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.: APRESENTAÇÃO
O ENTAC é um evento bienal promovido pela Associação Nacional de Tecnologia do
Ambiente Construído (ANTAC), que visa disseminar e discutir a produção científica na área
da Tecnologia do Ambiente Construído, bem como debater políticas e problemas
relacionados a este tema, com a participação da comunidade acadêmica e de representantes
de instituições e empresas públicas e privadas. Na sua décima quinta edição, entre outras
atividades, o ENTAC propicia o debate acerca dos avanços no tema desempenho das
edificações, em termos do avanço científico como também dos impactos na sociedade. O
evento é destinado tanto a docentes, pesquisadores, alunos de pós-graduação e graduação,
como também construtores, projetistas, consultores, técnicos de órgãos públicos e outros
profissionais atuantes nas áreas de construção civil, arquitetura, habitação e outros temas
correlatos.
O ENTAC 2014 tem como foco principal "Avanços no desempenho das construções pesquisa, inovação e capacitação profissional", e ainda abrange os temas específicos de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conforto ambiental e eficiência energética;
Desempenho dos materiais e durabilidade das construções;
Engenharia urbana e política habitacional;
Gestão e economia da construção;
Qualidade do projeto, desempenho e avaliação pós-ocupação das edificações;
Reaproveitamento de resíduos na construção;
Sustentabilidade urbana, rural e em edificações;
Tecnologia da informação e comunicação;
Tecnologia de sistemas e processos construtivos;
Tecnologia de sistemas prediais;
Tecnologia dos materiais de construção.

As submissões do ENTAC 2014 foram gerenciadas através do sistema EasyChair, através do
qual foram recebidos mais de 700 resumos e 595 trabalhos completos que foram avaliados
no processo de revisão por pares "blind review", envolvendo duas rodadas de avaliação e
revisão dos trabalhos que, na grande maioria, contou com duas avaliações de pesquisadores
doutores especializados na temática do artigo.
Este processo rigoroso de avaliação dos artigos só foi possível com a colaboração dos
coordenadores de temas nominados no comitê científico do evento e de mais de trezentos
pesquisadores ligados à ANTAC que participaram do processo de avaliação de artigos,
conforme lista de avaliadores disponíveis nos anais.
Ao final deste processo tivemos um mil e noventa e seis pareceres realizados e 350 artigos
aprovados (58,8% dos artigos enviados), sendo encartados nos anais 348 artigos (dois
autores desistiram da publicação). Os anais do ENTAC 2014 foram organizados em acordo
com as temáticas propostas, refletindo aos grupos de trabalhos da Associação Nacional do
Ambiente Construído.
A apresentação dos trabalhos foi organizada em sessões orais por temas e sessões pôster,
que congregam diversos temas de forma a garantir uma discussão transversal dos trabalhos
entre grupos pertencentes à ANTAC.
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De forma inédita nos ENTACs os artigos publicados foram identificados com um DOI (Digital
object identifier) que aponta para o arquivo do artigo no Centro de Referência e Informação
em Habitação - INFOHAB ANTAC. O DOI também permite vincular a produção aos curriculum
Lattes dos autores.
Assim, temos convicção de que os anais do ENTAC 2014 representam um fórum qualificado
para difusão das pesquisas dos autores e um material de referência para futuros estudos nas
temáticas do Ambiente Construído.
Site ANTAC:

http://www.antac.org.br

Redes Sociais ANTAC:

https://www.facebook.com/antac.ambienteconstruido
https://plus.google.com/+PresidenciaAntac/posts

Site ENTAC 2014:

http://www.ufal.edu.br/eventos/entac2014
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RESUMO
Atualmente, o uso das celas pré-fabricadas em presídios no Brasil tem aumentado consideravelmente,
sendo necessários métodos de análise de desempenho para obter dados que comprovem a eficácia desses
ambientes segundo as condições térmicas e de ventilação. A Resolução 9/2011 (CNPCP), que versa sobre
diretrizes de projeto arquitetônico para presídios, apresenta parâmetros projetuais que se pautam na
observância da NBR 15220/2003, que trata do desempenho térmico nas edificações, por Zona
Bioclimática (ZB), como estratégia de saúde e humanização dos espaços. Segundo a referida NBR
existem 8 ZB, com especificidades e parâmetros projetuais distintos para a captação de ventos e de
iluminação natural. Este artigo apresenta estudos de simulação de celas pré-fabricadas, para verificação
do desempenho das mesmas, de acordo com as recomendações de desempenho e utilização. Para isso são
feitas simulações do desempenho de conforto no ambiente construído de um modelo de cela pré-fabricada
quanto à sua condição de ventilação. O conteúdo deste trabalho é de caráter exploratório e o estudo
apresentado compõe parte do resultado de pesquisa de iniciação científica, intitulada Estudo das
tipologias arquitetônicas de unidades penais de regime fechado (PIBIC/CNPQ/FAPEAL/UFAL). Para
a construção deste artigo, adotou-se como procedimentos metodológicos a seleção de um modelo de cela
pré-fabricada, largamente utilizado nas novas construções de estabelecimentos penais do Brasil. Para
tanto, realizados ensaios na mesa d’água e interpretado o comportamento dos ventos no interior da cela,
considerando três zonas bioclimáticas do Brasil em uma mesma orientação. Sendo assim, o trabalho é de
fundamental importância social, com efeitos de humanização na saúde e bem estar do presidiário e
esquematiza a problemática do modelo em diferentes regiões.
Palavras-chave: Conforto térmico, Modelo de cela, Arquitetura prisional.

ABSTRACT
Currently, use of prefabricated cells in Brazil’s prisons has increased considerably, creating the need of
performance analysis methods, in order to obtain information that proves the effectiveness of these
ambiences according to thermal and ventilation conditions. Resolution 9/2011 (CNPCP), which handles
with architectural project guidelines for prisons, has projetual parameters that are ruled in compliance
with NBR 15220/2003, which deals about the thermal performance in buildings, for Bioclimatic Zone
(BZ) as a strategy for health and humanization of spaces. According to NBR there are 8 BZ, with specific
and distinct projetual parameters for natural light and winds capture. This paper presents simulation
studies of prefabricated cells to verify its own performance in accordance with the recommendations of
performance and use in resolution 09 / 2011 of the National Council for Criminal and Penitentiary Policy
(CNPCP/MJ). For that matter, it was performed comfort simulation performance of the built environment
of a type of prefabricated cell, about its thermal and ventilation conditions. The content of this work is
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exploratory and the study presented is part of results of scientific research entitled Study of architectural
typologies of criminal closed regime units (PIBIC/CNPq/FAPEAL/UFAL). For the construction of this
article, the methodological procedures adopted were based on the selection of a type of prefabricated
cell, widely used in new construction of prisons in Brazil. For this purpose, tests were performed on the
“water table” to interpret the behavior of winds inside the cell. Considering three bioclimatic zones of
Brazil in same orientation. Thus, the work has a fundamental social importance, with the purpose of
humanizing the inmate’shealth and welfare and diagrams the problems of the model in different regions.
Keywords:ThermalComfort,Cell Model, Criminal architecture

INTRODUÇÃO
O espaço construído é feito por indivíduos e para indivíduos, mas quando falamos sobre
espaço penitenciário encontramos uma série de peculiaridades, principalmente no que se
refere à segurança, configurando-se como critério principal a ser considerado na
“tecnologia disciplinar” (FOUCAULT, 1987). Este fator acaba sendo primordial na
arquitetura desse tipo de edificação para enfatizar a disciplina dos presidiários e o
controle de cada função do complexo (CORDEIRO, 2010). Segundo Foucault (ibdem
p.127), os espaços penais:
“[...] São espaços que realizam a fixação e permitem a circulação; recortam
segmentos individuais e estabelecem ligações operatórias; marcam lugares e
indicam valores; garantem a obediência dos indivíduos, mas também uma
melhor economia do tempo e dos gestos”.

Sabe-se que a “população carcerária brasileira passa de 700 mil presos” (CNJ, 2014)2 e
que os presídios não são capazes de suprir essa necessidade (306.053 vagas existentes3),
ocasionando superlotação e, consequentemente, superpopulação carcerária e
deterioração de infraestrutura dos estabelecimentos penais.
A denunciada urgência na ampliação do sistema prisional e criação de novas vagas, bem
como a requalificação das vagas existentes, demanda a construção de unidades penais
em larga escala, fato evidenciado pela publicação da Medida Provisória 6304 que é
responsável por alterações na Lei n° 12.462/2011 e institui o Regime Diferenciado
de Contratações Públicas – RDC, ampliando-o para a construção de presídios. Em
resposta a isso, empresas têm investido em tecnologias do concreto, impulsionando a
construção e o uso das celas pré-fabricadas, utilizando por argumento a rapidez na
execução da construção de unidades penais.
Não obstante, a falta de reflexão conceitual e o descaso da sociedade sobre aquilo que
envolve o sistema penitenciário (CORDEIRO, 2010) emerge a necessidade de estudos
específicos e aprofundados acerca da ambiência prisional para garantir o atendimento
dos direitos básicos dos presos, assegurando critérios de humanização na prisão. Esse
problema é identificado não apenas no Brasil, mas em diversos outros países que tratam
a prisão como espaço de segregação.
Segundo dados obtidos nesta pesquisa, foram identificadas várias tipologias construtivas
de estabelecimentos penais, no Brasil, e dentre estas, a tipologia definida pelas celas
pré-fabricadas - com circulação aérea e celas dos dois lados da circulação térrea -
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corresponde a 24% das construções5 (87 estabelecimentos penais construídos), sendo
destes, 23% no nordeste, 43% no sul e 23% no sudeste.
Faz-se necessário esclarecer que os usuários desses estabelecimentos não se resumem
apenas a criminosos, mas também agentes penais, técnicos, visitantes e autoridades
penais do poder público, estando todos vulneráveis ao caráter impositivo desse sistema.
As soluções técnicas às quais são submetidos podem interferir em suas ações
(CORDEIRO, 2009), sendo necessários estudos e desenvolvimento de métodos de
análises de desempenho dos projetos e dos espaços construídos. Este artigo se propõe,
portanto, à simulação do monobloco componente da tipologia de cela pré-fabricada,
largamente utilizada nas novas construções de estabelecimentos penais do Brasil.
Para verificação simulada da ventilação do ambiente, considerou-se as Zonas
Bioclimáticas definidas pela NBR 15220/2003, que trata, dentre outras, de
recomendações de aberturas para maior ventilação natural, e do desempenho térmico
nas edificações por Zona Bioclimática (ZB), utilizada como referência da Resolução 9:
Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal, do CNPCP6, como estratégia de saúde e
humanização dos espaços .
Segundo a referida NBR, existem 8 ZBs, com especificidades e parâmetros projetuais
distintos para a captação de ventos e de iluminação natural. Conforme dados
relacionados com tipologias formais, foram consideradas 3 ZBs, numa mesma
orientação, buscando análise quanto ao desempenho da ventilação natural no interior da
cela. Para isso, foram feitos ensaios do modelo selecionado na mesa d’água e avaliamos
o comportamento dos ventos.
A ventilação natural, como o próprio termo sugere, é um processo físico ocasionado
pelo movimento do ar no interior das edificações sem a indução de nenhum sistema
mecânico. Esse processo “ocorre por diferença de pressão do ar, que pode ocorrer por
ação dos ventos ou diferença de densidade do ar devido à diferença de temperatura.”
(TOLEDO, 2003). É necessário que haja aberturas para que ocorra a passagem do ar
pelo edifício e de acordo com Bower (apud ANDREASI), “somente com a diferença de
pressão e a existência de aberturas é possível haver a ventilação natural”. A ação dos
ventos ocorrerá diante de diferenças de pressão, por zonas positivas e negativas, através
de sucção do ar para o ambiente por uma abertura caso este possa sair por outra.
Segundo o Manual de Intervenções Ambientais para o Controle da Tuberculose nas
Prisões (SANTOS et al, 2012, p. 09), “a frequência anual de novos casos de tuberculose
nas prisões (taxa de incidência) é muito elevada, em alguns estados, até 38 vezes
superior a população geral”. No Rio de Janeiro, a incidência de tuberculose na
população ingressante é 2,7% . Considerando-se que a transmissão do bacilo da
tuberculose se dá por meio da contaminação do ambiente “uma vez que, expelidos pelo
doente, fica no ar por tempo variável, uma das medidas primordiais para evitar o contato
é melhorar a circulação do ar”. (Ibdem p. 09), considera-se que, dependendo das
condições bioclimáticas locais, a situação pode se agravar, principalmente em regiões
de grande umidade e baixa velocidade de ventos.
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MÉTODOS
Segundo a NBR 15220/2003, o Brasil é agrupado por semelhanças climáticas em oito
diferentes zonas bioclimáticas, as quais demandam diretrizes construtivas especificas
para cada uma delas, elencando, dentre outros, dimensionamento de aberturas,
orientação adequada, especificação de paredes e coberturas, para garantir maior
conforto térmico aos usuários.
Para análise de alguns desses parâmetros foram feitas simulações utilizando a mesa
d’água e o software SOL-AR. A primeira simulação permitiu verificar o comportamento
dos ventos no interior da cela, enquanto a segunda disponibilizou as rosas dos ventos
das regiões em análise, dentre as quais foram estudadas três Zonas Bioclimáticas, sendo
elas, ZB 3, ZB 4 e ZB 8, escolha definida em função do software disponibilizar a rosa
dos ventos apenas das capitais. A mesa d’água é um equipamento que permite a
visualização do fluxo do vento, em duas dimensões, através do uso de espuma. A
espuma percorre o ambiente, simulando o percurso da ventilação. Com isso, visualizamse os desvios e a permeabilidade do vento no projeto arquitetônico.
“Ela consiste em um equipamento que possibilita a passagem da água
acrescida de um indicador (contraste), através de um canal plano e
homogêneo (mesa), em circuito aberto ou fechado. Em contato com os
obstáculos colocados sobre a mesa, permite a visualização dos desvios do
fluxo, bem como da formação de vórtices e esteiras – efeitos visuais muito
semelhantes aos verificados em ensaios aerodinâmicos”. (BLESMANN,
1990 apud TOLEDO, 2003).

A tipologia de celas pré-fabricadas, com circulação aérea e duas celas rebatidas na
circulação térrea, apresenta vários tamanhos de módulos, sendo escolhidos dois: um, de
cela individual ou dupla, com área de 7,55m² (Figura 1a) e, outro de três a seis vagas,
com área de 14,25m² (Figura 1b). Optou-se pelo módulo coletivo (de três a seis vagas),
pela maior concentração de pessoas em ambiente fechado. Cabe considerar que as
análises foram realizadas com o modelo de cela isoladamente, pretendendo avaliar,
exclusivamente, o interior da cela, porém a tipologia configura-se no monobloco de
celas (Figura 2).
Figura 1a e 1b – Modelo de cela pré-fabricada.

Fonte: Acervo NuPES (PIBIC, 2013)

Figura 2 – Monobloco de cela pré-fabricada.
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Fonte: VSISBRASIL (2014)

A esquadria possui a mesma configuração para ambos os módulos, com a mesma
dimensão, mesma especificação técnica e mesmos detalhes construtivos (Figura 3), o
que muda é a relação da proporção da abertura/área. As janelas são vazadas, em grade
de ferro, com fechamento móvel em policarbonato, correspondendo a 21,19% e 11,22%
das áreas de celas, respectivamente. As portas são fechadas, em chapa de ferro. Para
efeito de simulação, consideraremos as portas da cela vazadas (material construtivo:
grade de ferro), pois, com as portas fechadas, não obteríamos fluxos de vento.
Figura 3 – Corte Esquemático – Janela Cela.

Fonte: VSISBRASIL (2014)

As especificações técnicas se constituem em: conjuntos de beliches pré-moldados;
mesas pré-moldadas; cuba soldada, em aço inoxidável; bacia em aço inoxidável;
paredes laterais construídas com GRC (Glass Reinforced Concret), ou com multi
camadas de CAD (Concreto de alto desempenho); possuem camadas externas e internas
de GRC, formando um sanduíche com a camada interna de CAD. O piso é de CAD, o
teto com multi camadas de GRC. (Registro de Patente UM 8302992-3 U, 27/09/2005).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No estudo, foi realizado ensaio na mesa d’água simulando a trajetória dos ventos,
considerando a orientação leste, posicionando o modelo com as duas aberturas de
janela, voltadas para a determinada orientação. Com isso, serão analisadas a locação
desta cela nas cidades de Maceió, pertencente a ZB (Zona Biocllimática) 8, Brasília,
pertencente a ZB 4 e Florianópolis que pertence a ZB 3.Esta orientação foi escolhida
por ser a ventilação predominante na ZB 8, que tangencia as outras duas ZBs,
6

considerando que, se a ventilação se comporta adequadamente nesta, cujas aberturas
devem ser maiores, se comportará adequadamente nas demais.
O Manual de Intervenções Ambientais para o Controle de Tuberculose nas Prisões,
(Santos, 2012) sugere, nesta tipologia, a elevação da coberta, nas celas, com abertura de
aeração acima da porta e seteiras ou aberturas abaixo da janela. Considera ainda, que as
esquadrias captam ventilação direta em ambos os lados, vinda do exterior, exaurindo a
ventilação pela circulação aérea (Figura 4).
Figura 4 – Corte transversal esquemático de ventilação natural do monobloco.

Fonte: FUNDO GLOBAL (2012)

1.1

ZB 3 – Florianópolis

A NBR 15220/2003(apud CNPCP, 2011) sugere aberturas para ventilação médias, entre
15% a 25% da área, sombreamento durante o verão e sol durante o inverno. Obtendo
estratégias de condicionamento térmico específicas para verão e inverno. No primeiro,
utiliza-se ventilação cruzada. No segundo, faz-se necessário vedações internas pesadas e
aquecimento solar da edificação. Na cidade, os ventos predominantes são Norte e
Nordeste, contendo certa homogeneidade nos demais ventos (Figura 5). Considerando
que as janelas estariam voltadas para a direção Leste, a atuação dos ventos Nordeste
favorece a circulação do ar (Figura 6).
Figura 5 – Rosa dos Ventos Florianópolis

Fonte: SOL-AR (2014)

Figura 6– Simulação Mesa D'água

Fonte: TEIXEIRA/MELO (2014)

Através do ensaio foi possível perceber que a trajetória dos ventos só seria possível
considerando a porta aberta, pois é a única abertura oposta que atua como saída dos
ventos. Caso a mesma seja de material isolante a ventilação cruzada não ocorre. Outro
ponto a considerar, é a formação das zonas de calor nos locais destinados à locação das
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camas beliches, que pode favorecer à contaminação por bacilos ou bactérias de auto
contágio. (Figura 6).
1.2

ZB 4 – Brasília

As diretrizes construtivas possuem aberturas para ventilação médias entre 15% a 25%
da área, e todas elas sombreadas. Possui também estratégia de ventilação seletiva apenas
nos períodos quentes, quando a temperatura interna for superior à externa. Os ventos da
cidade possui uma estabilidade quanto às direções, destacando o noroeste e norte no
outono (Figura 7). Portanto os ventos predominantes não são favoráveis para maior
ventilação, por soprarem na direção onde a abertura é a porta que atua como agente
positivo. (Figura 8).
Figura 7 – Rosa dos Ventos Brasília

Fonte: SOL-AR (2014)

Figura 8 – Simulação Mesa D'água

Fonte: TEIXEIRA/MELO (2014)

Assim, a ventilação também depende da abertura da porta. A ventilação pode ainda
ocorrer, através de fechamento com grades, que permitam a entrada de ar. Caso
contrário, se a porta for de material isolante, não será possível a ventilação adequada
nessas condições. As zonas de calor também são existentes, pois havendo ventilação,
haverá um corredor contínuo de vento e nas suas extremidades formará as zonas de
calor. (Figura 8).
1.3 ZB 8 – Maceió
As diretrizes construtivas apresentam grandes aberturas para ventilação, em torno de
40% da área, e todas elas sombreadas, com estratégia de ventilação cruzada permanente,
sendo obtidas através da circulação de ar, garantindo o conforto térmico adequado. Na
capital, os ventos predominantes são Leste e Sudeste, com ocorrências dos ventos Sul e
Nordeste. (Figura 9). Sendo assim favorável para a simulação e obtendo, de acordo com
o ensaio na mesa d'água, circulação do ar que percorre todo o ambiente da cela,
resultado de ventilação cruzada. Considerando as janelas como um agente positivo e a
porta, aberta, como um agente negativo. (Figura 10).
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Figura 9 – Rosa dos Ventos de Maceió

Fonte: SOL-AR (2014)

Figura 10 – Simulação Mesa D'água

Fonte: TEIXEIRA/MELO (2014)

Neste caso, a ventilação também se encontra sujeita a porta estando aberta, considerando a porta
com material isolante, a ventilação cruzada não irá ocorrer. (Figura 11). Ainda, se forem
especificados materiais que permitam a circulação do ar, para as portas, como grades, haverá a
formação de zonas de calor nas extremidades da cela. (Figura 10).

Figura 11 – Simulação porta fechada

Fonte: MELO/ TEIXEIRA (2014)

Se considerarmos que o monobloco é composto por celas de ambos os lados da
circulação, verifica-se que uma cela receberá ventilação direta, e a oposta, somente
receberá ventilação se as duas portas estiverem abertas e as janelas da cela de incidência
direta. Assim, o mesmo modelo de cela não pode ser adotado para os dois lados da cela,
ou seja, espelhado, pois isso diminui a velocidade da passagem do ar. O ideal é que o
tamanho da abertura de saída seja maior que o da de entrada. De acordo com o sentido
adotado, aumentaria a segurança em um lado da cela, devido à pequena abertura,
enquanto o outro seria prejudicado, disponibilizando mais acesso a rua. (Figura 12).
Figura 12 – Esquema de Ventilação – Monobloco

Fonte: Acervo NuPES (PIBIC,2013)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do que foi analisado considerando as três Zonas Bioclimáticas e segundo as
diretrizes da NBR 15220/2003, conclui-se que, no modelo padrão adotado, para cela
pré-fabricada, a configuração arquitetônica pode ser considerada nos seguintes termos:
a) Especificação dos matérias: a utilização do GRC objetiva um tratamento térmico que
favorece a redução de temperatura interna, ao mesmo tempo em que aumenta a inércia
térmica do CAD; a possibilidade de controle da abertura da esquadria favorece à
adaptação às variações de condicionantes de ventilação; a porta, executada em chapa de
aço vedada, dificulta a circulação do ar, impedindo a ventilação cruzada de uma cela
para a outra. Em relação a este item sugere-se especificar um abertura de saída de ar
permanentemente vazada, podendo ou não ser a porta.
b) Proporção das aberturas: considerando o módulo com 14,25m² e área de abertura total
3,4m², percebe-se um proporção de aproximadamente 25% da área do ambiente,
atendendo as diretrizes da NBR 15220/2003, para as ZBS 3 e 4, desde que a porta
permaneça aberta. Para a ZB 8 observa-se o não atendimento à proporção sugerida que
é de 40%, correspondente a 5,7m². Neste caso, sugere-se uma reconfiguração de
aberturas para adequação à norma.
c) Circulação do ar: Conforme dito no item b, a circulação do ar só é possível se a porta
estiver aberta, dada a sua especificação técnica. Percebe-se que, a alteração de
especificação técnica e detalhamento da porta, para características vazadas,
contemplaria as inadequações apontadas nos itens a cima, à exceção da ZB 8, que
carece de redimensionamento das janelas.
d) Aeração: não se observa nas simulações realizadas, elementos arquitetônicos de
aeração, aparentemente, considerando-se abertura de ventilação natural funcionando
como abertura de aeração. No caso especifico de celas prisionais, entende-se necessário
os dois tipos de aberturas, pelas necessidades de resfriamento da temperatura interna e
renovação do ar (aeração), e arraste contágios de doenças pelo ar, além de conforto
ambiental (ventilação).
A disposição de celas rebatidas dificulta a ventilação de uma das celas, quando esta
incide diretamente na outra. Desta forma, apenas 50% dos usuários teria redução no
risco de contágios de doenças, enquanto que os outros 50% teria aeração, mas não
ventilação dentro da cela. A solução apresentada por Santos (2012), não se efetiva nas
simulações apresentadas, uma vez que é impossível ventilações diretas incidindo em
sentidos opostos.
O estudo apresenta limitações quanto à utilização de uma única orientação, uma vez que
simulações em orientações distintas poderiam reforçar as conclusões apresentadas.
Além disso, dados sobre as superfícies dos materiais especificados não foram
considerados, o que poderia influenciar na velocidade dos ventos, considerando-se o
layout fixo e a configuração da cela, como apresentada. Ainda assim, verifica-se que a
disposição de mobiliário, dimensionamento e especificação de materiais de aberturas,
utilização de elementos vazados (grades ou chapas) como materiais de segurança,
deveriam ser melhor avaliados para projetar estes espaços, de maneira a garantir uma
ambiência saudável aos usuários.
Considera-se aqui, portanto, que o modelo padrão avaliado necessita de adequações
arquitetônicas e técnicas voltadas às questões de salubridade, confortabilidade, saúde
física e mental, parâmetros considerados indispensáveis à humanização do ambiente.

10

REFERÊNCIAS
ANDREASI, Wagner Augusto; VERSAGE, Rogério de Souza. A ventilação natural como
estratégia visando proporcionar conforto térmico e eficiência energética no ambiente
interno. Disponivel em: <http://www.dec.ufms.br/lade/docs/dt/rogerio.pdf>. Acesso em: junho
de 2013.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR-15220: Informação
e documentação - Referências - Elaboração. Rio de Janeiro, 2003.
BITTENCOURT, Leonardo. Uso das cartas solares: diretrizes para arquitetos. Maceió:
EDUFAL, 2004.
BRASIL, Ministério do Desenvolvimento, Indústria do Comércio Exterior - MU 8302992-3 U.
Módulo para penitenciária. 2005.
BRASIL/MJ/DEPEN. Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça.
Disponível
em:
<http://portal.mj.gov.br/depen/data/Pages/MJC4D50EDBPTBRNN.htm>.
Acesso em: dezembro de 2013.
CORDEIRO, Suzann. Até quando faremos relicários? A função social do espaço
penitenciário. Revisado e ampliado. Maceió: Edufal, 2010.
FOUCALT, Michael. Vigiar e Punir, a história da violência nas prisões. Tradução de Lígia
M. Pondé Vassalo. Petrópolis: Vozes, 1987.
GOFFMAN, E. Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Perspectiva, p. 25-107, 1987.
LIMA, S.F.C. de; CARVALHO NETO, A.B.; TENÓRIO FILHO, J.R. levantamento de
tipologias arquitetônicas de estabelecimentos penais no Brasil. CONECTE, 2014.
SANTOS, Mauro; FRANÇA, Patrícia; SANCHEZ, Alexandra. Manual de intervenções
ambientais para o controle da tuberculose nas prisões. Rio de Janeiro: Departamento
Penitenciário Nacional, 2012.
TOLEDO, Alexandre Márcio & PEREIRA, Fernando Oscar Ruttkay. O potencial da mesa
d’água para a visualização analógica da ventilação natural em edifícios. ANCAC, 2003.
Disponível em: <http://www.labcon.ufsc.br/publicacoes/15.pdf>. Acesso em: junho de 2013.

11

http://doi.org/10.17012/entac2014.30

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, CONFORTO TÉRMICO E IBUTG
EM CONTÊINERES METÁLICOS PARA CANTEIROS DE OBRAS
COSTA, Débora Cristina Rosa Faria da (1); PRADO, Racine Tadeu Araujo (2)
(1) Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, (11)3091-9170, e-mail: debora.costa@usp.br (2)
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, (11)3091-5147, e-mail: racine.prado@usp.br

RESUMO
Contêineres metálicos são cada vez mais utilizados como instalações provisórias em canteiros de obras no
mercado da construção civil brasileiro. Tais instalações possuem inúmeras características ambientalmente
adequadas, tais como a longa durabilidade, a possibilidade de reutilização, o baixíssimo grau de geração
de resíduos, dentre outras, mas seu aspecto térmico é insatisfatório. Devido a tal característica, a ocupação
humana torna-se possível com climatização artificial, o que gera alta demanda por energia elétrica. A
presente pesquisa tem caráter experimental, tendo sido realizadas medições de dezembro de 2013 a abril
de 2014, a cada 5 minutos, com previsão de duração de um ano. O presente trabalho objetiva avaliar os
parâmetros de desempenho, conforto térmico e IBUTG dos contêineres metálicos, para que se possam
elaborar – futuramente – estratégias que possam diminuir o ganho térmico dos mesmos e,
consequentemente, sua demanda por energia elétrica. Como resultados, constatou-se que a sensação de
insatisfação com o conforto térmico ocorre de 50% a 67% do tempo medido, evidenciando a necessidade
de se implantarem melhorias no aspecto térmico dos contêineres metálicos.
Palavras-chave: Contêineres metálicos, desempenho, conforto térmico, IBUTG.

ABSTRACT
Metal containers are increasingly being used as temporary facilities on construction sites in the Brazilian
construction market. Such facilities have numerous environmentally adequate characteristics such as
longer durability, reusability, very low level of waste generation, among others, but their thermal
characteristic is unsatisfactory. Due to that characteristic, human occupation becomes possible with air
conditioning, which demands high energy. This research has an experimental character, with
measurements that have been made from December 2013 to April 2014, every 5 minutes, scheduled to
last one year. This article aims to evaluate metallic containers’ thermal performance, thermal comfort
and WBTG, to elaborate – in future – strategies that can decrease their thermal load and energy demand.
As results, noted that the thermal comfort dissatisfaction happens from 50% to 67% of measured time,
evidencing that thermal improvement is necessary.
Keywords: Metallic containers, thermal performance, thermal comfort, WBGT.

1

INTRODUÇÃO

Os contêineres metálicos têm sido cada vez mais utilizados em canteiros de obras, por
apresentarem inúmeras vantagens sobre as demais tipologias de instalações provisórias
normalmente empregadas no mercado brasileiro, como rapidez e praticidade na
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montagem, facilidade de transporte e reutilização, baixíssimo potencial de geração de
resíduos.
Embora sejam ambientalmente adequadas em muitos aspectos, suas características
térmicas apresentam-se extremamente insatisfatórias, o que acarreta a utilização
praticamente constante de climatizadores de ar, a fim de viabilizar a ocupação humana.
Este fato contribui para o aumento do consumo de energia dos contêineres
comparativamente a outros sistemas construtivos utilizados como instalações
provisórias em canteiros de obras. Segundo Santamouris e Kolokotsa (2013), o
consumo de energia demandada pelo setor da construção civil varia conforme o país,
permanecendo entre 35 a 40% da demanda mundial por energia, se consideradas as
etapas de construção e o pós-ocupação. Os mesmos autores ainda afirmam que a
demanda por condicionamento de ar corresponde a 15% do consumo mundial de
energia.
Os contêineres metálicos utilizados como instalações provisórias de canteiros de obra
diferem dos contêineres marítimos quanto ao material de composição e à espessura das
paredes. Enquanto os contêineres marítimos são confeccionados em aço corten, com
espessura em torno de 1,3mm, os contêineres para canteiros de obras são compostos
predominantemente de aço galvanizado ou Galvalume®, com espessura em torno de
0,65mm.
No setor da construção civil existe um padrão construtivo para os contêineres,
relacionado principalmente às dimensões adequadas para o transporte sobre caminhão,
embora haja variações de composição de materiais e dimensões, dentro da gama de
produtos disponíveis no mercado brasileiro. O padrão mais utilizado apresenta altura
útil de 2,50m, largura de 2,4m e comprimento variável, frequentemente baseado na
modulação de 3m, ou seja: há produtos com 3, 6 e 9 m de comprimento. São
comercializados, em grande parte dos casos sem qualquer tratamento térmico nas
superfícies verticais. Muitos dos produtos disponíveis no mercado possuem um forro de
2cm de poliestireno expandido (EPS) junto à superfície interna da cobertura, cuja
função é o isolamento térmico, acrescido de uma chapa dura de material derivado de
madeira, com espessura de 2,5mm, para melhoria da qualidade do acabamento.
Devido à sua característica de mobilidade e flexibilidade de montagem em canteiros de
obra, atrelada à logística de transporte que possibilita a rápida realocação e versatilidade
no uso, os contêineres são espacialmente compactos. A limitação de suas dimensões
internas leva à limitação das possibilidades de isolamento térmico, uma vez que
restringe a utilização de materiais isolantes convencionais que atuem por meio da
resistência térmica à transferência de calor por condução, que têm sua efetividade
atrelada à espessura, além das características de condutividade térmica do material.
Além disso, o material metálico com que são confeccionados tem como comportamento
térmico característico a baixa inércia, o que acarreta bruscas oscilações de temperatura,
além da alta condutividade térmica.
Nos canteiros de obras, são majoritariamente utilizados nas funções de apoio
administrativo das obras, como nos escritórios, refeitórios, sanitários e depósitos, ou
então como alojamentos para os trabalhadores. Tais características de uso foram
determinantes para a compreensão de que – no caso dos contêineres – a abordagem
quanto aos requisitos de conforto térmico e índices de temperatura adequados para o
desempenho do trabalho faz-se necessariamente diferente, conforme o uso a que se
destina, ainda que o projeto básico do contêiner seja o mesmo para os diferentes usos.
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A fim de que se possam pensar estratégias para desenvolver tecnologias capazes de
diminuir o ganho térmico dos contêineres é que se objetiva, no presente trabalho, avaliar
os parâmetros de desempenho, conforto térmico e IBUTG dos contêineres metálicos.
2

FUNDAMENTAÇÃO

Fanger (1972) desenvolveu importante trabalho para a compreensão das relações
térmicas entre o corpo humano e o ambiente que o cerca. Alguns dos conceitos
definidos pelo pesquisador e equipe perpassam a normatização referente à avaliação dos
fenômenos térmicos, sendo amplamente difundidos. O presente trabalho abarca três
aspectos relevantes para o conhecimento das características térmicas de tais instalações,
a fim de que se possam estabelecer parâmetros para o seu uso, bem como para que se
possam dimensionar sistemas tecnológicos adequados para atingir temperaturas
internas próximas aos parâmetros de conforto, ou que se consiga, ao menos, diminuir a
demanda por condicionamento artificial, quando da impossibilidade de atingir níveis de
conforto exclusivamente por meio da ventilação natural.
2.1

Avaliação do Desempenho Térmico

A norma brasileira ABNT NBR 15575 – Edificações habitacionais – Desempenho
(ABNT, 2013), recentemente publicada oferece parâmetros para que se avalie o
desempenho térmico das envoltórias das edificações. São definidos os seguintes
critérios de avaliação, para verão e inverno, para a Zona Térmica 3, onde se situa o
experimento da presente pesquisa :
1) Verão:
M – mínimo: Temperatura interna máxima ≤ Temperatura externa máxima
I – inferior: Temperatura interna máxima ≤ Temperatura externa máxima – 2°C
S – superior: Temperatura interna máxima ≤ Temperatura externa máxima – 4°C
2) Inverno:
M – mínimo: Temperatura interna máxima ≥Temperatura externa máxima + 3°C
I – inferior: Temperatura interna máxima ≥ Temperatura externa máxima + 5°C
S – superior: Temperatura interna máxima ≥ Temperatura externa máxima + 7°C
2.2

Avaliação do Conforto Térmico

A sensação de conforto térmico é uma combinação entre fatores pessoais e ambientais.
Fanger (1972) e equipe desenvolveram uma metodologia para a avaliação dos
ambientes térmicos, considerando que mesmo que as condições de conforto obtidas pela
equação do conforto – também desenvolvida pelo autor - sejam satisfeitas, ainda assim
haverá um percentual de usuários insatisfeitos com as condições térmicas do local.
Segundo a ASHRAE 55 (2010), “conforto térmico é a condição da mente (ou estado de
espírito) que expressa satisfação com as condições térmicas do ambiente”. Portanto,
tecnicamente admite-se que a sensação de conforto tenha um componente de
subjetividade.
A partir de pesquisa realizada com 1300 pessoas submetidas a diversas situações
térmicas, sob condicionamento artificial, foi desenvolvido o sistema de Voto Médio
Estimado (PMV – Predicted Mean Vote), baseado em questionários respondidos pelos
participantes da pesquisa. A norma ISO 7730:2005 traz diretrizes para a determinação
do PMV. No entanto, o método PMV/PPD passou a ser amplamente questionado a
respeito de sua validade para ambientes naturalmente ventilados, principalmente em
países de clima quente. Alguns trabalhos foram desenvolvidos no sentido de aperfeiçoar
o modelo de sensação térmica para situações não previstas por Fanger. Pereira e Assis
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(2010) avaliaram a adequabilidade para a realidade brasileira dos métodos propostos por
Aluciems (1981), Humphreys (1978), Nicol e Humphreys (2002) e DeDear e Brager
(2002), afirmando que o modelo adaptativo proposto pelos últimos pesquisadores
possibilita proximidade entre os parâmetros de conforto estabelecidos e a realidade dos
diversos climas brasileiros. Dessa forma, optou-se por utilizar para a análise dos padrões
de conforto a Metodologia do Conforto Adaptativo proposta por DeDear e Brager
(2002), que passou a integrar a norma ASHRAE 55, no ano de 2004.
DeDear e Brager (2002) consideram que as sensações térmicas sofrem influência da
expectativa que se tem sobre o clima local. Assim, os parâmetros de conforto variariam
conforme o contexto em que se inserem. O método se utiliza dos valores de
Temperatura de Bulbo Seco para o ambiente externo e dos valores de Temperatura
Operativa, obtidos por meio da Equação 1:
(1)
com :
a – constante, a ser obtida pela Tabela 5 ;
Ta – temperatura de bulbo seco ou temperatura do ar ambiente (°C);
Tr – temperatura radiante média (°C);
Tabela 1- Valores para a constante a em função da velocidade do ar
0 – 0,2
0,2 – 0,6
0,6 – 1,0
V a (m/s)
a
0,5
0,6
0,7
Fonte:ASHRAE Fundamentals (2010)

O Modelo Adaptativo estabelece uma faixa onde se localiza a sensação de conforto
térmico que compreende a satisfação de até 90% dos usuários, e duas faixas para
valores acima e abaixo dessa, cujo percentual de satisfeitos atinge os 80%, conforme
Figura 1.
Figura 1- Intervalo para Temperaturas Operativas aceitáveis para edificações
naturalmente ventiladas

Fonte: ASHRAE 55 (2004)

2.3

Avaliação do estresse térmico (IBUTG)

No Brasil, o Ministério do Trabalho e Emprego utiliza a Norma Regulamentadora n° 15
– Atividades e Operações Insalubres (BRASIL, 1978), baseada na norma ISO
7726:1998 para a fiscalização das condições térmicas no ambiente de trabalho. Eu seu
Anexo III - Limites de tolerância para exposição ao calor, a norma brasileira oferece um
modelo de avaliação de ambientes quentes, denominado IBUTG – Índice de Bulbo
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Úmido Temperatura de Globo, baseado na ISO 7243:1989. Os valores do índice IBUTG
são obtidos por meio da Equação 2:
(2)
Onde:
Tbn – temperatura de bulbo úmido à ventilação natural (°C)
Tg – temperatura de globo (°C)
A Tabela 2 fornece o tipo de regime de trabalho permitido sob condições de estresse
térmico, impondo restrições à jornada dos trabalhadores submetidos a tais condições.
Tabela 2- Regime de trabalho permitido de acordo com os valores calculados de
IBUTG
REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE COM DESCANSO NO PRÓPRIO LOCAL DE
TRABALHO (por hora)
trabalho contínuo
45 minutos de trabalho/15 minutos de descanso
30 minutos de trabalho/30 minutos de descanso
15 minutos de trabalho/45 minutos de descanso
não é permitido o trabalho sem a adoção de medidas adequadas de controle
Fonte: adaptado de NR-15 (BRASIL, MTE, 1978)

3

ATIVIDADE LEVE
até 30 °C
30,1 a 30,5 °C
30,7 a 31,4 °C
31,5 a 32,2 °C
acima de 32,2°C

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi montado no município de Mairinque-SP, latitude 23º32'45" Sul e
longitude 47º11'00" Oeste, altitude de 850 m, situado na ZB 3, segundo o Zoneamento
Bioclimático Brasileiro, conforme a ABNT NBR15220-3 (2013).
3.1

Caracterização do modelo

A pesquisa foi realizada por meio de medições térmicas, utilizando-se um contêiner
metálico, confeccionado em aço Galvalume®, com 3m de comprimento, 2,4m de
largura e 2,5m de altura, piso em compensado de madeira de 2cm de espessura, disposto
a 23cm de altura do solo, contendo uma janela nas dimensões 1x1m e uma porta de
0,8x2,1m do mesmo material da composição.
3.2

Posicionamento

O contêiner foi disposto de modo a receber a maior quantidade de irradiação solar
possível, tendo sido posicionado com a superfície cega de maior área voltada para o
Norte, locado – a partir de estudos realizados com cartas solares – de modo a evitar
sombreamento durante a maior parte do dia, ao longo das quatro estações, conforme
Figura 2.
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Figura 2- Esquema de montagem e locação do experimento

3.3

Instrumentação e medições

Para o monitoramento das características climáticas locais foi instalada a estação
meteorológica ITWH-1080 (d), um termopar tipo T (liga Cu/Cu-Ni, cobre-constantan
(e), conectado ao datalogger (b), recomendado para medições de temperaturas dentro da
faixa de -270°C a 370°C) envolvido em fita aluminizada, disposto a 3,5m de altura para
a medição da temperatura de bulbo seco externa ao contêiner. Além da instrumentação
descrita, a cadeia de medições é composta por um piranômetro modelo “Black and
White” da marca Eppley para as medições de irradiação solar total, além de 36
termopares que realizam medições constantes de temperaturas superficiais e
temperaturas de globo, que apresentam resultados relevantes para desdobramentos
futuros da presente pesquisa.
Para a realização das medições das temperaturas internas ao contêiner, utilizou-se o
confortímetro Delta OHM, Modelo HD 32.1(f), com os seguintes sensores: termômetro
de globo, termômetro de bulbo seco, termômetro de bulbo úmido a ventilação natural e
anemômetro a fio quente, para a medição da velocidade do ar. Todas as medições foram
realizadas conforme as recomendações da norma ISO 7726:1998. Os valores de IBUTG
fornecidos pelo equipamento são obtidos a partir dos valores medidos de temperatura de
globo e temperatura de bulbo úmido, e posteriormente processados, conforme a
Equação 3, pelo software do equipamento.
3.4

Método de análise

Considerando a classificação dos contêineres segundo o uso a que se destinam no
canteiro de obras, optou-se por realizar as análises no presente trabalho em dois grupos:

Contêineres destinados ao trabalho (escritórios): utilizados para as atividades
diurnas desenvolvidas no canteiro de obras. São analisados quanto às exigências da
Norma Regulamentadora n°15, do Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 1978),
que se utiliza da medição de Índice de Bulbo Úmido e Temperatura de Globo (IBUTG).
Considera-se que o trabalho nos canteiros será realizado no horário comercial, das 8:00
às 18:00, predominantemente em atividades leves, como as desenvolvidas em escritório.
Portanto, as análises de IBUTG serão realizadas para o horário descrito;

Contêineres destinados ao repouso (alojamentos): são analisados quanto aos
parâmetros de conforto do método adaptativo constante da ASHRAE 55 (2004).
Considera-se, para tanto, a necessidade de avaliar o ambiente durante as 24h diárias, já
que existe a possibilidade de permanência nos alojamentos ao longo do dia e,
principalmente aos finais de semana ou dias de folga, quando há impossibilidade de
retorno dos operários às suas residências.
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As duas categorias de contêineres – para trabalho e para repouso - são analisadas
segundo a norma ABNT NBR 15575 (ABNT, 2013) quanto ao desempenho térmico.
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As medições no contêiner metálico foram realizadas com o confortímetro nas datas da
Tabela 3-Datas em que foram realizadas as medições, de acordo com a disponibilidade do
equipamento.
Tabela 3-Datas em que foram realizadas as medições com o confortímetro
mês dezembro/2013 janeiro/2014 fevereiro/2014 março/2014 abril/2014
dias
27 a 30
6 a 10
3 a 15
10 a 17
1 a 12

4.1

Avaliação de estresse térmico (Índice IBUTG)

A medição dos valores de IBUTG determina a possibilidade de que o ambiente seja
utilizado para o trabalho ininterrupto, quando não se encontra sob temperaturas que
levem ao estresse térmico, ou com redução de jornada de trabalho, caso as temperaturas
obtidas a partir da equação que considera a temperatura de bulbo úmido e a temperatura
de globo, superem os 30°C.
Os valores médios mensais obtidos nas medições realizadas no contêiner metálico
encontram-se na Figura 3.
Figura 3- IBUTG para o contêiner metálico
IBUTG - valores médios mensais
dez/13

jan/14

fev/14

mar/14

abr/14

limite para restrição

32,0

IBUTG [°C]

30,0
28,0
26,0
24,0

20,0

8:01
8:21
8:41
9:01
9:21
9:41
10:01
10:21
10:41
11:01
11:21
11:41
12:01
12:21
12:41
13:01
13:21
13:41
14:01
14:21
14:41
15:01
15:21
15:41
16:01
16:21
16:41
17:01
17:21
17:41

22,0

tempo (h)

De acordo com a NR-15, considerando a realização de trabalho leve, as medições
evidenciam situações de estresse térmico no interior do contêiner metálico, quando
mantido sem tratamento térmico e ventilado naturalmente. Observa-se, pela Figura 4,
que nos meses de fevereiro, março e abril há necessidade de aplicação das restrições
quanto à jornada de trabalho, como determinado pela norma regulamentadora.
Figura 4- número de horas com valores de IBUTG acima de 30°C (média mensal)
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Número de horas
(h)

Número de horas - IBUTG acima de 30°C

5
4
3
2
1
0

dezembro

janeiro

fevereiro
Tempo (meses)

março

abril

Dos valores médios mensais de IBUTG que ultrapassam o limite de 30°C, 82%
incluem-se na faixa entre 30,1°C e 30,5°C, que determina que haja descanso de 15
minutos a cada hora de trabalho, ao passo que 18% se enquadram na faixa que vai de
30,7°C a 31,4°C, cujo regime de trabalho é determinado por descanso de meia hora a
cada hora trabalhada. Não foram obtidos resultados superiores a essa faixa.
4.2

Conforto Térmico

As Temperaturas Operativas Médias medidas nos meses de dezembro de 2013 a abril de
2014 indicam que durante o verão há grande amplitude térmica no interior do contêiner,
partindo de temperaturas inferiores aos limites de conforto no período noturno e
atingindo temperaturas que superam largamente os limites de conforto para o calor,
conforme se observa na Figura 5.
Figura 5- Temperatura operativa média nos meses medidos
dez/13

jan/14

fev/14

mar/14

abr/14

40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0

0:01
0:46
1:31
2:16
3:01
3:46
4:31
5:16
6:01
6:46
7:31
8:16
9:01
9:46
10:31
11:16
12:01
12:46
13:31
14:16
15:01
15:46
16:31
17:16
18:01
18:46
19:31
20:16
21:01
21:46
22:31
23:16

Temperatura [°C]

45,0

tempo (h)

Nota-se que no período noturno, as temperaturas operativas atingem valores baixos,
demandando aumento do fator de isolamento térmico da roupa ou mesmo certo tipo de
aquecimento no interior do contêiner. Durante o dia, os valores de temperaturas tendem
a acompanhar a intensidade da irradiação solar, atingindo o pico de temperatura
aproximadamente ao meio dia, horário em que a irradiação também alcança os maiores
valores, devido ao ângulo de incidência entre o sol e a reta normal à superfície
horizontal de cobertura ser pequeno.
A avaliação das medições quanto à sensação térmica evidencia, conforme nota-se pela
Figura 6, a predominância de valores situados fora dos limites de sensação de conforto,
tanto atingindo temperaturas mais altas, quanto mais baixas – estas exclusivamente no
período noturno, nas medições realizadas até o presente.
A ASHRAE 55 (2004) determina que sejam estabelecidos parâmetros de conforto para
temperaturas operativas situadas dentro do intervalo de 10°C a 33,5°C para a ventilação
natural, conforme se observa pelas linhas de limites constantes da Figura 6.
Temperaturas operativas que superem os 33,5°C estariam, portanto, fora do limite de
conforto.
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Temperatura Operativa Interna (°C)

Figura 6 - Sensação Térmica segundo o modelo de conforto adaptativo da
ASHRAE 55 (2004)
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Observa-se que o mês no qual há maior predominância de pontos situados dentro da
zona mais próxima ao conforto é dezembro, ao passo que fevereiro é o mês com maior
percentual de insatisfação devido às altas temperaturas e abril o mês com maior
percentual de insatisfação devido às baixas temperaturas, conforme a Erro! Fonte de
referência não encontrada..
Tabela 4- Percentual de satisfação quanto à sensação térmica
sensação térmica
dezembro
abaixo do limite inferior 80% satisfeitos
33,3
dentro 80% satisfeitos inferior
12,5
dentro 90% satisfeitos
37,5
dentro 80% satisfeitos superior
0,0
abaixo do limite superior 80% satisfeitos
16,7
total de ocorrências fora dos limites de satisfação
50

janeiro
29,2
4,2
25,0
4,2
37,5
66,7

fevereiro
20,8
12,5
25,0
0,0
41,7
62,5

março
29,2
16,7
16,7
8,3
29,2
58,3

abril
37,5
20,8
20,8
0,0
20,8
58,3

Na Tabela 4 foram contabilizados os pontos de medição correspondentes a cada mês, de
acordo com sua posição no gráfico da Figura 6, evidenciando que há predominância de
ocorrências situadas fora dos parâmetros de conforto, ou seja, localizadas acima ou
abaixo dos limites superior e inferior de 80% de satisfação, conforme se observa na
última linha da Tabela 4.
4.3

Desempenho

As medições apontam a intensidade dos fenômenos de transferência de calor ocorridos
na envoltória do contêiner. Observando-se os gráficos formulados para os meses de
dezembro a abril – com base nas medições realizadas até a presente data – pode-se
constatar que nos períodos noturnos a envoltória realiza trocas negativas com o
ambiente externo, isto é, perde calor, enquanto durante o dia absorve e acumula calor,
atingindo temperaturas de bulbo seco internas que superam as mesmas temperaturas
medidas no ambiente externo. Segundo a NBR 15575: 2013, para que se atinja o critério
mínimo de desempenho na envoltória, a temperatura do ar interno deve ser, no máximo,
igual à temperatura do ar medida no ambiente externo.
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TBS externo média
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Figura 8- Número de horas cujo
desempenho permanece abaixo do padrão
mínimo (a partir da média mensal)
n° de horas (h)

Figura 7- TBS externo x TBS interno
para fevereiro (média mensal)

abril

tempo (h)
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CONCLUSÕES

A partir das medições realizadas pode-se constatar que a envoltória dos contêineres
metálicos, sem tratamento térmico, não oferece resistência térmica suficiente para
diminuir as trocas térmicas com o ambiente, tanto para as temperaturas frias, quanto
para as quentes. As instalações confeccionadas com o Galvalume® permanecem em
grande parte do tempo sob altas temperaturas, apesar de terem sido constatados poucos
episódios de estresse térmico. Mesmo tendo sido observados somente alguns episódios
de estresse térmico, deve-se notar que a restrição de jornada de trabalho determinada
pela NR-15 pode trazer impactos que poderiam ser evitados com o adequado tratamento
térmico da envoltória dos contêineres. Ainda assim, as temperaturas atingidas
permanecem predominantemente em zona de desconforto térmico, já que o percentual
de pontos medidos fora dos pontos de conforto vai de 50% em dezembro a 66,7% em
fevereiro, e os resultados obtidos nas medições para avaliação do estresse térmico sejam
poucos, se comparados à totalidade das medições.
As análises de desempenho evidenciam tal constatação. A envoltória oferece resistência
muito baixa à absorção da radiação, e de modo muito semelhante à condução do calor,
sendo necessário, para amenizar tal situação, que os parâmetros de resistência térmica
fossem otimizados. Caminhos viáveis para a obtenção de melhorias térmicas seriam a
diminuição do coeficiente de condutividade térmica por meio da inserção de novos
materiais, além da alteração das características relacionadas à absortividade e
emissividade do material.
6
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RESUMO
Este estudo tem por objetivo comparar os resultados obtidos através de duas condições de entrada de acordo
com o tipo de vidro adotado no programa EnergyPlus: método simplificado e método detalhado. A
investigação contemplou a análise de uma habitação por simulação computacional, para o clima de São
Paulo e São Luís. O método simplificado permite inserir apenas três propriedades básicas do vidro:
transmitância térmica, o fator solar e a transmissão visível. Já o método detalhado, possibilita a inclusão de
características adicionais do vidro, tais como: transmissão direta da radiação, reflexão nas faces interna e
externa, emissividade e condutividade. O estudo compara o desempenho de cinco opções de vidro: incolor,
incolor laminado, verde laminado, duplo verde low-e e duplo controle solar prata. Com base nos resultados,
pode-se concluir que em todos os casos analisados (incluindo a avaliação por orientação) a entrada de dados
dos vidros através do método simplificado modifica significativamente os resultados das simulações. Como
principal alerta, destaca-se que a entrada de dados pelo processo simplificado para vidros de alto
desempenho conduz a resultados de consumo mais baixos do que o método detalhado (subestimados).
Palavras-chave: Simulação computacional, programa Energyplus, propriedades dos vidros.

ABSTRACT
This study aims to compare the results from two different conditions to insert the glazing proprieties into
the EnergyPlus program: simplified method and detailed method. The investigation was performed by
means of a computer simulation analysis of a dwelling, for São Paulo e São Luís climate. The simplified
method allows to inserts just three basic glazing proprieties: thermal transmittance, solar factor and visible
transmittance. The detailed method allows inserting more characteristics such as solar transmittance, front
and back side visible reflectance at normal Incidence, emissivity and conductivity. The study compares the
performance of five glass: colourless, colourless laminate, green laminate, double green low-e and solar
control double silver. Based on these results, one can conclude that the simplified method significantly
modifies the simulation results. It is important to mention that for high performance glazing the simplified
method showed lower results of energy consumption than the detailed method.
Keywords: Computer simulation, EnergyPlus program, glazing proprieties.
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1

INTRODUÇÃO

As aberturas nas edificações exercem funções tais como regular a passagem da luz e a
ventilação. Também é reconhecida a sua influência psicológica ao promover a satisfação
e a produtividade para os ocupantes (CARMODY et al., 2004). Estes elementos podem
ocupar desde uma pequena fração da área da fachada ou até mesmo chegar a compor
grandes paredes envidraçadas, constituindo a maior parte do envelope construtivo.
É possível até mesmo vincular diretamente as janelas e outros tipos de aberturas ao uso e
custos com energia elétrica. Por exemplo, Li e Lam (2000) por meio de estudos e
simulações energéticas de edifícios comerciais na cidade de Hong Kong, mostraram que
o consumo de energia com ar condicionado está entre 50% e 60% do uso total de energia
elétrica. Neste caso o ganho de calor solar, principalmente por aberturas, foi o maior
responsável pela carga de resfriamento. Outros estudos indicam que é de fundamental
importância o conhecimento das variáveis e das propriedades dos materiais que
influenciam no desempenho termoenergético das janelas. Algumas destas variáveis são:
a porcentagem de área de janela na fachada (WWR), o fator solar (SHGC), e as
propriedades óticas e térmicas dos vidros (IHM et al, 2012; LEE et al, 2013). Este tipo de
informação, associada à simulação computacional e outros processos de análise,
possibilita a elaboração de projetos de edificações mais eficientes energeticamente.
Em função da variedade de produtos vítreos (que ma maioria dos casos são os elementos
predominantes na área de abertura) uma escolha adequada visando à eficiência energética
depende em grande parte do conhecimento das suas propriedades. Atualmente, existem
uma base de dados internacionais de vidros (INTERNATIONAL GLAZING DATABASE IGDB) que está sob constante atualização (LBNL, 2014). No entanto, nem todos os
produtos vítreos nacionais estão disponibilizados neste banco de dados. Alguns produtos
estão disponíveis apenas nos catálogos de seus fabricantes, nem sempre contendo todas
as informações pertinentes. Assim, em muitos casos a análise de desempenho
termoenergético de edificações é realizada a partir da entrada simplificada destas
propriedades (ARASTEH, KOHLER, GRIFFITH, 2009)
Os métodos simplificados são desenvolvidos adotando diversas suposições. Estes
métodos fornecem uma ferramenta rápida para a avaliação, mas também podem envolver
uma incerteza considerável em seus resultados. Por outro lado, a utilização de um método
mais detalhado exige uma demanda considerável de tempo e recursos. Além disso, requer
um nível de conhecimento muito amplo e complexo.
O programa de simulação computacional EnergyPlus, que é hoje um dos mais difundido
no Brasil, permite configurar o tipo de vidro adotado na edificação de acordo com duas
condições de entrada de dados: o método simplificado e o detalhado (ENERGYPLUS
ENGINEERING REFERENCE, 2013). A entrada de dados do simplificada permite
inserir apenas três propriedades básicas: transmitância térmica, o fator solar e a
transmissão visível. Já a entrada de dados detalhada, possibilita a inclusão de
características adicionais do vidro, tais como: transmissão direta da radiação, reflexão nas
faces interna e externa, emissividade e condutividade. Frente a isso, este trabalho tem
como objetivo comparar os resultados obtidos sob estas duas diferentes condições de
entrada das propriedades dos vidros no programa EnergyPlus.
2
2.1

MÉTODO
Características da edificação

Para a avaliação da influência do método simplificado e detalhado sobre as configurações
das propriedades térmicas e ópticas dos vidros no programa EnergyPlus, adotou-se uma
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edificação comercial. Esta edificação possui dimensões de 50,0 m x 30,0 m x 3,5 m, com
16 pavimentos e uma área total construída de 24.000 m². A Figura 1, apresenta o croqui
3D e o croqui da planta baixa da edificação.
Figura 1 – Croqui 3D e o croqui da planta baixa da edificação

Zona térmica
Norte
Zona
térmica
Oeste

Zona térmica
Central

Zona
térmica
Leste

Zona térmica
Sul
a) Croqui 3D

2.2

b) Croqui da planta baixa do pavimento tipo

Parâmetros da simulação

As simulações foram realizadas para as cidades de São Luís localizada na zona
bioclimática brasileira 8, e a cidade de São Paulo, localizada na zona bioclimática
brasileira 3.
Os arquivos climáticos utilizados possuem formato TRY (Test Reference Year), o qual
representa um ano típico dentro de uma série de 10 anos. O ano típico de São Luís é 1966
e o de São Paulo é 1954.
A edificação foi modelada no programa EnergyPlus 7.2, considerando cinco zonas
térmicas por pavimento (padrão Core and Shell), sendo 4 zonas térmicas perimetrais
(Norte, Sul, Leste e Oeste) e uma central. Todas as zonas térmicas perimetrais da
edificação são condicionadas artificialmente, já, a zona térmica central não é
condicionada, por ser área de circulação vertical e horizontal.
A modelagem do sistema de condicionamento de ar foi realizada através do sistema
Packaged Terminal Heat Pump (PTHP). O sistema adotado reproduz o desempenho de
condicionadores de ar do modelo Split.. Na Tabela 1 são apresentados os detalhes da
modelagem do sistema de condicionamento artificial.
Tabela 1 – Detalhes da modelagem do sistema de condicionamento artificial
Parâmetro

Condição

Termostato de refrigeração

24°C

Taxa de fluxo de ar por pessoa

0,0025 (m³/s)

Capacidade de refrigeração

Auto dimensionamento

Coeficiente de Performance de resfriamento

3,4 W/W
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As propriedades térmicas dos componentes da envoltória da edificação são: transmitância
térmica da parede externa de 2,10 W/m²K; com absortância de 0,30; e transmitância
térmica da cobertura de 1,0 W/m²K; com absortância de 0,30.
Na Tabela 2 são apresentadas as cargas internas consideradas na simulação da edificação,
referente ao sistema de iluminação artificial, ocupação, equipamentos e o padrão de uso.
Tabela 2 – Cargas internas consideradas na simulação da edificação
Fração Radiante

Parâmetro

Condição

Carga interna de iluminação artificial

12 W/m²

0,7

Carga interna de ocupação

10 (m²/pessoa)

0,6

Carga interna de equipamento

150 W/pessoa

0,5

Padrão de uso

11 horas (8h00 às 19h00)

2.3

-

Área envidraçada e as propriedades térmicas e óticas dos vidros

As zonas térmicas perimetrais possuem um percentual de área envidraçada de 85% em
relação a área da fachada do ambiente. Nas áreas envidraçadas não há nenhum dispositivo
de sombreamento.
O estudo compara o desempenho de cinco opções de vidro: incolor, incolor laminado,
verde laminado, duplo verde low-e e duplo controle solar prata. As propriedades térmicas
é ópticas dos vidros avaliados através do método detalhado são apresentadas na Tabela 3.
Os vidros duplos foram modelados com uma câmara de ar entre as lâminas com 12 mm
de espessura. Para a simulação através do método simplificado foram adotadas as
propriedades térmicas e ópticas dos vidros apresentadas na Tabela 4.

Tabela 3 – Propriedades térmicas e ópticas dos vidros simulados através do
método detalhado
Parâmetro

Incolor
Duplo controle Duplo verde Verde
Incolor
solar prata
low-e
laminado laminado

Transmissão de luz (%)

0,14

0,88

0,33

0,88

0,30

0,32

0,88

Reflexão externa (%)

0,32

0,08

0,09

0,08

0,32

0,48

0,08

Reflexão interna (%)

0,36

0,08

0,03

0,08

0,22

0,51

0,08

Transmissão energética (%)

0,11

0,77

0,13

0,77

0,27

0,37

0,77

Reflexão energética externa (%)

0,29

0,07

0,07

0,07

0,20

0,35

0,07

Reflexão energética interna (%)

0,44

0,07

0,35

0,07

0,22

0,34

0,07

Emissividade face 1

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

Emissividade face 2

0,49

0,84

0,062 0,84

0,84

0,84

0,84

Condutividade (W/m-k)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,008

0,008

0,006

Espessura (m)

0,006

1,0

1,0

0,006 0,006 0,006
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Tabela 4 - Propriedades térmicas e ópticas dos vidros simulados através do método
simplificado.
Duplo controle Duplo verde Verde
Incolor
Incolor
solar prata
low-e
laminado laminado

Parâmetro
Transmitância térmica (W/m²K)
Fator Solar (%)

2,35
0,18

1,70
0,19

5,72
0,43

5,72
0,45

5,80
0,82

Transmitância visível (%)

0,13

0,29

0,30

0,32

0,88

2.4

Análise dos resultados

A comparação entre as duas condições de entrada das propriedades do vidro no programa
EnergyPlus basearam-se no consumo da edificação por m2. O consumo de energia
analisado baseou-se no condicionamento artifical da edificação. O consumo de energia
para condicionamento artificial de cada zona térmica da edificação de acordo com a
influência da orientação (Oeste, Sul, Leste e Norte) também foi quantificado.
3

RESULTADOS

3.1

Influência no consumo de energia para condicionamento artificial da
edificação

O consumo de energia para condicionamento artificial da edificação para os cinco tipos
de vidros analisados através do método detalhado e simplificado para a cidade de São
Luís são apresentados na Figura 2.
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Figura 2 –Consumo de condicionamento artificial da edificação com diferentes
tipos de vidro - São Luís
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Incolor

Observa-se que os casos simulados com vidros de alto desempenho1 (duplo controle solar
prata e duplo verde low-e) apresentaram maior consumo de energia para condicionamento
artificial quando simulados através do método detalhado. O aumento no consumo de
energia foi de aproximadamente de 6% em relação aos casos simulados através do método
simplificado. Para os casos com os vidros incolor laminado e incolor, as simulações
através do método simplificado apresentaram um consumo de energia superior às
simulações através do método detalhado. Este aumento foi de 2,2% e 1,6%,
respectivamente.
A Figura 3 apresenta o consumo de energia para condicionamento artificial da edificação
para os cinco tipos de vidros analisados para a cidade de São Paulo.
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Figura 3 – Diferença no consumo de condicionamento artificial da edificação com
diferentes tipos de vidro - São Paulo
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Pode-se observar que os vidros de alto desempenho apresentaram as maiores diferenças
no consumo de energia para condicionamento artificial entre os métodos detalhado e
simplificado. Com o uso do vidro duplo de controle solar prata a simulação através do
método detalhado apresenta um consumo de 11,8% superior quando comparado ao
consumo do método simplificado. Já, no caso do vidro duplo verde low-e a diferença no
consumo foi de 13,6%. Nas simulações com os vidros incolor laminado e incolor, os
maiores consumos de energia para condicionamento artificial foram para as simulações
através do método simplificado, com um aumento de 5,5% para o vidro laminado e de
3,3% para o vidro incolor.
Nas duas cidades analisadas (São Luís e São Paulo) a utilização do método detalhado para
os vidros de alto desempenho aumentou o consumo da edificação, variando de 6% a
13,6% para o caso analisado. Estas diferenças são significativas, podendo comprometer
a análise final dos resultados encontrados. Caso a edificação esteja sendo avaliada para
um determinado processo de certificação dos edifícios, esta diferença encontrada pode
interferir negativamente no resultado da avaliação final.
Neste trabalho os vidros duplos foram identificados pela denominação “alto desempenho” em função de sua melhor
característica de baixa transmissão energética em comparação com os demais vidros analisados. No entanto, alguns
vidros laminados (com apenas uma layer) também podem ser classificados como sendo de alto desempenho pelos
fabricantes.

1
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A entrada das características dos vidros através do método simplificado permite que os
arquitetos analisem os impactos energéticos de diferentes conceitos de projetos
arquitetônicos, de maneira rápida e simples. Entretanto, a precisão dos resultados depende
da qualidade dos dados utilizados. Ressalta-se que o método simplificado adota poucos
dados de entrada envolvendo uma incerteza considerável em seus resultados.

3.2

Influência da orientação no consumo de energia para condicionamento
artificial da edificação

Para analisar a influência da orientação foi quantificado o consumo de energia para
condicionamento artificial de cada zona térmica (Oeste, Sul, Leste e Norte). A Figura 4
apresenta o consumo de energia para condicionamento artificial de cada zona térmica da
edificação para o clima de São Luís.
Observa-se que a diferença no consumo de energia entre a orientação Oeste e Leste foi
entre 7,3% a 8,6%. A orientação Sul apresentou consumo superior à orientação Norte,
sendo que a variação no consumo foi de 2,6% a 14,6%. A maior diferença (14,6%)
encontrada foi no caso simulado através do método simplificado com vidro incolor, e a
menor diferença (2,6%) no caso simulado através do método simplificado com vidro
duplo de controle solar prata.

Figura 4 – Consumo de energia para condicionamento artificial de cada zona
térmica da edificação - São Luís.
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A Figura 5 apresenta o consumo de energia para condicionamento artificial de cada zona
térmica da edificação para o clima de São Paulo. No caso de São Paulo, a orientação
Norte apresentou um consumo superior à orientação Sul, diferente de São Luís. Observase que a diferença no consumo de energia entre a orientação Norte e Sul variou entre
20,1% a 43,7%, sendo que as maiores diferenças ocorrem nos casos com vidros incolor,
incolor laminado e verde laminado. Na orientação Oeste e Leste a variação no consumo
de energia para condicionamento artificial foi entre 7,4% a 10,7%.
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Figura 5 – Consumo de energia para condicionamento artificial de cada zona
térmica da edificação - São Paulo
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O impacto da orientação no desempenho dos vidros de alto desempenho

A Figura 6 apresenta o consumo de energia para condicionamento artificial da edificação
com os vidros de alto desempenho em São Luís.
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Figura 6 – Impacto da orientação no consumo de energia para condicionamento
artificial da edificação com os vidros de alto desempenho - São Luís
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Observa-se que a diferença no consumo de energia nos casos com vidro duplo low-e
simulados através do método simplificado e detalhado variou entre 3,6% a 8,4%. A menor
diferença encontrada é na orientação Norte, e a maior diferença é para a orientação Sul.
Os resultados das simulações com vidro duplo de controle solar prata (simplificado e
detalhado) apresentaram um desempenho semelhante ao vidro duplo low-e, sendo que o
consumo de energia para condicionamento artificial variou entre 3,9% a 7,6%. Os vidros
de alto desempenho foram os que apresentaram as maiores diferenças no consumo para
cada orientação.
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Os resultados das simulações para a cidade de São Paulo (Figura 7) mostram um impacto
maior nos vidros de alto desempenho, quando comparado com os resultados para a cidade
de São Luís.
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Figura 7 - Impacto da orientação no consumo de energia para condicionamento
artificial na edificação com os vidros de alto desempenho -São Paulo
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Observa-se que a diferença no consumo de energia para condicionamento artificial no
caso com vidro duplo de controle solar prata simulado através do método detalhado e
método simplificado variou entre 9% a 15%. Esta variação é devido à influência da
orientação. Já, no vidro duplo verde low-e a variação no consumo de energia é de 11% a
16%, sendo que a maior diferença observada entre o método detalhado e simplificado foi
na orientação Norte.
Pode-se observar novamente que a precisão dos resultados com a utilização do modelo
simplificado envolve uma incerteza considerável, apresentando consequentemente uma
diferença significativa quando comparado com os resultados do método detalhado.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas duas cidades analisadas (São Luís e São Paulo) a aplicação de dados detalhados para
os vidros de alto desempenho (duplos) indicou que o consumo global da edificação estaria
entre 6% e 13% acima do valor estimado com o processo simplificado. Ou seja, o
processo simplificado conduz a um consumo subestimado.
Considerando os vidros monolíticos (incolor, incolor laminado e verde) a variação
observada entre os dois métodos foi menor, entre 1,6% e 5,5%. Nestes casos, a situação
se inverte: o consumo indicado com a entrada de dados simplificada é superior ao valor
encontrado no processo detalhado. Ou seja, agora o consumo é superestimado.
Assim, é possível ressaltar que para todos os casos analisados (incluindo a avaliação por
orientação) a entrada das características dos vidros através do método simplificado
modifica significativamente os resultados das simulações. O método simplificado adota
poucos dados de entrada envolvendo uma incerteza considerável em seus resultados.
Como principal alerta, destaca-se que a entrada de dados pelo processo simplificado para
vidros de alto desempenho conduz a resultados de consumo mais baixos do que o
processo detalhado (subestimados). Estes resultados equivocados podem comprometer o
processo de certificação dos edifícios, podendo levar a especificações de produtos com
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desempenho inferior ao requerido para se atingir um determinado nível ou classificação
de eficiência normalizados.
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1

INTRODUÇÃO

Grande parte dos trabalhos de pesquisa de modelagem teórica e verificação
experimental de conforto objetiva aplicações para ambientes fechados. As condições
ambientais internas são mais controladas e passíveis de intervenções com usuais
sistemas passivos e ativos de condicionamento. Já nos espaços abertos as variáveis
ambientais são também passíveis de condicionamento, mas o controle é
substancialmente menor, devido à ausência, parcial ou total, de confinamento. A esta
especificidade de ausência de confinamento ambiental, acrescentam-se outras
especificidades dos ambientes externos, como as atividades realizadas e as diferentes
expectativas e tolerâncias dos usuários.
Em termos de intervenção, uma das principais consequências provocadas pela
intervenção do homem na constituição do meio urbano, na maior parte das cidades, são
as alterações microclimáticas (Höppe, 2002). Estas não são necessariamente
prejudiciais, podendo inclusive constituir-se enquanto partido de intervenção. Desta
forma, as alterações microclimáticas são negativas apenas quando elas provocam
situações que fogem da zona de conforto térmico. Para estudar a questão da intervenção
voltada para o conforto térmico, Brown e Gillespie (1995) consideram uma abordagem
em três etapas, propondo reconhecer as condições microclimáticas consideradas
termicamente confortáveis, reconhecer os mecanismos pelos quais forma e matéria
afetam o microclima e finalmente relacionar estes dois conhecimentos para
efetivamente realizar a proposta de intervenção. A referida pesquisa do autor concentrase no escopo da primeira etapa da abordagem mencionada, enfocando as relações entre
variáveis microclimáticas e as de sensação térmica.
Por outro lado, segundo a Organização Mundial de Saúde (World Health Organization,
2011), atualmente a poluição sonora é, depois da poluição da água, o problema
ambiental que afeta o maior número de pessoas. Segundo Fernandes (2006) os elevados
níveis de ruído urbano têm se transformado em uma das formas de poluição que mais
tem preocupado urbanistas e arquitetos. Os valores que vem sendo registrados acusam
níveis de desconforto tão altos que a poluição sonora urbana passou a ser considerada
como a forma de poluição que atinge o maior número de pessoas. Assim, desde o
congresso mundial sobre poluição sonora em 1989, na Suécia, o assunto passou a ser
considerado como questão de saúde pública. O autor coloca ainda que, entretanto, a
preocupação com os níveis de ruído ambiental já existia desde 1981, no Congresso
Mundial de Acústica, na Austrália, em que as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro
passaram a ser consideradas as de maiores níveis de ruído do mundo.
Desta forma, dada à importância da adequada configuração do ambiente térmico e
sonoro para a prática projetual de arquitetos e urbanistas, esta pesquisa tem como
objetivo a verificação da correlação entre resultados de avaliações térmicas e sonoras,
obtidos junto a populações heterogêneas em situações urbanas reais, na cidade de São
Paulo. Uma vez alcançado o objetivo da pesquisa, será possível determinar a influência
simultânea do ambiente térmico e sonoro nos usuários de espaços abertos.
Ressalta-se a originalidade do trabalho na medida em que pesquisas específicas de
quantificação de correlações entre conforto e estresse relacionados simultaneamente a
variáveis microclimáticas urbanas e do ambiente sonoro urbano, em espaços abertos,
são inovadoras. A seguir, serão apresentados trabalhos desenvolvidos para a ambiência
térmica urbana e, na sequência, trabalhos já desenvolvidos para a ambiência sonora
urbana. Espera-se assim mostrar o panorama do estado da arte em pesquisas nessas
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áreas, apontando ainda para o fato de que não há trabalhos que proponham a integração
efetiva de ambas abordagens para espaços abertos.
Existe uma série de trabalhos voltados para a relação entre ambiente térmico urbano e
sensações térmicas e outra série para as respectivas relações sonoras. Observa-se,
inclusive, que alguns trabalhos de maior abrangência (por exemplo, Nikolopoulou,
2004) avaliaram diferentes ambiências, mas sem conteúdo correlaciona-las
(Nikolopoulou, 2004 para ambiência térmica; Kang, 2006, para ambiência sonora). No
panorama brasileiro, Valques et al. (2007) levanta uma série de variáveis, mas não as
correlaciona, mas sim propõe um índice a partir da sensação dos usuários.
Por outro lado, se forem observados estudos específicos para ambientes fechados, há
algumas poucas pesquisas que correlacionam variáveis da ambiência térmica e sonora
ao conforto dos usuários. Pellerin e Candas (2003) consideram o efeito combinado da
temperatura e do barulho para verificar o nível de desconforto humano. Para a
realização desta pesquisa, foi utilizada câmera climatizada em que os indivíduos eram
expostos a condições de frio (14 a 19oC) ou calor (29 a 34oC) e diferentes condições de
ruído (35 a 85dB). As conclusões do trabalho indicam que o ruído altera o conforto em
condições mais quentes. Horikoshi et al. (2005) propõem um novo índice de conforto
combinando condições ambientais de temperatura baixa (quatro valores para
temperatura operativa) e ruído de trânsito (cinco níveis sonoros), simulados em uma
câmara de teste configurada com a disposição de um pequeno escritório. Os dados
foram tratados estatisticamente e propostas isolinhas, considerando temperaturas
operativas e níveis sonoros equivalentes para leitura do índice de conforto.
Ao contrário dessas pesquisas, voltadas para ambientes fechados e realizadas de modo
laboratorial (em câmeras específicas que simulam ambientes), esta pesquisa tem como
objetivo a verificação da correlação entre resultados de avaliações térmicas e sonoras,
obtidos por meio de levantamentos de campo com populações heterogêneas em
situações urbanas reais, na cidade de São Paulo. Assim, tem-se a proposição de pesquisa
com caráter inovador e, ao mesmo tempo, dentro de temática contemporânea, abarcando
diferentes condições ambientais do meio urbano. Uma vez alcançado o objetivo da
pesquisa, será possível determinar a influência simultânea do ambiente térmico e sonoro
nos usuários de espaços abertos.
Finalmente, considerando que a qualidade dos espaços urbanos contribui para a
qualidade de vida, conhecer as implicações em termos de conforto dos ambientes
térmico e sonoro apresenta-se de suma importância. O conhecimento destas relações
fornece instrumental para planejamento e projetos de grande escala, possibilitando
melhor acomodação das pessoas nos espaços urbanos. Possibilita ainda o adequado
desenvolvimento de atividades econômico-culturais específicas, em áreas abertas ou
semi-confinadas, como eventos esportivos, espetáculos artísticos, grandes exposições e
atividades turísticas. Desta forma, esta pesquisa abre oportunidade para
desenvolvimento de trabalhos inovadores para melhoria das condições estressantes do
ambiente urbano de uma grande cidade como a de São Paulo.
2

OBJETIVOS

O objeto da pesquisa é a verificação das relações entre variáveis ambientais térmicas e
sonoras e variáveis subjetivas em espaços urbanos abertos. O objetivo da pesquisa é a
verificação da correlação entre resultados de avaliações térmicas e sonoras, obtidos
junto a populações heterogêneas em situações urbanas reais, na cidade de São Paulo.
Ressalta-se a originalidade do trabalho na medida em que pesquisas específicas de
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quantificação de correlações entre conforto e estresse relacionados simultaneamente a
variáveis do ambiente térmico e sonoro urbano, em espaços abertos, são inovadoras.
3
3.1

MÉTODOS
Referências metodológicas

Monteiro (2011) desenvolveu pesquisa, por meio da verificação das correlações entre
resultados preditivos que consideram variáveis ambientais e individuais e respostas
subjetivas de percepção de sensação térmica. A base empírica originalmente
considerada foi estabelecida por Monteiro (2008) em situações laboratoriais, tendo sido
estabelecida por Monteiro (2011) nova base empírica em situações urbanas reais.
Considerando os dados levantados em caráter laboratorial, verificou-se alta correlação
entre as respostas subjetivas de percepção de sensação térmica e de percepção de
sensação de conforto. Considerando os dados levantados em situações urbanas reais, as
correlações também foram significativas, mas com valores menos altos. O desafio
científico estabelecido passou a ser a verificação específica da percepção da sensação de
conforto, observando as correlações com as diversas variáveis e estabelecendo modelos
específicos para consideração conjunta da sensação térmica e de conforto.
Ao mesmo tempo, ao longo do desenvolvimento da pesquisa de Monteiro (2011), em
espaços urbanos abertos, respostas espontâneas a perguntas abertas em termos de
conforto direcionavam-se prioritariamente para a questão do ruído urbano. Desta forma,
considerando-se os dados da Organização Mundial de Saúde (World Health
Organization, 2011), que apontam para a poluição sonora como o segundo maior
problema ambiental das cidades (atrás apenas da poluição das águas), estabeleceu-se o
desafio de determinar não apenas os limites toleráveis, aceitáveis ou de conforto para
ruídos urbanos em espaços abertos, como também de verificação do ambiente sonoro
destes espaços. O objetivo aqui foi verificar em que medida e em que situações de
ambientes sonoros têm-se sensação de conforto acústico. A análise dos resultados
aponta em que medida o conforto acústico é coincidente ou não apenas com a
caracterização físico-sonora.
Como método, foram realizados levantamentos simultâneos de variáveis
microclimáticas urbanas, de ambiente sonoro urbano e de avaliações subjetivas, em
situações urbanas reais. Para as variáveis microclimáticas urbanas é utilizada a norma
ISO 7726 (1998), para as variáveis pessoais relacionadas ao ambiente térmico, são
utilizadas as normas ISO 8996 (1990) e ISO 9920 (1995). Essas normas são
consideradas a luz de Monteiro e Alucci (2005) e Monteiro (2008).
Para as variáveis do ambiente sonoro urbano são utilizadas as normas ISO 1996:1
(2003) ISO 1996:2 (2007). Para as avaliações subjetivas, é utilizada a norma ISO 10551
(1995), considerando-se Monteiro (2008), Monteiro (2011) e o desenvolvimento das
adaptações necessárias para consideração do ambiente sonoro (Kang e Zhang, 2010).
Em termos de modelagem térmica, considera-se: a predição de sensação térmica (já
preditas por modelos propostos ou calibrados por Monteiro, 2008, 2011), com as
sensações de conforto (segundo Humphreys, 1975, para ambientes internos; e segundo
De Dear et al, 1997, para ambientes naturalmente ventilados, entre outros autores).
Verifica-se que a sensação de conforto não é necessariamente coincidente com a
sensação de neutralidade, conforme é adotado pela maior parte dos modelos.
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Considera-se ainda modelo preditivo de conforto de acordo com o ambiente sonoro, não
se limitando aos fatores físico-acústicos (Kang e Zhang, 2010), mas também aos
aspectos, entre outros, sociais, demográficos, psicológicos e culturais (Kang, 2006),
focando não apenas na questão convencional da “redução sonora”, mas também como
os usuários percebem o ambiente, ou seja, na relação entre pessoas e sons (Zhang &
Kang, 2007; Yu & Khang, 2008).
3.2

Locais dos levantamentos de campo

Foram 797 questionários aplicados num total de 5 dias de medições em 8 pontos
diferentes e em épocas distintas do ano. Os equipamentos utilizados serão descritos no
sub-item seguinte.
Em 26 de Outubro de 2011, foram escolhidos dois pontos para análise no bairro do
Cambuci na cidade de São Paulo. Pela sua localização central e a presença de áreas de
comércio e serviços públicos, estes trechos da cidade concentram grande fluxo de
pedestres e veículos, fazendo jus ao motivo da escolha. Busca-se o contraste nas
medições entre uma área na calçada em frente ao INSS e uma área localizada em meio a
uma praça, porém ambas lindeiras a uma rua/avenida de grande movimento.
No dia 2 de Abril de 2012, o ponto escolhido foi a Avenida Paulista, em São Paulo, já
que esta é tão representativa do centro da cidade e seu espírito e, sem dúvida, uma das
mais movimentadas da Capital e mesmo do país. A colocação dos equipamentos foi
feita na beirada da calçada junto à guia, o mais próximo possível do leito carroçável. As
medições foram realizadas na calçada em frente ao Parque Trianon, próximo ao seu
portão principal e à Base Comunitária da Polícia Militar.
No dia 29 de Setembro de 2012, foram realizadas medições empíricas na entrada
principal do parque Trianon, seguindo a rua principal de entrada do parque, cerca de 30
metros adentro do mesmo em relação à calçada da Av. Paulista. As medições foram
realizadas neste ponto, em local sombreado e próximo da vegetação.
No dia 10 de Outubro de 2012, as medições foram realizadas em dois pontos no bairro
da Bela Vista em São Paulo. O primeiro se localizou na R. S. Carlos do Pinhal (primeira
paralela à Av. Paulista) no quarteirão entre a Al. Pamplona e Al. Campinas, na calça
oposta à entrada do Hotel Macksoud Plaza, de frente para o mesmo. O segundo, por sua
vez, se localizou próximo à esquina da Al. Ribeirão Preto (paralela à anterior) e a Al.
Campinas, imediatamente aos fundos do mesmo hotel. A colocação dos equipamentos
foi feita na beirada da calçada junto à guia, sendo o primeiro em local a céu aberto,
sombreado apenas em partes do dia por edifícios lindeiros, e o segundo abaixo da
vegetação. Ambos a aproximadamente de 60m a 80m da esquina e do semáforo.
No dia 31 de Outubro de 2012, foram realizadas em dois pontos no bairro da República,
em uma região central de São Paulo. O primeiro se localizou num triângulo de
cruzamento entre a Av. São João, a R. Conselheiro Nébias e a R. Dos Timbiras, estando
localizado imediatamente ao lado de uma grande avenida de várias faixas de rolamento,
cruzamento de diversas linhas de ônibus e grande fluxo de veículos. O segundo, por sua
vez, se localizou a cerca de 50m da esquina da R. Guaianases com a R. dos Timbiras,
sendo marcado principalmente pelo uso habitacional e de serviços pequenos e a
primeira pelo comércio. A colocação dos equipamentos foi feita na beirada da calçada,
sendo o primeiro em local a céu aberto, sombreado apenas em partes do dia por
edifícios próximos e pela vegetação lindeira, e o segundo em situação semelhante, em
calçada sem vegetação, sombreada em partes do dia por edifícios lindeiros.
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3.3

Procedim
mentos para
a realizaçãoo das mediçções e apliccação de quuestionários

A Figgura 1 apresenta o questionário applicado ao lo
ongo das medições real
alizadas nos
levanntamentos de
d campo.
Figura
F
1 – Questionárrio aplicado
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As m
medições fooram realizadas das 66h às 18h (desconsider
(
rando o hoorário de veerão).
Realiizadas em baterias
b
às 6h, 8h, 10hh, 12h, 14h
h, 16h e 18
8h, as mediçções de acú
ústica
contaaram, em cada horário
o, com 60 l eituras do nível
n
de ruíído pontuall ponderado
o pelo
Filtroo A, em dB
B(A), sendo
o cada umaa a cada 10 segundos ao
a longo dee 10 minutos. O
equippamento utilizado
u
paara monitooramento dos
d
valoress de nívell sonoro foi
f o
decibbelímetro dee modelo SL-4001 da Lutron. Forram utilizad
das estaçõess meteoroló
ógicas
autom
máticas Cam
mpbell, quaantificando-sse temperattura do ar, umidade
u
relaativa, veloccidade
do arr e temperattura de glob
bo (com possterior cálcu
ulo de temp
peratura raddiante médiaa). Os
questtionários fooram aplicad
dos simultan
aneamente às
à medições de acústicaa, em bateriias de
30 quuestionárioss nos horários acima ciitados.
O quuestionário, apresentado na Figuraa 1, foi aplicado durante as mediçções e soliciitavase quue o pedesttre determin
nasse o nívvel de seu conforto/des
c
sconforto coom as cond
dições
acústticas e com as condições térmicass do ambien
nte, bem com
mo para citaar os ruídoss mais
incôm
modos e oss sons maiss agradáveiss do momeento. As demais questõões servem
m para
caraccterizar o pedestre
p
entrevistado c onforme id
dade, sexo, peso, vestim
menta, se estava
e
ou nnão grávidaa, na menop
pausa, doennte, com problemas
p
auditivos,
a
uusando fonees de
ouviddo, etc.
É im
mportante reessaltar quee o questionnário propõ
õe uma differenciação entre incôm
modo
com o ruído e desconforto
o acústico, sendo que o incômod
do é a simpples perturb
bação
ocasiionada peloo ruído, sem
m necessarriamente caausar desconforto. Istoo é, uma pessoa
p
podee alegar estaar incomodaada com o rruído da viaa mas dizer, por exempplo, que o mesmo
m
não chega a configurar desconforrto, como,, de fato, ocorreu diversas vezes.
v
Anallogamente, ocorre o mesmo em
m relação às
à condiçõees térmicass, uma vezz que
diverrsos entreviistados men
ncionam quue, por exem
mplo, o callor lhes inccomoda mas não
chegga a ocasionar desconfo
orto.
4

R
RESULTA
ADOS

As fiiguras 2, 3 e 4 apresen
ntam, respecctivamente, os resultados da correl
elação entre nível
sonoro e porcenntagem de pessoas em
m desconforrto com o nível
n
sonoro
ro; da correelação
entree temperatuura equivaleente percebbida e porccentagem de
d pessoas em descon
nforto
térmiico; e porceentagem dee pessoas coonfortáveis ao longo do
d dia em ttermos térm
micos,
acústticos e ambos.

Figu
ura 2 – Corrrelação enttre nível soonoro e porrcentagem de
d pessoas em desconforto
com o nívvel sonoro em dB(A)

dB(A
A)
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Fiigura 3 – Correlação
C
entre
e
porceentagem dee pessoas em
m desconfoorto térmico e
temp
peratura eq
quivalente percebida
p
em
e oC

o

C

F
Figura 4 – Porcentageem de pesssoas conforttáveis ao lo
ongo do diaa em termos
térmicos (a
azul), acústticos (verm
melho) e ambos (verde))
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t
e conforto acúústico constiituem
Os reesultados enncontrados indicam quue conforto térmico
um úúnico estadoo de conforrto do usuáário e cada um exerce influência,, mais ou menos
m
signiificativa, sobre a percepção do out
utro. Não co
onsiste someente na quesstão da mud
dança
da toolerância ao
a espaço ocasionada
o
pelo aumeento ou red
dução níveel de ruído e/ou
tempperatura equuivalente percebida. Esssas variáveiis se relacio
onam diretam
mente, cheg
gando
até m
mesmo, com
mo em casoss estudados,, em que o aumento do
o nível de ruuído provocca um
aumeento do descconforto térrmico ao invvés de um aumento
a
do desconfortoo acústico.
A coorrelação da
d temperatura equivaalente perccebida com
m o desconnforto térmico é
bastaante direta, embora ap
presente reeta de correelação com
m baixo graau de inclin
nação
indiccando para uma variaação na porrcentagem de desconffortáveis téérmicos peq
quena
(inferior a 20% nos casos estudados).
e
Em um vallor mediano
o de neutraliidade existee uma
xa taxa de desconfortto, a partir desta faixaa neutra, taanto o
forte tendência a uma baix
da quanto sua reduçãão ocasionaam o
aumeento da teemperatura equivalentee percebid
aumeento da taxxa de desconfortáveis eentre os usuários, umaa vez que oos aproxima dos
extreemos. No caso de São Paulo, nass épocas em
m que foram
m realizadass as mediçõ
ões, é
mais comum encontrar
e
condições
c
climáticas em que a temperattura equivaalente
perceebida tendee a se manteer na faixa neutra ou acima
a
da mesma,
m
o invverno pauliistano
não é rigoroso o suficientee para ocassionar fortes quedas no
o valor da mesma. O nível
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equivalente de ruído operou de modo semelhante, porém apenas um sentido. No caso do
ambiente externo urbano, o que realmente implica em um aumento do desconforto
acústico é o aumento do nível de ruído.
Os resultados das medições permitem mostrar que condições acústicas desagradáveis
não influenciam significativamente na percepção da ambiência térmica, uma vez que o
incômodo ocasionado pelo ruído não aparenta reduzir a tolerância pessoal às condições
climáticas. Já o caminho inverso se mostra mais significativo, uma vez que a exposição
a condições térmicas que ocasionam desconforto aparentam provocar uma redução mais
significativa na tolerância à exposição ao ruído.
Um modo simples encontrado para entender esta constatação é a utilização dos gráficos
com curvas de correlação, conforme apresentados nas Figuras 2, 3 e 4. Em uma
primeira análise, espera-se que os gráficos assumam um aspecto linear de pequena
inclinação, onde para cada nível de ruído exista uma única porcentagem de população
em desconforto acústico, e analogamente para cada valor de temperatura equivalente
percebida exista uma única porcentagem da população em desconforto térmico.
Isto, na realidade, não ocorre. Os gráficos de desconforto em função da condicionante
apresentam aspecto senoidal e flutuante, ou nem mesmo seguem um padrão, havendo
repetição de valores, aumentos e diminuições. Existe uma queda da quantidade de
desconfortáveis mesmo com o aumento do ruído e/ou da temperatura equivalente
percebida. Há também a variação dos valores de desconfortáveis para mesmos valores
de nível de ruído ou temperatura equivalente percebida, o que não seria plausível
considerando-se cada variável isoladamente.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que a sensação de conforto envolve os diversos sentidos e capacidades
adaptativas e psicológicas, além de características demográficas, sociais e culturais, esta
pesquisa enfocou nas relações entre conforto térmico e acústico, considerando suas
especificidades, verificando de que forma suas variáveis influenciam no conforto termoacústico, observando diferentes percepções ou preferências térmicas ou sonoras em
função das diferentes conjunções de ambientes térmico e sonoro. O objetivo foi
verificar em que medida e em que situações os ambientes térmicos e sonoros
influenciam mutuamente as respectivas sensações e, ainda, proporcionam ou não
sensações de conforto como um todo, em referência à ambiência térmica e sonora.
Como resultado final, pode-se observar que existe uma tendência de aumento do
desconforto no ambiente urbano conforme o nível sonoro aumenta conjuntamente com a
temperatura equivalente percebida. Os resultados das medições realizadas mostraram
que condições sonoras de desconforto não influenciam significativamente na percepção
da ambiência térmica, uma vez que o incômodo ocasionado pelo nível sonoro não indica
redução na tolerância à ambiência térmica. Já a influência inversa se mostra mais
evidente, uma vez que a exposição a condições térmicas que ocasionam desconforto
indica uma redução mais significativa na tolerância à exposição a níveis sonoros mais
elevados.
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RESUMO
As simulações termo-energéticas de edificações demandam uma modelagem coerente com a realidade da
edificação e uma correta inserção de dados de entrada para a obtenção de resultados confiáveis. Frente a
isso, este estudo tem como objetivo comparar os resultados obtidos através de diferentes modelagens de
áticos e zonas subterrâneas, no programa EnergyPlus. Para o desenvolvimento deste projeto de pesquisa,
uma edificação residencial unifamiliar foi simulada para o clima de Florianópolis, Curitiba e São Luís. A
modelagem do ático da edificação foi realizada de duas maneiras: considerando uma zona térmica, e uma
resistência equivalente. Em relação à modelagem da zona subterrânea, determinou-se: uma câmara de ar
inserida no piso e simulada com o pré-processador Slab, e uma zona térmica elaborada e simulada a partir
do pré-processador Basement. As comparações da modelagem de coberturas e pisos foram realizadas com
base nos graus-hora de resfriamento e aquecimento, para uma temperatura base de 26oC e 18oC,
respectivamente. Através dos resultados, foi possível verificar a influência destas diferentes modelagens
sobre o desempenho térmico da edificação. Os resultados respectivos às modelagens do ático comprovam
que, para os climas analisados, a modelagem de uma camada equivalente apresentou os somatórios de
graus-hora de resfriamento e aquecimento ligeiramente superiores em relação a modelagem da zona
térmica. Os resultados referentes às modelagens da zona subterrânea demonstram que a inserção da câmara
de ar no piso ocasionou maiores somatórios de graus-hora de resfriamento e menores somatórios de graushora de aquecimento, em relação aos modelos que consideram a zona térmica subterrânea.
Palavras-chave: Simulação térmica de edificações, Programa EnergyPlus, Desempenho térmico.

ABSTRACT
The building performance simulations require a correct modeling and an accurate data entry to obtain
reliable results. The objective of the study is to compare the results obtained by different modeling of attics
and basements, through the EnergyPlus program. For the development of this research, a dwelling was
simulated for the climate of Florianopolis , Curitiba and São Luís. The modeling of the attic of the building
was analyzed into two ways: as a thermal zone and as an equivalent resistance. Regarding the modeling of
the subterranean zone, it was made as an air cavity inserted in the floor and simulated with the preprocessor
Slab; and as a thermal zone determined and simulated from the preprocessor Basement. The comparisons
of roofs and subterranean zone results were based on cooling and heating degree- hours for a base
temperature of 26°C and 18°C, respectively. Through the results it was possible to observe the influence of
these different modeling on the thermal performance of the building. The attic modeling results show that
the modeling of an equivalent layer presented a total of degree- hours for heating and cooling slightly
higher compared to the geometrical modeling, for all the climates analyzed. The results regarding the
modeling of the subterranean zone demonstrate that the air cavity on the floor resulted in a higher total of
degree- hours for heating and less for cooling compared to the thermal zone, for all the climates analyzed.
Keywords: Computacional simulation; Energyplus program; thermal performance.
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1

INTRODUÇÃO

A busca por soluções arquitetônicas energeticamente eficientes e climaticamente
adequadas tem sido ponto de discussão no Brasil e no mundo (HENSEN e LAMBERTS,
2011). As medidas mais eficazes relacionadas à conservação e ao uso racional de energia
no Brasil emergiram em virtude da crise de energia ocorrida em 2001 (BRASIL, 2001a),
ocasionada por fatores como falta de investimento, escassez de chuvas e aumento do
consumo de energia elétrica nos anos anteriores. Como consequência da crise, julgou-se
importante estabelecer normas e regulamentações relacionadas à eficiência energética em
edificações no país (BRASIL, 2001b). No final da década de 90 iniciou-se o
desenvolvimento de normas de desempenho no Brasil. Em 2003, foi publicado o projeto
de norma NBR 15220: Desempenho Térmico para Edificações (ABNT, 2003),
posteriormente atualizada em 2005 (ABNT, 2005). Este projeto de norma define o
zoneamento bioclimático brasileiro e as estratégias bioclimáticas para edificações de
interesse social. Visando melhorar a qualidade das edificações residenciais brasileiras
também foi publicada a norma NBR 15575:2008 – Edifícios habitacionais de até cinco
pavimentos – Desempenho (ABNT, 2008). Após anos de revisões e consultas públicas,
entrou em vigor em Julho de 2013 a NBR 15.575:2013 – Edificações Habitacionais –
Desempenho (ABNT, 2013), estabelecendo requisitos mínimos de desempenho, vida útil
e de garantia para os diversos sistemas que compõem as edificações residenciais
unifamiliares e multifamiliares. De maneira geral, estas soluções construtivas visam a
diminuição dos custos e a eliminação de desperdícios, sem perda da qualidade e conforto.
Os programas de simulação computacional permitem elaborar modelos representativos
de edificações para uma análise termo-energética. O programa EnergyPlus (DOE, 2013)
foi desenvolvido através da fusão dos programas DOE-2 e BLAST pelo Lawrence
Berkeley National Laboratory (LBNL), em sociedade com outros laboratórios. Esta foi
uma iniciativa do Departamento de Energia Norte-Americano, para estimular o
desenvolvimento de um código computacional que fosse capaz de calcular não só a carga
térmica da edificação, mas também que pudesse prever o consumo de energia de uma
edificação condicionada. A simulação engloba as características da edificação e os dados
climáticos para efetuar uma previsão termo-energética da edificação.
Dentre as opções de modelagem do ático das edificações no programa EnergyPlus
destaca-se a modelagem através de coordenadas (caracterizando uma zona térmica) e a
modelagem através de uma camada equivalente. Para as edificações em contato com o
solo, pode-se considerar as temperaturas médias mensais do solo, ou obter resultados mais
precisos através do uso de pré-processadores. As zonas subterrâneas podem ser
modeladas como uma câmara de ar inserida no piso e simuladas com o pré-processador
Slab, ou com a determinação de uma zona térmica e simulada a partir do pré-processador
Basement. Tanto o pré-processador Slab, quanto o Basement, simulam a influência que o
solo exerce nas temperaturas da edificação e vice-versa, caracterizando um processo
iterativo. O Slab é utilizado em casos de edificações com piso em contato com o solo. Por
outro lado, o Basement é utilizado em edificações que possuem partes enterradas, como
por exemplo, um porão ou uma garagem. A envoltória, responsável pelos fluxos de calor
entre os ambientes internos e externos, exerce uma forte influência no desempenho
térmico da edificação. Através de uma correta modelagem dos elementos da envoltória,
inclusive áticos e zonas subterrâneas (quando presentes), é possível obter resultados mais
confiáveis e precisos. Frente a isso, este trabalho tem como objetivo comparar os
resultados obtidos através de diferentes modelagens de áticos e zonas subterrâneas, no
programa EnergyPlus.

44

2
2.1

MÉTODO
Características da edificação

Para comparar os resultados obtidos através de diferentes modelagens de coberturas e
pisos no programa EnergyPlus versão 7.2, foi utilizada uma edificação residencial
unifamiliar. A edificação apresenta 36m² de área construída, com 2 dormitórios, banheiro,
sala e cozinha conjugadas. O projeto da edificação foi baseado no programa Nova Casa
da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina – (COHAB/SC). Foram
definidas as seguintes zonas térmicas: Dormitório 01, Dormitório 02, Sala e Cozinha,
Banheiro e ático (quando modelado). A edificação foi simulada para os climas de
Florianópolis, Curitiba e São Luís, utilizando-se os respectivos arquivos climáticos do
tipo TRY (Test Reference Year). A Figura 01 apresenta o modelo de edificação
unifamiliar adotado para este estudo.
Figura 01. Modelo volumétrico e planta baixa da edificação unifamiliar.

2.2

Propriedades da envoltória

O piso da edificação é composto por uma laje maciça de concreto de 100 mm e piso
cerâmico de 10 mm, resultando em um valor de transmitância térmica de 3,18 W/m².K.
As paredes externas e internas possuem os mesmos componentes:tijolos cerâmicos de 8
furos com 100 mm de espessura e argamassa de 25 mm em ambos os lados, resultando
em um valor de transmitância térmica de 2,34 W/m².K. A cobertura possui telha cerâmica
de 10 mm. Os beirais do telhado, também compostos por telha cerâmica, possuem 50 cm
de extensão e funcionam como sombreamento. O vidro adotado é do tipo simples com 3
mm de espessura, com fator solar de 0,87.
2.3

Ventilação, ocupação e rotinas

A edificação é naturalmente ventilada, sendo que as janelas permanecem abertas somente
durante o dia, desde que a temperatura externa não seja inferior a 20°C. A ocupação total
da edificação foi definida em um total de quatro pessoas, duas para cada dormitório. A
rotina de ocupação dos quartos para os dias de semana é das 23h00 às 7h00 e nos finais
de semana das 24h00 às 8h00. A rotina de ocupação da sala para os dias de semana é das
12h00 às 14h00 e das 19h00 às 23h00. A atividade metabólica foi estabelecida em 80
Watts/pessoa nos dormitórios e 110 Watts/pessoa na sala. O sistema de iluminação possui
um total de 44 Watts nos dormitórios e 29 Watts na sala. Os equipamentos elétricos
adotados foram de 30 Watts nos dormitórios e 90 Watts na sala (totalmente integrada com
a cozinha).
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2.4

Modelagem do ático

Com o objetivo de comparar os resultados de desempenho térmico, para diferentes
modelagens de ático, optou-se em modelar o ático de duas maneiras distintas. Na primeira
opção foi realizada a modelagem geométrica, considerando o ático uma zona térmica,
conforme apresentado na Figura 02 (a). A segunda opção de modelagem, representada na
Figura 02 (b), consiste na representação de uma camada equivalente, composta por: telha
cerâmica, câmara de ar maior que 50 mm, laje maciça de concreto de 100 mm e forro de
gesso com 30 mm. Esta camada equivalente foi elaborada com o objetivo de substituir a
representação do ático. Quando o ático foi modelado como uma zona térmica, a
transmitância térmica da cobertura foi de 5,05 W/m².K, e a transmitância térmica da laje
de concreto abaixo do ático é de 3,18 W/m².K. Quando modelado como uma camada
equivalente, a transmitância térmica da camada que representa o ático corresponde a 1,91
W/m².K. Ressalta-se nas modelagens de ático, para simplificar a análise, os beirais da
cobertura foram removidos.
Figura 02. Modelagem geométrica/camada equivalente do ático.
(a)
(b)

Para avaliar o comportamento térmico da edificação ao longo do ano, dentre os resultados
das comparações, foi analisada a temperatura operativa da sala e o somatório de graushora de resfriamento e aquecimento dos ambientes de permanência prolongada. O método
dos graus-hora consiste em realizar um somatório anual de temperaturas operativas
horárias que ultrapassaram a temperatura base definida, tanto para aquecimento quanto
para resfriamento. A temperatura base de resfriamento foi definida em 26ºC e a
temperatura de base de aquecimento foi adotada como sendo 18ºC. As análises de
temperatura operativa foram realizadas durante três dias consecutivos para cada estação
do ano (verão, inverno, primavera e outono).
2.5

Modelagem da zona subterrânea

Para comparar as diferentes maneiras de modelar uma zona subterrânea, foram elaborados
dois modelos (Figura 3).
Figura 03. Modelagem com câmara de ar/geométrica da zona subterrânea.
(a)
(b)

O primeiro modelo, representado pela Figura 03 (a), foi considerada uma câmara de ar
(maior que 5 cm) entre o piso cerâmico de 10 mm e a laje de concreto de 100 mm, que
por sua vez, está em contato com o solo. Para esta modelagem adotou-se o préprocessador GroundSlabPreProcessor. O segundo modelo, representado pela Figura 03
(b), foi elaborado utilizando o pré-processador GroundBasementProcessor com uma zona
subterrânea de 50 cm de espessura.
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A modelagem da zona subterrânea representa um porão da tipologia analisada.Ressaltase que na modelagem da zona subterrânea considerou-se o ático como uma zona térmica,
para todos os modelos. Nas comparações, foram analisadas as temperaturas operativas da
sala (durante três dias de cada estação do ano) e os graus-hora de resfriamento e de
aquecimento dos ambientes de permanência prolongada (sala e dormitórios).
3

RESULTADOS

Os resultados das comparações, entre modelagens de áticos e pisos, foram organizados
através de gráficos de temperatura operativa da sala e uma tabela de graus-hora de
resfriamento e graus-hora de aquecimento da edificação. As diferenças de temperatura
podem ser influenciadas pela diferença entre uma cobertura plana e outra cobertura com
faces inclinadas para o sul e para o norte. Dentre os ambientes, foi analisada somente a
temperatura operativa da sala, porque as variações de temperatura, entre os cômodos,
foram mínimas uma vez que a edificação é ventilada naturalmente e as portas internas
permanecem sempre abertas. As trocas de ar por hora na sala, ao longo do ano, em valores
médios, foram de: 4,28 trocas de ar para Florianópolis; 3,24 trocas de ar para Curitiba; e
5,91 trocas de ar para São Luís.
3.1

Comparação entre modelagens do ático

Foram analisados os meses de Fevereiro, Abril, Junho e Outubro, buscando caracterizar
as quatro estações do ano (Verão, Inverno, Outono e Primavera). A Figura 04 ilustra os
resultados obtidos para o clima de Florianópolis. Optou-se em maximizar as Figuras 04 a
06 em determinados pontos para facilitar a visualização dos resultados.
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Figura 04. Comparação entre modelagens do ático para Florianópolis.

Sala (com ático)

As diferenças de temperatura, entre as modelagens de ático, para o clima de Florianópolis,
foram mínimas. Ao longo do ano, a maior diferença de temperatura entre os modelos foi
de 0,40°C. Durante o verão, outono e primavera, a edificação modelada com a camada
equivalente apresentou temperaturas superiores no final da tarde, entre as 16 e 19 horas.
No inverno, a edificação modelada com ático apresentou temperaturas levemente superior
no início da manhã. Os resultados obtidos para o clima de Curitiba podem ser observados
na Figura 05. E os resultados obtidos para São Luís estão apresentados na Figura 06.
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Sala (camada equiv)
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5
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48
33

As diferenças de temperatura, entre as modelagens de ático, para o clima de Curitiba,
também foram mínimas. Ao longo do ano, a maior diferença de temperatura entre os
modelos foi de 0,48°C. Ao longo do ano, as diferenças entre temperaturas operativas,
obedeceram a seguinte tendência: a edificação com a camada equivalente apresenta
temperaturas superiores no final da tarde, mas apresentou temperaturas menores ao
amanhecer.
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Figura 05. Comparação entre modelagens do ático para Curitiba.

Sala (com ático)
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Figura 06. Comparação entre modelagens do ático para São Luís.

Sala (com ático)

Sala (com ático)

As diferenças de temperatura, entre as modelagens de ático, para o clima de São Luís,
também foram mínimas. No ambiente analisado, ao longo do ano, a maior diferença de
temperatura entre os modelos foi de 0,37°C. Nas quatro estações, a edificação modelada
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com camada equivalente apresentou temperaturas operativas levemente superiores
durante o período da tarde, em relação ao caso modelado com ático.
Comparação entre modelagens da zona subterrânea

Novamente, foram analisados determinados meses, buscando caracterizar as quatro
estações do ano. A Figura 07 ilustra os resultados obtidos para o clima de Florianópolis.
Os resultados obtidos para o clima de Curitiba podem ser observados na Figura 08. E os
resultados obtidos para o clima de São Luís estão apresentados na Figura 09. Optou-se
em maximizar as Figuras 07 a 09 em determinados pontos para facilitar a visualização
dos resultados.
Figura 07. Comparação entre modelagens da zona subterrânea para Florianópolis.
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Figura 08. Comparação entre modelagens da zona subterrânea para Curitiba.
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Figura 09. Comparação entre modelagens da zona subterrânea para São Luís.
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Para o clima de Florianópolis, as diferenças de temperatura operativa, entre os dois
modelos, foram consideráveis. Ao longo do ano, as temperaturas internas da edificação
com câmara de ar no piso foram superiores, especialmente no inverno, culminando em
uma diferença máxima de temperatura de 0,95°C entre os modelos.
Para o clima de Curitiba, as diferenças de temperatura operativa, entre os dois modelos,
também foram consideráveis. A edificação com câmara de ar no piso, apresentou
temperaturas internas mais elevadas, especialmente no período da tarde. O outono foi a
estação do ano que apresentou as maiores diferenças de temperatura operativa entre
modelos, sendo que a máxima diferença foi de 0,99°C.
Para o clima de São Luís, as diferenças de temperatura operativa, entre os dois modelos,
foram mínimas. Novamente, a edificação com câmara de ar inserida no piso apresentou
temperaturas internas levemente superiores nas quatro estações, sendo que no período da
tarde ocorreram as maiores diferenças. Ao longo de todo o ano, a maior diferença de
temperatura entre os modelos foi de 0,70°C.
3.3

Tabela de graus-hora de resfriamento e aquecimento

A partir das simulações, foram realizados os somatórios de graus-hora de aquecimento e
resfriamento para os diferentes modelos de áticos e de zonas subterrâneas. A Tabela 01
apresenta os valores dos graus-hora de resfriamento e aquecimento para os modelos de
ático analisados. Ressalta-se que o clima de São Luís não apresenta graus-hora de
aquecimento, por não apresentar temperaturas abaixo da temperatura base adotada.
Em relação as modelagens de ático, os resultados das simulações obtidos para
Florianópolis, apontam diferenças percentuais de graus-hora de resfriamento e graus-hora
de aquecimento de 5% e 11%, respectivamente. Para Curitiba, a diferença percentual de
graus-hora de resfriamento foi de 25% (5 vezes superior quando comparado à diferença
para o clima de Florianópolis). A diferença de 25% é significativa pois representa um
aumento de aproximadamente 50 graus hora de resfriamento com a modelagem
equivalente para um resultado de aproximadamente 200 graus hora. O clima da cidade de
Curitiba é característico por necessitar de uma maior parcela de carga de aquecimento ao
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resfriamento. A tipologia adotada com as devidas considerações de envoltória e carga
interna manteve a temperatura interna dentro das temperaturas base de 26oC e 18oC.
Observa-se que foi necessário aquecer mais na modelagem Equivalente em Florianópolis,
em relação à modelagem geométrica em Florianópolis. Para Curitiba, o tipo de
modelagem praticamente não influenciou no resultado de graus hora de aquecimento.
Para São Luís, os graus-hora de aquecimento resultaram nulos e nos graus-hora de
resfriamento a diferença percentual entre modelagens foi baixa, resultando em somente
2% entre os modelos de ático.
Tabela 01. Graus-hora de resfriamento e aquecimento - ático.
Cidade
Florianópolis
Curitiba
São Luís

Modelagem
Geométrica
Equivalente
Geométrica
Equivalente
Geométrica
Equivalente

Graus-hora
resfriamento
3.755
3.941
213
267
32.636
33.144

Diferença
%
5
25
2

Graus-hora
aquecimento
-268
-298
-5.613
-5.687
-

Diferença
%
11
1
-

A Tabela 02 apresenta os valores dos graus-hora de resfriamento e aquecimento para os
modelos de zona subterrânea analisados.
Tabela 02. Graus-hora de resfriamento e aquecimento - zona subterrânea.
Cidade
Florianópolis
Curitiba
São Luís

Graus-hora Diferença Graus-hora Diferença
resfriamento
%
aquecimento
%
Câmara de ar > 5 cm
4.714
-420
-10
38
Basement 50 cm
4.250
-579
Câmara de ar > 5 cm
448
-5.445
-39
18
Basement 50 cm
275
-6.426
Câmara de ar > 5 cm
34.522
-6
Basement 50 cm
32.467
Modelagem

Em relação a modelagem da zona subterrânea, os resultados das simulações obtidos para
Florianópolis, apontam diferenças percentuais de graus-hora de resfriamento e graus-hora
de aquecimento de 10% e 38% respectivamente. Para Curitiba, a modelagem da zona
subterrânea resultou em diferenças percentuais de graus-hora de resfriamento de 39%, e
de 18% para os graus-hora de aquecimento. Para São Luís, nos graus-hora de
resfriamento, a diferença percentual entre modelagens foi de 6% entre os modelos de zona
subterrânea. Os graus-hora de aquecimento obtidos para o clima de São Luís não foram
analisados porque as temperaturas do ambiente não foram inferiores, em algum momento,
à temperatura base de 18°C. Comparando os resultados obtidos para cada cidade, podese afirmar que o clima teve influência nas comparações entre modelagens, ou seja, a
diferença percentual, entre os resultados das modelagens, variou consideravelmente
dependendo do clima em que foi simulado.
4

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observando os gráficos de temperaturas operativas ao longo dos dias analisados, as
pequenas diferenças de temperatura podem induzir a pensar que a modelagem dos
elementos (ático e zona subterrânea) não influencia nos resultados das simulações. As
maiores diferenças de temperatura operativa encontradas foram para o clima de Curitiba,
sendo de 0,48°C para a modelagem de ático e de 0,99°C para a modelagem de zona
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subterrânea. Porém, analisando o somatório de graus-hora de resfriamento e de
aquecimento, é possível verificar mais facilmente as diferenças de resultados entre as
modelagens. Os resultados respectivos às modelagens do ático comprovam que, para os
climas analisados, a modelagem de uma camada equivalente apresentou os somatórios de
graus-hora de resfriamento e aquecimento ligeiramente superiores em relação a
modelagem da zona térmica. Os resultados referentes às modelagens da zona subterrânea
demonstram que a inserção da câmara de ar no piso ocasionou maiores somatórios de
graus-hora de resfriamento e menores somatórios de graus-hora de aquecimento, em
relação aos modelos que consideram a zona térmica subterrânea. Para as modelagens de
ático, as maiores diferenças percentuais entre somatórios de graus-hora de resfriamento e
somatório de graus-hora de aquecimento foram de 25% em Curitiba e 11% em
Florianópolis, respectivamente. Em relação a modelagem de zona subterrânea, as maiores
diferenças foram encontradas para os graus-hora de resfriamento em Curitiba (39%) e
para os graus-hora de aquecimento em Florianópolis (38%). O clima de São Luís
apresentou pequenas variações para os graus-hora de resfriamento: 2% entre as
modelagens de ático e 6% entre as modelagens de zona subterrânea. Com base nos
resultados, pode-se concluir que a maneira de modelar a cobertura, e a zona subterrânea,
exerce considerável influência sobre o somatório de graus-hora, comprovando que erros
na modelagem podem acarretar em falta de precisão dos resultados de desempenho
térmico da edificação. Por ter sido efetuado para três climas diferentes, o estudo também
indica que a influência da modelagem (de ático e de zonas subterrâneas), sobre os
resultados da simulação, pode variar de acordo com o clima adotado. As diferenças nos
resultados de modelagem do ático e da zona subterrânea tiveram uma relação com o rigor
climático, sendo que o clima mais frio (Curitiba) apresentou as maiores diferenças
percentuais de graus-hora entre as modelagens propostas. No clima quente (São Luís),
foram obtidas as menores diferenças percentuais de graus-hora entre modelagens. O
importante não é a forma de modelagem, mas sim a precisão dos dados de entrada
utilizados para representar o contato externo à edificação.
REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). 15220:
Desempenho térmico de edificações. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas
Técnicas, 2003.
______. 15220: Desempenho térmico de edificações. Rio de Janeiro: Associação
Brasileira de Normas Técnicas, 2005.
______. NBR 15575-4: Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos Desempenho. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2008.
______. NBR 15575: Edificações habitacionais – Desempenho. Rio de Janeiro:
Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2013.
BRASIL. Decreto no 4.059, de 19 de dezembro de 2001. Regulamenta a Lei no 10.295,
de 17 de outubro de 2001. Brasília, DF, 2001a. Disponível em:
http://www.mme.gov.br/ministerio/legislacao/decretos. Acesso em: 14 agos.
2014.
______. Lei no 10.295, de 17 de outubro de 2001. Brasília, DF, 2001b. Disponível em:
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/lei10295.pdf.Acesso em: 14 agos. 2014.
DOE – Department of Energy. Programa EnergyPlus – versão 7.2. Disponível em:
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/ Acesso em: Dezembro
2013.
HENSEN, J. L. M.; LAMBERTS, R. Building Performance Simulation for Design and
Operation. Routledge, 2011.
52

http://doi.org/10.17012/entac2014.50

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE DESEMPENHO LUMINOSO E
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA UTILIZANDO O TROPLUX
PASSOS, Isabela (1); LAMENHA, Melyna (2); CABÚS, Ricardo (3)
(1) UFAL, e-mail: isabela.arquitetura@gmail.com (2) UFAL, e-mail: melynalamenha@gmail.com, (3)
UFAL, e-mail: ricardo.cabus@gmail.com

RESUMO
O uso da iluminação natural de maneira adequada oferece maior qualidade e eficiência energética ao
ambiente construído. O correto dimensionamento das aberturas pode garantir o bom funcionamento da
iluminação nos ambientes, utilizando a luz artificial apenas de maneira complementar. Em edificações
residenciais populares o uso da iluminação natural torna-se ainda mais importante considerando que a
população de baixa renda não tem condições de arcar com gastos extras de iluminação artificial para
corrigir erros de projeto. Os programas governamentais de habitação popular produzem habitações
padronizadas em todo o país. Na maioria dos casos essas habitações não se adéquam ao clima local das
cidades tornando-se, muitas vezes desconfortáveis e de baixa eficiência energética. Diversas medidas vêm
sendo tomadas a fim de minimizar os gastos desnecessários com energia elétrica nas edificações. Uma
delas foi o lançamento do Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética das
Edificações Residenciais, o RTQ-R que lança diretrizes para avaliação do nível de eficiência energética
das edificações, classificando-as com uma Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE). O
objetivo do artigo é analisar os resultados obtidos na avaliação do pré-requisito e bonificação de
iluminação natural propostos pelo RTQ-R em comparação com estudos paramétricos feitos através do
software TropLux. Foram simulados quatro modelos com diferentes áreas de abertura, orientações e cores
de paredes, simulando o caso real de um edifício localizado na cidade de Maceió-AL. Os ambientes que
não atenderam ao pré-requisito de área de abertura para iluminação natural do RTQ-R, apresentam
iluminâncias adequadas ao uso. As mudanças das áreas de abertura para iluminação natural, da cor da
parede e da orientação solar, não causaram prejuízo no desempenho da iluminação natural nos ambientes
analisados. Este trabalho é resultado de estudos realizados em disciplina de pós-graduação.
Palavras-chave: Iluminação natural, Eficiência energética, Simulação computacional.

ABSTRACT
The proper use of natural lighting provides higher quality and efficiency to the built environment. The
correct sizing of the openings can guarantee the proper functioning of the lighting in the environment,
using artificial light only in a complementary way. In popular residential buildings use of natural lighting
becomes even more important considering that the low-income population is unable to afford extra
expenses of artificial lighting to correct design errors. Government programs for housing dwellings
produce standardized across the country. In most cases these dwellings do not suit the local climate of the
cities making it often uncomfortable and low energy efficiency level. Several measures have been taken to
minimize unnecessary spending on electricity in buildings. One was the launch of the Technical
Regulation on Quality Level Energy Efficiency of Residential Buildings, the RTQ-R which launches
guidelines for assessing the level of energy efficiency of buildings, classifying them with a Label National
Energy Conservation (ENCE). The aim of this paper is to analyze the results obtained in the evaluation of
the prerequisite and credit daylighting proposed by RTQ-R compared with parametric studies made by
software TropLux. Four models were simulated by the software Troplux with different opening areas,
orientations and colors of walls, simulating the real case of a building located in the city of Maceió-AL,
related to daylight. The rooms that did not meet the prerequisite of opening area for natural lighting of
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the RTQ-R, present levels of illuminance appropriate to use. Changes in opening areas for natural
lighting, wall color and solar orientation, did not cause injury in the performance of natural lighting
inside the analyzed rooms.
Keywords: Daylight, Energy efficiency, Computer simulation.

1

INTRODUÇÃO

O uso da luz natural na arquitetura é uma estratégia eficaz para a obtenção de maior
qualidade ambiental e eficiência energética. Regular a entrada de luz do sol no interior
das edificações é fundamental para fornecer aos ambientes, salubridade e conforto
luminoso. No Brasil, país de clima tropical, tem-se abundância de luz solar e cabe aos
arquitetos e projetistas utilizá-la de maneira adequada, pois o excesso de luz natural
pode provocar ofuscamento e desconforto visual enquanto que sua escassez pode levar
ao uso desnecessário de energia elétrica.
Segundo Ghisi e Tinker (2005) especificar o tamanho correto de abertura, buscando um
equilíbrio entre a entrada de luz natural e ganhos térmicos levará a um uso otimizado da
energia elétrica na edificação.
O uso da iluminação natural em habitações populares é importante considerando o
impacto que o consumo desnecessário de energia elétrica pode causar nas faixas de
renda mais baixas da população. As políticas públicas para atenuação do déficit
habitacional brasileiro, tem criado programas governamentais para construção de novas
unidades, entretanto, a necessidade de produção de habitações em massa e a baixos
custos, reduz a qualidade ambiental das mesmas, gerando desconforto térmico e
luminoso dos usuários, além de baixa eficiência energética.
O INMETRO, em conjunto com o Governo Brasileiro, tem motivado o uso de
estratégias projetuais que melhorem os níveis de eficiência energética em edifícios. A
publicação do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética
de Edificações Residenciais - RTQ-R (BRASIL, 2012), em 2010, alavancou a avaliação
do nível de eficiência energética em habitações.
O objetivo principal deste artigo é avaliar o desempenho luminoso em ambientes de
permanência prolongada de edificações residenciais populares que foram submetidas a
avaliação pelo método prescritivo do RTQ-R (BRASIL, 2012), confrontando os
resultados da análise de iluminação natural e eficiência energética.
2

METODOLOGIA

A metodologia do presente trabalho baseia-se em uma pesquisa aplicada através de
análises paramétricas comparativas de modelos computacionais construídos com
diferentes configurações, observando os efeitos produzidos pela iluminação natural no
conforto visual dos usuários e na eficiência energética da edificação em estudo.
A seguir, descrevem-se os procedimentos metodológicos adotados.
2.1

Análise de pré-requisito e bonificação de iluminação natural segundo RTQ-R
(BRASIL, 2012)

A classificação do nível de eficiência energética segundo o RTQ-R, pode ser feita pelos
métodos prescritivo ou de simulação computacional. O método prescritivo estabelece
pré-requisitos para a classificação da envoltória (conjunto de planos que separam o
ambiente interno do ambiente externo). Tais pré-requisitos devem ser atendidos para
que seja obtido o nível máximo de eficiência energética calculado.
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Além disto, ao final da avaliação por meio do método prescritivo é permitida a soma de
bonificações à pontuação final. Estas bonificações podem ser de ventilação natural, de
iluminação natural, do uso racional de água, entre outras.
Para atender ao pré-requisito de iluminação natural, a soma das áreas de aberturas para
iluminação natural de cada ambiente deve corresponder a no mínimo 12,50% da área
útil do ambiente. O não atendimento a este pré-requisito permite no máximo nível C nos
equivalentes numéricos da envoltória do ambiente para resfriamento e para refrigeração.
A bonificação de iluminação natural vale no máximo 0,30 pontos, sendo 0,20 pontos
relativos à profundidade (P) dos ambientes (Equação 1) e 0,10 pontos para a refletância
do teto acima de 60,00%.
P  2,4  ha

(1)

onde, P
= profundidade do ambiente (m);
ha
= distância medida entre o piso e a altura máxima da abertura para
iluminação (m),excluindo caixilhos.
Sendo assim, foi analisado o atendimento ao pré-requisito de iluminação natural e
verificada a bonificação de iluminação natural que o edifício em estudo receberia caso
submetido ao RTQ-R.
2.2

Análises paramétricas através de simulação computacional no software
TropLux

O modelo corresponde a um condomínio residencial construído na cidade de MaceióAL, no bairro da Serraria, dentro do Programa de Arrendamento Residencial PAR do
Governo Brasileiro. O Condomínio Mayra, faz parte do complexo residencial Aldeota,
juntamente com outros dois condomínios: o Janaína e o Iracema. Seu projeto é de 2004,
mas a obra foi entregue aos arrendatários em 2008 (Figura 1).
Os blocos contêm quatro pavimentos cada, sendo quatro apartamentos em cada andar.
Os apartamentos são compostos de dois quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro,
com área de aproximadamente 36,20 m2. Este condomínio foi escolhido por ser uma
tipologia de edificação habitacional popular bastante recorrente nas cidades do país.
Figura 1 – Planta baixa e imagem dos apartamentos do Condomínio Mayra

Fonte: Autor (2013)

Para o presente trabalho, foram analisadas a sala e a cozinha por serem ambientes mais
utilizados durante o dia e onde há maior desenvolvimento de tarefas que podem exigir
acuidade visual.
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O software TropLux 6.0 (CABÚS, 2005-a, 2005-b; RAMOS; GHISI, 2008), permite a
simulação do desempenho da iluminação natural considerando o clima tropical. Por
meio da ferramenta de simulação computacional TropLux, é possível obter os valores
absolutos de iluminância, assim como os gráficos de isoiluminâncias dos ambientes.
Para as simulações computacionais foram adotadas três etapas de procedimentos, sendo
elas: a construção do modelo base, a elaboração da matriz de parâmetros a serem
analisados e as simulações.
Primeiramente foi construída a geometria do modelo considerando a sala, a cozinha e o
banheiro, a fim de reproduzir com fidelidade a situação real dos ambientes. O modelo
foi construído inicialmente no software SketchUp para facilitar o conhecimento das
coordenadas a serem inseridas no TropLux. Em seguida foi elaborada uma matriz com
os parâmetros a serem analisados: áreas das aberturas para iluminação (área existente e
área acrescida em 40,00% na sala e 5,00% na cozinha, considerando as limitações da
planta), cor da parede interna aos ambientes, comumente pintada pelos moradores do
edifício em estudo (branca e verde) e orientação, totalizando quatro modelos a serem
construídos no programa (Quadro 1). Isto porque o TropLux já simula cada modelo para
as quatro orientações padrões 0°, 90°, 180° e 270°.
Quadro 1 – Modelos e parâmetros analisados nas simulações com o TropLux
Área de
janela sala
(m2)

Área de
janela
cozinha
(m2)

Cor/
refletância
parede A

N.

Nome modelo

Orientações

Área
de piso
(m2)

1

BASEB_NORTE

0° 90° 180° 270°

19.19

1.08

0.88

Branco/ 0,9

2

JMAIORB_NORTE

0° 90° 180° 270°

19.19

1.5

0.92

Branco/ 0,9

3

BASEC_NORTE

0° 90° 180° 270°

19.19

1.08

0.88

Verde/ 0,76

4

JMAIORC_NORTE

0° 90° 180° 270°

19.19

1.5

0.92

Verde/ 0,76

Fonte: Autor (2013)

Foi necessário configurar dois planos de trabalho, um no ambiente sala e outro no
ambiente cozinha, a fim de evitar que as simulações se estendessem desnecessariamente
ao incluir o banheiro. Foi configurado um grid com aproximadamente 1 m2 de distância
entre os pontos. Os quatro modelos construídos com as características descritas na
tabela acima são apresentados a seguir (Figura 2).
Figura 2 – Os quatro modelos construídos no Troplux variando tamanho das
aberturas (a e b) e cor de uma das paredes internas (c e d).

a

b

c

d

Fonte: Autor (2013)
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Os dados de entrada estão sintetizados no Quadro 2 e na Figura 3.
Quadro 2 – Dados de entrada inseridos no programa Troplux
Latitude/Longitude

Correspondentes à cidade de MaceióAL

Período

Todos os dias do ano

Horários

7h às 17h (considerando hora solar)

Refletância das superfícies internas

0,9, exceto nos modelos 3 e 4 onde a
parede A tinha refletância de 0,76.

Iluminância difusa horizontal

Illuminating Engineering Society of
North America (IESNA)

Orientação

0°, 90°, 180°, 270°

Plano de trabalho

a 0.75m do piso

Margem de erro

5%

Fonte: Autor (2013)

Figura 3 – Valores de Iluminância horizontal externa

Fonte: Cabús (2010)

Para este trabalho foi analisada a iluminância média dos ambientes, a partir dos dados
horários de iluminâncias, de todos dias do ano, das 7 às 17 horas, utilizando o céu
dinâmico proposto pelo TropLux. Esta opção considera a variação real de tipos de céu
padrão CIE, de hora em hora, baseada em uma distribuição estatística a partir dos dados
meteorológicos de Maceió (CABÚS, 2012). Os padrões de céu escolhidos são os CIE 1
(encoberto), CIE 10 (parcialmente nublado) e CIE 14 (claro), considerados mais
frequentes na cidade de Maceió, em estudo proposto por CABÚS (2002).
Os resultados obtidos nas simulações foram confrontados com os resultados da análise
segundo o RTQ-R, a fim de verificar se as recomendações feitas pelo método
prescritivo do Regulamento favorecem o desempenho da iluminação natural e
consequentemente o conforto luminoso dos usuários no presente estudo.
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3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1

Análise do pré-requisito e bonificação de iluminação natural segundo o RTQR

Para as análises do pré-requisito e bonificação propostos pelo RTQ-R, a sala e a cozinha
foram consideradas como um ambiente único, seguindo a definição do Regulamento
para ambiente. Foram calculadas, portanto, a área de piso e áreas efetivas para
iluminação do ambiente. O Quadro 3 a seguir, mostra o cálculo do pré-requisito de
iluminação natural, para as duas áreas de abertura para iluminação estudadas. A área de
abertura efetiva para iluminação de 1,96 m2 corresponde à situação real dos edifícios do
condomínio Mayra. A área de 2,42 m² foi calculada em função do atendimento ao prérequisito.
Quadro 3 – Verificação do pré-requisito de iluminação natural
Ambiente de permanência
prolongada

Área de piso

Área efetiva de
abertura para
iluminação (m²)

Área
necessária
(1/8*Ap)

Atende ao prérequisito
ILUMINAÇÃO?

Sala de estar/jantar +
cozinha/serviço
(Modelo original)

19,19

1,96

2,40

NÃO

Sala de estar/jantar +
cozinha/serviço
(Modelo modificado)

19,19

2,42

2,40

SIM

Fonte: Autor (2013)

Verificou-se ainda que o ambiente estudado atende às exigências de profundidade e
refletância do teto superior a 60,00%, considerando que a cor do teto é branca, com
refletância de aproximadamente 90,00%.
Segundo os cálculos, a profundidade do ambiente deve ser inferior ou igual a 5,04 m
para atender à exigência. De acordo com o RTQ-R, quando há mais de uma abertura,
considera-se o menor valor de distância entre a abertura e a parede oposta. Nesse caso, a
profundidade é de 3,00 m (Quadro 4).
Quadro 4 – Verificação da bonificação de iluminação natural
Profundidade (P ≤ 2,4 . ha)

Refletância do teto acima de 60%

Ambiente

P

ha

2,4 . ha

Atende?

Atende?

Sala de estar/ jantar
e cozinha/ serviço

3,00

2,10

5,04

SIM

SIM

Fonte: Autor (2013)

3.2

Análises paramétricas por meio de simulação computacional no software
TropLux

Sobre o aumento das aberturas, os Gráficos 2 e 3 mostram as iluminâncias na Sala para
o modelo 001: janelas reais do edifício e para o modelo 002: janelas aumentadas para
atender o pré-requisito do RTQ-R, de acordo com as variações na orientação dos
modelos. Conforme esperado, houve um aumento das iluminâncias no ambiente. Nota58

se que a iluminância média cresce 42,40%. A máxima cresce 38,40% enquanto a
mínima absoluta cresce 34,00%.

Gráficos 2 e 3 Valores de iluminância média, mínima e máxima na Sala para os
modelos 1 (original) e 2 (modificada), em quatro orientações distintas

Fonte: Autor (2013)

Os Gráficos 4 e 5 mostram as iluminâncias na Cozinha para os modelos 1 e 2. Da
mesma forma que na Sala, houve um aumento das iluminâncias no ambiente, porém
menos significativo. A iluminância média máxima cresce 7,50%. A máxima absoluta
cresce 3,70% enquanto a mínima absoluta cresce 9,40%.
Verificou-se que a variação nos valores de iluminância foi maior na sala do que na
cozinha, pelo fato de que a abertura da sala foi aumentada em 28,00%, enquanto que a
abertura da cozinha em 4,34%, devido ao espaço disponível em planta para a ampliação
das janelas, de maneira que a soma das áreas de iluminação natural atendessem ao prérequisito do RTQ-R para iluminação natural. Além disto, observa-se nos gráficos 2 e 4
que apesar de não atender ao pré-requisto de área de abertura mínima para iluminação
natural segundo o RTQ-R, os ambientes apresentam iluminâncias adequadas ao uso.
Gráficos 4 e 5 Valores de iluminância média, mínima e máxima na Cozinha para
os modelos 1 (original) e 2(modificada) , em quatro orientações distintas

Fonte: Autor (2013)
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Os Gráficos 6, 7, 8 e 9 a seguir, mostram os resultados obtidos para os percentuais de
horas no ano em que é registrada cada faixa de iluminância correspondente ao regime
UDI adotado (insuficiente, suficiente, desejável e excessiva), sob condições de céu
dinâmico, somando-se as quatros orientações simuladas.
Gráficos 6, 7, 8 e 9 Valores de iluminância por intervalos nas Salas 001 (original) e
002 (modificada), e Cozinhas 001 (original) e 002 (modificada), para quatro
orientações distintas.

Fonte: Autor (2013)

A sala 001 refere-se ao modelo com área e janelas originais. A sala 002 refere-se ao
modelo com janelas aumentadas para atender o pré-requisito de iluminação natural do
RTQ-R.
Observa-se que os índices de iluminância desejável, entre 500 e 2000 lx, ocorreram com
74,34% de frequência em todas as orientações avaliadas no modelo com as janelas reais
do edifício em estudo. No modelo com a área efetiva de iluminação aumentada, ocorreu
aumento da ocorrência dos valores de iluminância nesta mesma faixa (77,76%).
Na cozinha houve aumento da ocorrência de iluminâncias acima de 100lx em 24,40%,
aumento das iluminâncias entre 100 e 500 lx de 18,00% e diminuição das iluminâncias
acima entre 500 e 2000 lx de 4,00%. Não houve ocorrência de iluminâncias acima de
2000 lx. Na sala, houve aumento da ocorrência de iluminâncias acima de 100lx em
64,20%, aumento das iluminâncias entre 100 e 500 lx de 21,60% e diminuição das
iluminâncias acima entre 500 e 2000 lx de 4,60%.
Na cozinha os valores de iluminância se mantiveram na mesma faixa, entre 500 e 2000
lx, tanto no modelo com área igual a das janelas reais, quanto no modelo com área
aumentada. Houve apenas um aumento da frequência de iluminâncias nessa faixa
passando de 77,96% para 81,49%.
As simulações com diferentes orientações não apresentaram variações significativas
entre os modelos.
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Quanto à mudança de cor na parede, os Gráficos 10, 11, 12 e 13 mostram os resultados
comparativos entre o modelo com aberturas redimensionadas segundo o RTQ-R, de
paredes brancas e o mesmo modelo com uma das paredes coloridas com refletância de
0,76.
Tanto na sala quanto na cozinha, houve um aumento nos índices de iluminância. Na sala
a iluminância média máxima cresceu 29,50% e na cozinha a iluminância média máxima
cresceu 7,40% conforme os gráficos a seguir.
Gráficos 10 e 11 Valores de iluminância média, mínima e máxima na Sala, para os
modelos 2 e 4, em quatro orientações distintas

Fonte: Autor (2013)

Gráficos 12 e 13 Valores de iluminância média, mínima e máxima na Cozinha,
para os modelos 2 e 4, em quatro orientações distintas

Fonte: Autor (2013)

Foi verificado que a mudança na cor de uma das paredes internas não trouxe prejuízo
para a distribuição da iluminação natural, pois as iluminâncias se mantiveram na mesma
faixa.
Por meio dos resultados obtidos, observa-se que os valores de iluminância por intervalo
são em maior parte considerados desejáveis, com ocorrências entre 70,00% e 80,00%,
independente de os ambientes atenderem ou não ao pré-requisito de iluminação natural.
Na avaliação da configuração real das janelas, os ambientes não atendem ao pré61

requisito de iluminação natural do RTQ-R, mas apresentam iluminâncias adequadas ao
uso.As mudanças das áreas de abertura para iluminação natural, da cor da parede e da
orientação solar, não causaram prejuízo no desempenho da iluminação natural nos
ambientes analisados.
4

CONCLUSÕES

O presente trabalho traz um estudo em ambientes de permanência prolongada de
edifícios habitacionais populares na cidade de Maceió-AL. Após simulações com o
software TropLux 6.0, foram analisados os valores de iluminância interna em conjunto
com a verificação de pré-requisito e bonificação propostos pelo RTQ-R para iluminação
natural em edificações residenciais. Foram analisados os aspectos: aumento da área das
aberturas e mudança de refletância de uma das paredes internas ao modelo de branco
para verde, além de diferentes orientações.
As simulações mostraram que os valores de iluminância, apesar de ligeiramente maiores
com o aumento das aberturas, permaneceram na mesma faixa de ocorrência entre 100 e
2000 lx. As mudanças na orientação não representaram diferenças significativas nos
valores de iluminância. A mudança do branco com refletância 0,9 para o verde com
refletância 0,76 diminuiu as iluminâncias do ambiente em até 29,50%, mas os valores
continuaram dentro dos limites desejáveis.
O programa computacional utilizado se mostrou eficiente na análise paramétrica dos
aspectos estudados. As diversas formas de análise dos dados de saída oferecidos pelo
programa facilitaram a investigação.
Segundo o RTQ-R, o único critério não obedecido foi o da área das aberturas e foi este
o principal critério escolhido para a simulação neste trabalho. Entretanto, sugere-se para
trabalhos futuros, a simulação de ambientes com diferentes profundidades e refletâncias
do teto abaixo de 60,00%, o que ocasionaria a perda de pontos de bonificação segundo o
Regulamento.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo principal avaliar a influência de uma laje técnica (representada por
uma sacada) no desempenho luminoso de uma sala comercial localizada na cidade de Maceió-AL através
de simulações computacionais no software TropLux 6. As simulações foram realizadas, com e sem a
presença da laje técnica, e para as quatro possíveis orientações da sala em estudo. Foi avaliada a
influência da laje técnica na quantidade e na distribuição de luz natural no interior da sala. Os resultados
mostraram que a utilização da laje técnica proporciona maior percentual de horas em que as iluminâncias
médias encontram-se dentro da faixa suficiente/desejável (500-2000lx), o que sugere menores chances de
ocorrências de ofuscamentos. Além disso, a presença da laje proporciona a redução do contraste entre a
iluminação nas regiões próximas às janelas e no fundo da sala, o que favorece uma iluminação menos
desuniforme em comparação com a sala sem a presença da laje. Desta maneira, o trabalho reforça a
necessidade de se pensar na qualidade da iluminação natural em conjunto com as análises quantitativas,
pois estas podem, muitas vezes, dar a falsa impressão de um bom projeto de iluminação natural, apenas
pelo atendimento da norma - sobretudo em localidades de características climáticas tropicais, como a
cidade de Maceió que possui céu bastante iluminado durante todo o ano. Além disso, os resultados
poderão contribuir na produção de futuras edificações, no sentido de direcionar as decisões de projeto
para se obter ambientes com conforto luminoso e eficiente energeticamente.
Palavras-chave: laje técnica, desempenho luminoso, simulação computacional.

ABSTRACT
The present paper aimed for assessing of slab technique (represented by a balcony) on the luminous
performance of a commercial room located in Maceió city of Alagoas state through computer simulations
in TropLux 6 software. The simulations were held with and without the presence of the technique slab, for
the four possible guidelines of the investigated room. The influence of the slab technique has been
assessed in the amounts and the distribution of natural light inside the room. The results have show that
the use of the slab technique provides a higher percentage of times that the medium illuminance shall still
into the sufficient/desired range (500-2000lx), what it suggested lower chances of glare occurrence. In
addition, the presence of the slab provides the contrast reduction between the light regions near the
windows and at the back of the room, which promotes evenly light in relation with the room without the
slab. In this way, the study reinforces the need to think about the quality of natural lighting together with
quantitative analysis, as these can often may provide the false impression of a good daylighting design,
only by the respect of the thechnical norms - particularly in localities of tropical climatic conditions, as
Maceió city sky, because of the bright light all year round. Moreover, the results may contribute to the
production of future buildings, to drive design decisions to obtain environments with bright and energy
efficient comfort.
Keywords: slab technique, luminous performance, computational simulation.
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1

INTRODUÇÃO

O estudo da iluminação natural deve ser observado com a devida atenção para que a luz
natural não cause problemas de ofuscamento ou ganhos excessivos de calor, o que
poderia implicar em maior consumo de energia elétrica devido a necessidade de
climatização e/ou iluminação artificiais. A depender da função do ambiente, é
necessário o controle da luz natural através de recursos arquitetônicos específicos, que
devem ser cuidadosamente dimensionados e especificados para evitar que se tornem
ineficientes em relação ao seu objetivo ou que provoquem prejuízos ao ambiente, como
o bloqueio da luminosidade ou da visibilidade (BAKER; STEEMERS, 2002; LIMA, et
al, 2011).
As formas de controlar a radiação solar acabam se transformando em elementos de
grande importância para a volumetria do edifício. No entanto, esses elementos além de
afetarem as condições luminosas e visuais dos interiores, podem contribuir para o
desperdício e à baixa eficiência energética da edificação. Proteções solares
superdimensionadas podem provocar ambientes mais frios no inverno, além de fazê-los
escuros ao longo de todo o ano; proteções solares mal dimensionadas para o verão,
provocam o aquecimento dos ambientes em demasia neste período, além de possíveis
problemas com ofuscamento ou com níveis de iluminação exagerados (DUTRA;
ANDRADE, 2007).
Dentro desse contexto, este artigo teve como objetivo avaliar a influência de laje
técnica1 (representada por uma sacada) na quantidade e distribuição da luz natural no
interior de uma sala comercial localizada em um edifício empresarial em Maceió-AL.
2. ETAPAS METODOLÓGICAS
Por meio de simulação computacional através do software TropLux 6 (CABÚS, 2012)
realizou-se uma análise comparativa do aproveitamento da iluminação natural na sala,
com e sem a laje técnica funcionando como protetor solar e elemento de reflexão da luz
solar. Para este trabalho as seguintes etapas metodológicas foram adotadas:
1)- Estudo preliminar: visitas ao ambiente escolhido, de modo a descrever seus
componentes internos (piso, paredes e teto), a distribuição da luz natural e possíveis
interferências do entorno imediato.
2)- Modelagem e simulações no TropLux 6: modelagem da sala e simulações para
avaliação da influência da laje técnica, considerando a orientação original da sala (Sul) e
três outras possibilidades dentro do edifício empresarial (Norte, Leste e Oeste).
3)- Avaliação da quantidade e distribuição da iluminação natural: verificação da
influência da laje técnica na quantidade e distribuição da luz natural no ambiente.
A quantidade e a distribuição da luz natural na sala em estudo foram analisadas a partir
do método da iluminância útil de luz natural (useful daylight illuminances - UDI) que
identifica quatro faixas de iluminâncias: Faixa 1 (< 100lx) – insuficiente; Faixa 2 (100 –
500lx) - suficiente; Faixa 3 (500 – 2000lx) – desejável e Faixa 4 (> 2000lx) – excessiva
(NABIL; MARDALJEVIC, 2006). Para avaliação do desempenho luminoso deste
trabalho, serão consideradas as faixas de iluminâncias suficiente e desejável (entre 100 –
2000lx) como favoráveis para o desenvolvimento das atividades laborais da sala em
estudo, sendo portanto computadas em conjunto.
1
A laje técnica é um elemento arquitetônico que atualmente está sendo empregada nas edificações para
servir de apoio a equipamentos como condensadores de ar condicionado do tipo Split, que apresentam
grande expansão de uso.
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2.1. OBJETO DE ESTUDO
Uma sala comercial do Edifício Empresarial Harmony Trade Center, localizado no
bairro da Jatiúca, em Maceió-AL, foi o objeto de estudo deste trabalho. A edificação
comercial foi concluída em 2012 e é composta de salas comerciais para atender diversas
especialidades, incluindo escritórios e clínicas médicas (Figuras 1 e 2).
Figuras 1 e 2 - Localização e fachada do edifício estudado.

Fonte: Googleearth e Levantamento da equipe, 2013.

A sala (Figuras 3 e 4) está localizada no oitavo andar do edifício e possui
aproximadamente 27m² de área útil, um lavabo com 1,75m² e uma laje técnica com 3,3
m². O acesso principal acontece por uma porta de vidro temperado interligada ao hall
dos elevadores. As demais aberturas encontram-se voltadas para o exterior - janelas e
porta de acesso para a laje técnica – e estão direcionadas a Sul.
Figuras 3 e 4 - Planta baixa e corte da sala estudada.

Fonte: Levantamento da equipe, 2013.
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2.2. DADOS PARA SIMULAÇÃO
Duas salas foram modeladas: uma com a laje técnica, conforme foi projetada para
instalação de condensadores de ar, com as duas janelas e a porta de acesso à laje, e outra
sem a laje técnica, ou seja, com as mesmas esquadrias da sala original sendo que
desprotegidas (Figuras 5 e 6). Em ambas as salas, foram inseridas também as paredes do
lavabo, a porta de madeira do lavabo e a porta de vidro temperado (que dá acesso à
circulação do edifício). Na sala com a laje técnica ainda foram inseridos 2
condensadores de ar com refletância 0.8.
Figuras 5 e 6 - Salas modeladas no TropLux: com e sem a laje técnica.

Fonte: Modelagem realizada pela equipe no software TropLux 6.0, 2013.

Para simulação foram considerados 28 pontos de análise, sendo 4 pontos na menor
dimensão da sala e 7 pontos na maior dimensão, e com aproximadamente 1m de
distância entre os pontos. O céu avaliado foi o dinâmico2. Para as refletâncias das
paredes e teto foi considerada a referência de DORNELLES; RORIZ (2007) e para a
refletância do piso a de TREGENZA; LOE (1998). Em todas as simulações foram
consideradas as refletâncias das superfícies (piso, paredes e teto) como difusa, com
exceção das esquadrias de vidro e da porta de vidro temperado que se comportam como
superfícies especulares, sendo esta última, comportando-se também como elemento
opaco (ou seja, sem transmitância), por não contribuir com a transmissão da luz natural
oriunda do corredor de acesso às outras salas. Portanto, nas simulações, toda a
iluminação natural na sala foi oriunda das aberturas que estão voltadas para o exterior
(porta e janelas de vidro). Na Tabela 01 encontram-se os dados de entrada utilizados.
Tabela 01 - Dados de entrada inseridos no software TropLux para simulação.
Latitude
Período
Horários
Orientações
Plano de trabalho
Margem de erro
Refletância das superfícies
piso
Sala
paredes e teto
porta do lavabo
porta vidro temperado
Laje
piso
técnica
paredes e teto
condensadores

Maceió 9° 39’
Todos os dias do ano
8h às 16h (considerando hora solar)
Azimutes 0° 90° (original) 180° 270°
A 0.75m do piso
5%
0.2 (granito)
0.74 (branco médio)
0.2 (madeira média)
0.1 (refletância especular)
0.8 (cerâmica branca)
0.585 (bege areia)
0.8

2

Céu criado para Maceió a partir de um conjunto de dados meteorológicos da cidade e da variação de 3
(definidos como padrão para Maceió) dos 15 tipos de céus da CIE (Inter. Commission on Illumination).
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS
A seguir encontram-se as análises das simulações, com e sem a presença da laje técnica,
para as quatro possíveis orientações da sala (Sul – original, Norte, Leste e Oeste) nos
seguintes aspectos: 1)- influência da laje técnica na quantidade de luz natural no interior
da sala (iluminância) e 2)- influência da laje técnica na distribuição de luz natural.
4.1 INFLUÊNCIA DA LAJE NA QUANTIDADE DE LUZ NATURAL
A quantidade de luz natural no interior da sala (iluminância) é mostrada na Figura 7,
onde verifica-se que a ausência da laje técnica aumentou os níveis de iluminâncias
médias anuais no interior do ambiente em todas as orientações, sobretudo na fachada
Norte.
Figura 7 - Iluminâncias médias anuais da sala com e sem a laje técnica e indicação do
valor máximo desejável (2000lx), representado por linha tracejada vertical.
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A partir da Figura acima, constata-se que a presença da laje técnica proporciona níveis
de iluminâncias médias3 dentro da faixa suficiente/desejável (até 2000lx) apenas nas
orientações Sul e Norte, mostrando-se eficiente também como elemento de proteção
solar, conforme máscaras solares dessas fachadas (Quadro 1).
Quadro 1 - Máscaras de sombra das fachadas Sul e Norte, com laje técnica como elemento
de proteção solar.
Fachada Sul
Solstício de verão:
7h30 - 16h30
Solstício de inverno:
------------Equinócios:
------------Fachada Norte
Solstício de verão:
------------Solstício de inverno:
9h – 15h
Equinócios:
6h – 18h
Fonte: Imagens geradas a partir do software Analysis SOL-AR 6.2 (LABEEE, 2011).
3

Todas as iluminâncias médias utilizadas no software TropLux são calculadas conforme metodologia
desenvolvida por CABÚS (2002) em sua tese doutoral.
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Nas orientações Leste e Oeste, devido a maior quantidade de radiação solar que recebe
durante o ano e também devido a posição do sol nessas orientações ser mais
perpendicular à fachada praticamente o ano inteiro, mesmo com a presença da laje,
verificou-se que as iluminâncias médias na sala foram um pouco maior do que a faixa
de iluminância suficiente/desejável (podendo prejudicar as atividades desenvolvidas
devido ao excesso de iluminâncias médias acima dos 2000lx) – as máscaras de sombra
dessas fachadas comprovam o maior período sem proteção da laje técnica (Quadro 2).
Quadro 2 - Máscaras de sombra das fachadas Leste e Oeste, com laje técnica como
elemento de proteção solar.
Fachada Leste
Solstício de verão:
9h15 – 12h
Solstício de inverno:
9h45 – 12h
Equinócios:
9h30 – 12h
Fachada Oeste
Solstício de verão:
12h - 14h45
Solstício de inverno:
12h - 14h15
Equinócios:
12h - 14h30
Fonte: Imagens geradas a partir do software Analysis SOL-AR 6.2 (LABEEE, 2011).

Assim, com a retirada da laje técnica como elemento de proteção solar (de
aproximadamente 1,10m de profundidade) percebeu-se um aumento na quantidade
média de luz natural no interior da sala em todas as orientações, sobretudo na fachada
Norte que registrou um acréscimo de 77,5% (seguida da Oeste com acréscimo de
58,2%, da Leste com 51,4% e da Sul com 29,8%). Com exceção da fachada Sul, todos
os aumentos nas demais orientações correspondem a iluminâncias médias superiores a
3000lx no interior da sala, ficando bem superior ao limite desejável. O menor aumento
da iluminância média na fachada Sul (em torno de 400lx) deve-se ao fato dessa
orientação apresentar menor número de horas de radiação solar durante o ano para a
latitude da cidade de Maceió.
Quanto aos valores de iluminâncias médias máximas (Figura 8), observou-se que com
a presença da laje técnica, essas médias máximas atingiam valores com até 8000lx
(Leste). Na ausência da laje técnica, com exceção da orientação Sul (um pouco superior
a 6000lx), esses valores ficavam acima dos 12000lx (bem superior ao limite desejável).
Essa luz excessiva pode ser associada a calor excessivo no interior da sala, aumentando
a carga térmica a ser removida pelos sistemas de condicionamento térmico artificial.
Já quanto aos valores de iluminâncias médias mínimas (Figura 9), observou-se que
esses encontram-se dentro do limite mínimo considerado suficiente/desejável em todas
as orientações para as simulações realizadas com a presença da laje técnica como
elemento de proteção solar e de reflexão da luz solar, não prejudicando o
desenvolvimento das atividades no ambiente. Sem a presença da laje técnica, nota-se
apenas um pequeno aumento da iluminância média mínima em todas as orientações, o
qual não chega a atingir 100 lux de acréscimo.

68

Figura 8 - Iluminâncias médias máximas da sala com e sem a laje técnica e indicação do
valor máximo desejável (2000lx), representado por linha tracejada vertical.
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Figura 9 - Iluminâncias médias mínimas da sala e indicação do valor mínimo suficiente
(100lx) e mínimo desejável (500lx), representado por linhas tracejadas verticais.
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4.2 INFLUÊNCIA DA LAJE NA DISTRIBUIÇÃO DE LUZ NATURAL
A influência da laje técnica na distribuição de luz natural foi avaliada a partir da
uniformidade da luz natural na sala em estudo, que corresponde a variação entre o valor
mínimo e o valor médio dos pontos medidos no ambiente. Quanto maior for essa
variação, maior será a uniformidade da luz natural no ambiente de trabalho e melhor
para o conforto visual.
Assim, com a presença da laje técnica, esse parâmetro registrou valores entre 23,4 e
29,7%; já sem a existência da laje essa variação sofreu uma redução em todas as
orientações, passando a registrar valores entre 17,1 e 25,6%. Apesar dos valores
bastante abaixo do ideal (acima de 70%) e recomendado pela norma ABNT/NBR 5413
(1992), constata-se que a retirada da laje técnica provoca uma redução ainda maior na
uniformidade da luz natural, possivelmente necessitando, de uma maior adaptação do
sistema visual ao ambiente, podendo ocasionar desconforto no campo da visão.
Segundo Vianna; Gonçalves (2001), uma certa desuniformidade é necessária, porém,
ela deve ser previamente determinada em função da atividade a ser desenvolvida.
Essa desuniformidade da luz natural no ambiente pode ser melhor comprovada na
Quadro 3, onde mostra-se a distribuição da luz natural no interior das salas com e sem a
laje técnica através de isocurvas das iluminâncias médias anuais (curvas que
representam o mesmo valor de iluminâncias dentro de um ambiente).
Constatou-se que independentemente da presença da laje técnica, a fachada Sul
(original) registrou sempre um desempenho luminoso menos desfavorável quanto a
distribuição da luz natural no interior do ambiente em relação às demais orientações –
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provavelmente devido a menor quantidade de horas solares nessa orientação durante o
ano na cidade.
Quadro 3 - Distribuição das iluminâncias médias (anuais) com e sem a laje técnica.
COM LAJE TÉCNICA
SUL

NORTE

LESTE

OESTE

SEM LAJE TÉCNICA
SUL

NORTE

LESTE

OESTE

Fonte: Imagens geradas a partir das simulações no software TropLux (editadas pela equipe).

Através das isocurvas da Quadro 3, constatou-se que a retirada da laje técnica da sala,
independentemente da orientação simulada, proporcionou:
 um significativo aumento de luz excessiva nas regiões próximas às janelas,
principalmente nas fachadas Norte, Leste e Oeste (enquanto com a laje técnica
esse valor atingiu no máximo 7000lx, sem a laje atingiu no máximo 14000lx);
 uma pior distribuição das iluminâncias no ambiente em todas as orientações
(mais de 35% da sala encontra-se com iluminâncias dentro da faixa considerada
excessiva – acima de 2000lx);
 uma constância de iluminâncias em intervalos menores de distâncias (maior
desuniformidade de iluminâncias) – os olhos podem chegar à fadiga e a uma
diminuição de sua sensibilidade, exatamente pelo esforço demasiado de adaptação
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a essa condição crítica, sobretudo quando o plano de trabalho se localizar próximo
a essa área.
O pior desempenho luminoso na distribuição da luz natural com a retirada da laje
técnica da sala (maior desconforto visual) também pode ser avaliado através da
ocorrência dos percentuais de horas no ano em que é registrada cada faixa de
iluminância correspondente ao regime UDI adotado neste trabalho: insuficiente (abaixo
de 100lx), suficiente/desejável (entre 100 e 2000lx) e excessiva (acima de 2000lx) –
Figura 10.
Figura 10 - Ocorrência das faixas de iluminâncias (E) na sala com e sem a laje técnica.
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A partir da Figura 10 observou-se que com a laje técnica a ocorrência dos percentuais
de hora de iluminância na faixa suficiente/desejável no interior da sala atinge valores
acima dos 68% em todas as orientações, com a fachada Sul apresentando o melhor
desempenho, atingindo valores superiores a 77% da ocorrência dos percentuais de hora
no ano. A iluminância na faixa excessiva fica entre 22 e 31% da ocorrência dos
percentuais de hora, podendo significar contrastes altos entre a região próxima às
janelas e o fundo da sala, ocasionando ofuscamento. Para a faixa de iluminância que se
encontra insuficiente os seguintes percentuais foram encontrados nas orientações
simuladas: 0,4% de ocorrência com a laje técnica e 0,1% de ocorrência sem a laje
técnica.
Com a retirada da laje técnica, percebeu-se um aumento na faixa de iluminância que se
encontra excessiva (conforme foi analisado nas isocurvas), atingindo até mais de 40%
da ocorrência das horas no ano (+7% para a fachada Sul; +8,3% para a Norte; +9,2%
para a Leste e +10% para a Oeste). Enquanto a faixa de iluminância suficiente/desejável
sofre uma redução em todas as orientações simuladas com a retirada da laje (-6,7% para
a fachada Sul; -7,9% para a Norte; -8,8% para a Leste e -9,5% para a Oeste).
5. CONCLUSÕES
Diante do exposto, verificou-se que a utilização da laje técnica (sacada) na sala em
estudo, além de atender à sua principal função, ser um espaço destinado a equipamentos
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externos como os condensadores de ar condicionado do tipo Split, proporciona o
aumento do percentual de horas em que as iluminâncias encontram-se abaixo dos
2000lx, o que sugere menores chances de ocorrência de ofuscamento.
A utilização da laje técnica também diminuiu o contraste entre a iluminação nas regiões
próximas às janelas e no fundo da sala, o que favorece a uma iluminação menos
desuniforme no interior do ambiente, possibilitando o desenvolvimento das atividades
com menor esforço e maior acuidade visual.
Apesar do aspecto positivo das salas com a laje técnica registrarem a maior parte dos
valores de iluminância médios acima dos 500lx e abaixo dos 2000lx, nível apropriado
para a execução de tarefas características do uso de escritório sem a necessidade de
acionamento de lâmpadas, ainda há a necessidade de ajustes, sobretudo relacionados a
distribuição da luz natural no ambiente, reduzindo a desuniformidade.
Assim, reforça-se a necessidade de se pensar na qualidade da iluminação natural em
conjunto com as análises quantitativas, pois estas podem, muitas vezes, dar a falsa
impressão de um bom projeto de iluminação natural, apenas pelo atendimento da norma
- sobretudo em localidades de características climáticas tropicais, como Maceió, que
possui céu bastante iluminado durante todo o ano. Além disso, os resultados poderão
contribuir na produção de futuras edificações, no sentido de direcionar as decisões de
projeto para se obter ambientes com conforto luminoso e eficiente energeticamente.
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RESUMO
Este trabalho verificou em Álvares Machado, município vizinho a Presidente Prudente, no Estado de São
Paulo, se os níveis de iluminância natural e artificial de duas edificações escolares públicas, com faixas
etárias diferentes, atendiam o recomendado na ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 (2013): Iluminação de
Ambientes de Trabalho – Parte 1: Interior. Na referida norma são recomendados para as salas de aula o
valor de 300 lux e nas as lousas 500 lux. Em cada escola foram selecionadas duas salas de aula, com
funcionamento manhã e tarde; posteriormente ocorreram as medições em duas estações, inverno e verão.
Segundo constatado, os valores não atendem o proposto em alguns dos períodos, sobretudo nas áreas
afastadas das aberturas, inclusive com o complemento da iluminação artificial. No entanto, também foram
coletados valores que excedem o aconselhado. Este trabalho foi financiado pela Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), modalidade Iniciação Científica, e realizado entre os meses
de março de 2012 a janeiro de 2013.
Palavras-chave: Iluminação, Conforto Lumínico, Ambiente Escolar.

ABSTRACT
This study examined in Alvares Machado, neighboring city of Presidente Prudente, known as the capital
of West Paulista, in São Paulo, if the levels of natural and artificial illuminance of two public school
buildings, with different age groups attended the recommended in ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 (2013):
Lighting of Work Places – Part 1: Indoor. The Standard advises classrooms the value of 300 lux and 500
lux slates. In each school two classrooms, working with morning and afternoon were selected
subsequently occurred to measurements in two seasons, winter and summer. According verified, the
values do not meet the proposed, in some periods, especially in the outlying areas of the openings,
including the complement of artificial lighting. But, also collect amounts exceeding the recommended.
This work was funded by the Foundation for Research Support of the State of Sao Paulo (FAPESP),
modality Scientific Initiation, and conducted between the months of March 2012 to January 2013.
Keywords: Lighting, Comfort Luminic, School Environment.

1

INTRODUÇÃO

O correto emprego da iluminação natural, aponta Pereira (2006), requer uma análise
detalhada da função de cada ambiente e a compreensão de seu comportamento,
garantindo o conforto lumínico dos usuários e a redução do consumo de energia. Porém,
observamos em algumas edificações escolares a falta de estratégias ao seu
aproveitamento, tampouco a consideração das características do clima e a implantação
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no terreno, o que exige o complemento com a iluminação artificial, ainda durante o dia
(KOWALTOWSKI et al., 1999; KRÜGER et al., 2004).
No cálculo da iluminação artificial, para garantir a realização das atividades, Vianna e
Gonçalves (2007) destacam alguns fatores a serem considerados, como o tipo de
iluminação, as especificações da lâmpada, o período de manutenção das luminárias, as
reflexões nas paredes e no teto, a depreciação do fluxo luminoso com o tempo e as
dimensões relativas entre comprimento, largura e altura do ambiente.
Nas salas de aula sabemos que a tarefa visual inclui desde a visão à distância, como ler
na lousa, até as próximas, ler e escrever. Infelizmente, quando os níveis de iluminância
são insatisfatórios acarretam danos à saúde, causando desde um ardor nos olhos até a
fotofobia, refletindo no desempenho escolar. Conforme Kowaltowski et al. (1999)
outras condicionantes ambientais que influenciam o desempenho, inclusive o
comportamento social, são: as temperaturas elevadas, o ruído exagerado, a densidade
excessiva nas salas e o mobiliário não adaptado às faixas etárias.
Percebemos que algumas variáveis na iluminação, natural ou artificial, são
fundamentais a serem consideradas e se negligenciadas conferem um ambiente escolar
que dificilmente estimula a aprendizagem. Aliadas às preocupações com o conforto e a
sustentabilidade, novas propostas buscam apresentar modelos distantes das salas com
carteiras dispostas em fileiras, apostando no ensino em grupo, integração do interior
com o exterior e possibilidades de modificação do mobiliário. O que solicita do
arquiteto contribuições às questões do cotidiano, afirma Kowaltowski (2011), visto que
a partir do desenvolvimento do projeto de arquitetura, constitui-se o espaço físico
escolar, que deve expressar os aspectos de uma comunidade.
A qualidade do ensino, portanto, não é resultado somente da capacitação dos
professores, mas das características do ambiente, que carece proporcionar espaços
agradáveis, assegurando os índices de conforto, e condizentes com as atuais
modificações do ensino.
2

MATERIAL E MÉTODO

As etapas de desenvolvimento do trabalho foram divididas em quatro:
1.
2.
3.
4.
2.1

Revisão da literatura;
Identificação das características projetuais das escolas;
Caracterização das salas de aula avaliadas;
Medição e análise dos dados;

Revisão da literatura

Foram realizadas consultas em livros, teses de mestrado e doutorado e anais de
congressos, buscando fundamentar a metodologia de medição, o emprego da iluminação
natural e artificial e os atuais parâmetros em projetos de escolas.
2.2

Identificação das características projetuais das escolas

As duas edificações avaliadas se localizam em Álvares Machado – SP, na área central.
A cidade, com população de 23.513 habitantes (IBGE, 2010), possui oito escolas, sendo
quatro de responsabilidade do município, com ensino infantil e fundamental, e uma do
estado, de ensino médio, além de três particulares. Em 2010, estavam matriculados
6.012 alunos, dados do Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE). Na
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classificação de Köppen seu clima é Aw, tropical com inverno seco, prevalecendo os
meses mais quentes em janeiro e fevereiro.
A Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, faixa etária de 6 a 14 anos, está
implantada no Eixo Nordeste-Sudoeste (Figura 1.a). Sua área construída é de 1.769 m² e
a do terreno de 6.315,75 m². Nas elevações dos blocos não foram previstos elementos
externos de proteção, apenas cortinas e persianas (Figuras 1.b e 1.c).
Figura 1 – (a.) Cronologia da ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil e
Fundamental; (b.) Elevação Nordeste, em destaque a Sala do 8° ano A e 1° ano B
(julho); (c.) Elevação Sudoeste, em destaque a Sala do 9° ano C e 6° ano A
(dezembro).
1a Construção

N
‘

2a Construção

Sala do 8° ano A e
1° ano B

b.

a.

Sala do 9° ano C e
6° ano A

3a Construção
Acesso

c.

Fonte: Autores (2012)

Em razão de ser uma das primeiras escolas da cidade, no decorrer dos anos houve
ampliações, resultando em salas de aula com diferentes características, em relação a
materiais construtivos, dimensões, altura do pé-direito, esquadrias, revestimentos e
número e distribuição de luminárias. No que se refere à diferença de materiais
construtivos, as salas do bloco azul, com dimensões de 6,80 m x 6,80 m, foram
construídas com blocos de concreto e possuem uma viga no centro, enquanto as do
bloco amarelo, com 7,25 m x 7,25 m, construídas no mesmo ano da quadra
poliesportiva, mantiveram o padrão em alvenaria do bloco vermelho, e possuem 5,20 m
x 8,00 m. As salas tem capacidade para 29 alunos.
Figura 2 – (a.) Cronologia da ampliação da Escola Estadual Profa. Angélica de
Oliveira; (b.) Elevação Sudeste, em destaque a Sala do 3° C e 1° ano C (junho); (c.)
Elevação Noroeste, em destaque a Sala do 1° ano A, 1° ano B e 1° ano F
(novembro).
1a Construção
Acesso
2a Construção
N

a.

Sala 2° ano C, 1°
ano E e 3° ano F

Sala do 3° C e 1°
ano C

b.

c.

Fonte: Autores (2012)
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1° ano A, 1° ano B
e 1° ano F

A Escola Estadual Profa. Angélica de Oliveira, área construída de 2.360,30 m² e do
terreno de 8.200,60 m², está implantada no Eixo Noroeste-Sudeste (Figura 2.a) e atende
alunos com faixa etária entre 15 a 17 anos, no período da manhã, tarde e noite.Também
não foram instalados elementos externos de proteção nas elevações, apenas cortinas e
persianas (Figuras 2.b e 2.c). Foi ampliada a partir da construção de um bloco com
cinco salas, que possuem características semelhantes ao primeiro, quanto à dimensão,
esquadrias e revestimentos. Todas as salas de aula apresentam as dimensões de 6,00 m x
9,00 m, pé-direito de 3,40 m, e comportam 40 alunos.
2.3

Caracterização das salas de aula avaliadas

Na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, a Sala do 8°ano A e 1°ano B,
faixa etária 13 e 6 anos respectivamente, recebe a incidência da radiação na elevação
Nordeste, enquanto a Sala do 9°ano C e 6°ano A, faixa etária de 14 e 11 anos, na
Sudoeste. As salas dispõem de seis luminárias com duas lâmpadas fluorescentes cada.
A Sala do 8°ano A e 1°ano B apresenta as paredes com pintura branca e amarela
dividida por uma faixa em madeira na cor azul. As duas aberturas basculantes, com
vidro liso, apresentam a dimensão de 2,30 m x 2,00 m e peitoril de 1,00 m de altura. O
beiral do telhado possui 0,50 m. A instalação de interruptores permite o acionamento
tanto das luminárias quanto dos ventiladores. Na medição de verão (dezembro) uma
luminária estava com duas lâmpadas queimadas (Figura 3.a).
Figura 3 – (a.) Layout do posicionamento das luminárias da Sala do 8°ano A e
1°ano B; (b.) Layout do posicionamento das luminárias da Sala do 9°ano C e
6°ano A; (c.) Sala do 8°ano A e 1°ano B no período da manhã durante o inverno
(julho), condição de iluminação natural.
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da radiação no
inverno

9h10min

Ponto de incidência
da radiação no
verão

15h45min

9h10min

9h10min

a.

b.

c.

Fonte: Autores (2012)

Nas paredes da Sala do 9°ano C e 6°ano A foram utilizadas duas cores, amarelo e ocre.
As aberturas, quatro basculantes com vidro liso, possuem a dimensão de 2,00 m x 1,60
m e o peitoril de 1,30 m de altura. O beiral do telhado é de 1,20 m. Não apresenta no
interior interruptores para o acionamento das luminárias e ventiladores. Esses
localizam-se no quadro geral instalado no pátio, exigindo o controle de um funcionário.
No inverno (julho) uma lâmpada estava inativa (Figura 3.b).
A incidência da radiação na Sala do 1° ano A, 1° ano B e 1° ano F, faixa etária de 15
anos, na Escola Estadual Profa. Angélica de Oliveira, ocorre na elevação Noroeste e na
Sala do 3° ano C e 1° ano C, faixas etárias de 17 e 15 anos, na Sudeste. Na medição de
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verão (novembro), como a Sala do 3° ano C e 1° ano C foi transformada em depósito
em razão de desistências e transferências para o período da noite, realizou-se o
levantamento na Sala do 2° ano C, 1° ano E e 3° ano F, faixas etárias de 16, 15 e 17
anos respectivamente, com incidência semelhante.
Figura 4 – (a.) Layout do posicionamento das luminárias da Sala do 3° ano C e 1°
ano C; (b.) Layout do posicionamento das luminárias da Sala do 1° ano A, 1° ano
B e 1° ano F; (c.) Sala do 1° ano A, 1° ano B e 1° ano F no período da manhã
durante o verão (novembro), condição de iluminação natural.
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Fonte: Autores (2012)

As três salas apresentam paredes na cor ocre e três aberturas basculantes, com vidro
liso, com a dimensão de 2,00 m x 1,50 m, peitoril de 1,30 m e beiral de 0,70 m. Não
possuem interruptores no interior para acionar as seis luminárias, com duas lâmpadas
fluorescentes, e os ventiladores. Esses sistemas de acionamento estão localizados em
um quadro geral na secretaria e o controle é realizado por uma funcionária. Durante a
reforma na Sala do 1° ano A, 1° ano B e 1° ano F e na do 2° ano C, 1° ano E e 3° ano F,
o forro em madeira foi substituído por PVC, do mesmo modo o revestimento de tacos
por granilite. Nas duas estações todas as luminárias estavam em funcionamento (Figuras
4.a e 4.b).
2.4

Medição e análise dos dados

Antes da realização das medições foi elaborada a malha do percurso para a verificação
dos níveis de iluminância na sala e na lousa. Foram adotados vinte e cinco (25) pontos,
para que houvesse a melhor divisão da malha em todas as salas avaliadas. Desse modo,
foram coletados em 25 pontos no piso e 3 pontos na lousa, com o luxímetro, o nível de
iluminância nas estações de inverno (junho-julho) e verão (novembro-dezembro), com a
luz acesa e apagada, cortinas abertas e fechadas. Ao todo foram realizadas quatro
medições nas escolas, duas em cada sala, em dois horários, no intervalo das aulas, no
período da manhã, 09h10min à 09h40min, e à tarde, 14h40min às 15h10min, e
15h10min às 15h40min, com o objetivo de reduzir a interferência dos alunos. Durante
as medições foram entregues aos alunos questionários com a finalidade de avaliar se a
percepção destes coincidia com os dados coletados. Posteriormente à medição, os dados
foram tabulados e os gráficos e curvas isolux elaborados, permitindo verificar a
diferença do nível de iluminância entre as estações e os horários.
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3

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Embora tenham sido realizadas as medições em quatro condições distintas, são
apresentados neste artigo os resultados com as luzes acesas e apagadas, estando as
cortinas abertas, uma vez que representam a situação usual das salas.
3.1

Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental

Os valores dos níveis de iluminância na Sala do 8° ano A e 1° ano B da Escola
Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, no período da manhã, com luzes acesas,
na área próxima das aberturas permanecem acima de 2.000 lux durante o inverno,
enquanto no verão, estão acima de 2.400 lux.
Figura 5 – Curvas Isolux da Sala do 8° ano A e 1° ano B durante o inverno (a.) e
verão (b.) na condição de iluminação artificial no período da manhã – sem escala.
Lousa

Lousa

a.

b.
Fonte: Autores (2012)

Observa-se, a partir das curvas isolux, que nas duas estações todos os valores obtidos
superam o recomendado na ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 (2013) e a diferença dos
níveis de iluminância dos pontos próximos das aberturas em relação aos da parede
oposta, em alguns casos, foi superior a 1.000 lux (Figuras 5.a e 5.b). No inverno foi
verificada a maior média dos níveis de iluminância medidos (1.198 lux), de modo que a
diferença entre as estações foi de 194 lux.
No período da tarde na mesma sala, com as luzes apagadas, os valores dos níveis de
iluminância nos pontos próximos das aberturas estavam acima de 300 lux no inverno, e
no centro da sala não excederam 262 lux (Figura 6.a). Situação distinta do verão, no
qual os valores obtidos próximos das aberturas foram superiores a 2.000 lux e no centro
da sala superiores a 634 lux (Figura 6.b). A maior média foi constatada no verão
(583,38 lux), sendo a diferença entre as estações de 340,44 lux.
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Figura 6 – Gráficos da Sala do 8° ano A e 1° ano B durante o inverno (a.) e verão
(b.) na condição de iluminação natural no período da tarde.
Cortina Aberta

Cortina Fechada

a.

NBR 5413 (1992)

b.

Fonte: Autores (2012)

Na Sala do 9° ano C e 6° ano A, período da tarde, a distribuição foi homogênea, devido
à maioria dos valores estarem acima de 300 lux (Figura 7.a). No verão houve um
acréscimo de iluminância em alguns pontos na área das aberturas, de modo que três
foram superiores ao recomendado (Figura 7.b), consequentemente foi obtida a maior
média, 404,40 lux, sendo a diferença entre as estações de 70,88 lux. Se na condição de
luz acesa a maioria dos valores se enquadra, com a luz apagada, no inverno, apenas
dois, próximos das aberturas, atendem o mínimo (200 lux). No verão somente um, com
valor de 300 lux.
Figura 7 – Curvas Isolux da Sala do 9° ano C e 6° ano A durante o inverno (a.) e
verão (b.) na condição de iluminação artificial no período da tarde – sem escala.
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a.
3.2

Fonte: Autores (2012)

b.

Escola Estadual Profa. Angélica de Oliveira

Na Escola Estadual Profa. Angélica de Oliveira ainda que as medições não tenham
ocorrido na mesma sala nos períodos de verão e inverno, apresentam semelhante
incidência da radiação. No inverno, com a luz acesa, na Sala do 3° ano C e 1° ano C,
período da manhã, próximo das aberturas três pontos apresentavam valores de
iluminância abaixo do recomendado. Na Sala do 2° ano C, 1° Ano E e 3° ano F, no
verão, nenhum ponto se enquadrou dentro dos limites recomendados. Comparadas as
médias das iluminâncias, verificou-se a maior no verão (330,44 lux), de modo que a
diferença entre as estações foi de 39,49 lux. A situação agrava-se nas duas salas com a
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luz apagada, uma vez que nenhum valor alcança 300 lux (Figuras 8.a e 8.b). A maior
média registrada foi no verão (137,04 lux) sendo a diferença entre as estações de 7,24
lux.
Figura 8 – Gráficos da Sala do 3° ano C e 1° ano C durante o inverno (a.) e Sala do
2° ano C, 1° ano E e 3° ano F no verão (b.) na condição de iluminação natural no
período da manhã.
Cortina Fechada

Cortina Aberta

a.

NBR 5413 (1992)

b.

Fonte: Autores (2012)

No inverno no período da tarde, com a luz apagada, na Sala do 3° ano C e 1° ano C
verificou-se novamente que a maioria dos valores foi inferior a 100 lux. Na área
próxima à lousa e no fundo da sala estavam pouco acima de 28 lux. O menor valor
registrado foi 17 lux. Observou-se no verão, na Sala do 2° ano C, 1° Ano E e 3° ano F
que três pontos apresentaram valores acima de 100 lux, todos na proximidade das
aberturas. A maior média foi verificada no inverno (60,28 lux), de modo que a diferença
entre as estações foi de 14,84 lux.
Figura 9 – Curvas Isolux da Sala do 1° Ano A, 1° Ano B e 1° Ano F durante o
inverno (a.) e verão (b.) na condição de iluminação artificial no período da manhã
– sem escala.
Lousa

a.

Fonte: Autores (2012)

Lousa

b.

Os valores das iluminâncias dos pontos próximos das aberturas no inverno, com a luz
acesa no período da manhã, na Sala 1° Ano A, 1° Ano B e 1° Ano F estavam acima de
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439 lux (Figura 9.a). No verão, constatou-se um acréscimo nos valores das
iluminâncias em pontos próximos das aberturas, ultrapassando 1.200 lux (Figura 9.b).
Registrou-se a maior média no verão (554,40 lux), sendo a diferença de 81,88 lux entre
as estações. Com a luz apagada, no inverno, os valores obtidos próximo das aberturas
também permaneceram acima de 400 lux. Enquanto no verão, foram próximo de 1.000
lux, porém um ponto não atendeu os 300 lux, devido ao trecho de alvenaria. Os pontos
distantes das aberturas no inverno estavam abaixo do mínimo necessário. Durante o
inverno foi coletada a maior média (255,20 lux), sendo a diferença entre as estações de
194,92 lux.
Figura 10 – Curvas Isolux da Sala do 1° Ano A, 1° Ano B e 1° Ano F durante o
inverno (a.) e verão (b.) na condição de iluminação artificial no período da tarde –
sem escala.

Lousa

Lousa

a.

b.
Fonte: Autores (2012)

Com a luz acesa no inverno, período da tarde, também foram coletados valores acima de
4.000 lux (Figura 10.a). Contudo no verão, na mesma sala, observou-se uma redução,
que não excede 2.200 lux (Figura 10.b). Nas duas estações em todas as áreas os valores
ultrapassaram o recomendado.
Figura 11 – Gráficos da Sala do 1° Ano A, 1° Ano B e 1° Ano F durante o inverno
(a.) e verão (b.) na condição de iluminação natural no período da tarde.
Cortina Aberta

Cortina Fechada

a.

NBR 5413 (1992)

b.

Fonte: Autores (2012)
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A maior média foi coletada durante o inverno (2.135,64 lux), de modo que a diferença
entre as estações foi de 975,60 lux. Os valores no inverno, com a luz apagada,
permaneceram, nas áreas próximas das aberturas, acima de 4.000 lux, enquanto no
verão não ultrapassaram 2.000 lux (Figuras 11.a e 11.b). A medição de inverno
apresentou maior média, 1.667,84 lux, sendo a diferença de 838,04 lux entre as
estações.
4

CONCLUSÕES

O presente trabalho avaliou os níveis de iluminância em Álvares Machado – SP na
Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental e na Escola Estadual Profa.
Angélica de Oliveira, coletando valores abaixo do recomendado pela ABNT NBR
ISO/CIE 8995-1 (2013), sobretudo na condição de iluminação natural. A medição em
cada sala também demonstrou que os níveis variaram no decorrer do dia e entre as
estações, o que caracteriza a distribuição da iluminância natural e artificial como não
homogênea, comprovando a dependência do sistema artificial nas áreas distantes das
aberturas.
Os projetos de edificações escolares, conforme destacado no início, são um desafio
devido ao processo de modificação do ensino. Assim, as pesquisas realizadas nas
edificações construídas em décadas anteriores são subsídios para intervenções com
objetivo de aprimorar, no caso da iluminação, o conforto lumínico de seus usuários, e
podem servir de experiência para futuros projetos.
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RESUMO
Para o melhor aproveitamento do recurso da ventilação natural, ao projetar um edifício é preciso orientálo de maneira adequada em relação aos ventos dominantes do local em que a edificação será implantada.
No entanto, em fevereiro de 2011, foi apresentado pelo Ministério da Educação – MEC, um projeto de
arquitetura padrão para escolas técnicas do programa Brasil Profissionalizado, visando sua implantação
em todo o Brasil. O objetivo principal do presente trabalho é analisar o comportamento da ventilação
natural externa nesse projeto padrão de escola técnica do MEC, avaliando-se a distribuição de pressões
nas fachadas dos diversos blocos que compõem a escola, considerando oito ângulos de incidência do
vento. O estudo foi realizado por meio de simulações no programa de Mecânica Computacional dos
Fluidos (CHAM, 2005). Foram simulados oito modelos, considerando o edifício submetido a oito
incidências de vento distintas. Os resultados mostram diferenças significativas da distribuição das
pressões nas superfícies externas à edificação, dependendo do ângulo de incidência do vento. Das oito
incidências analisadas, as incidências a 45° apresentam maior diferença de pressão entre fachadas opostas
do edifício. Com incidência de 90°, nos ambientes com fachadas paralelas à direção do vento, a
movimentação do ar interno foi praticamente nula. A ventilação natural é uma das estratégias
bioclimáticas que podem ser controladas por meio de decisões projetuais simples, como a localização
adequada das aberturas, favorecendo o conforto térmico e a redução do consumo de energia elétrica em
edifícios escolares. O uso de simulação computacional torna-se uma ferramenta auxiliar na arquitetura,
permitindo a análise prévia de fatores que podem interferir na qualidade dos projetos.
Palavras-chave: Edifícios educacionais, ventilação natural, simulação computacional.

ABSTRACT
To achieve proper natural ventilation performance in a building, designers must locate it with adequate
orientation regarding the prevailing winds directions. Nevertheless, in February 2011, the Brazilian
Ministry of Education, as part of the Professionalized Brazil Program, launched a standard architectural
project for new Technical School buildings, to be constructed throughout Brazil. The main objective of
this paper is to analyze the natural ventilation performance of this standard project. It aims, also, to
evaluate the distribution of external pressures, as a result of eight different wind incidence angles. The
study was conducted by computer simulations in a CFD program (CHAM, 2005). Eight models were
simulated, considering eight different wind incidences. Results show significant differences in pressure
distribution on the building envelope, depending on the wind angle incidence. Among the eight examined
incidences, when blowing at 45° in relation to facades, greater pressure differences were obtained
regarding opposite facades. With 90° incidence, parts of the building envelope which were parallels to
the wind direction, generated insignificant pressure differences suggesting a poor indoor air movement.
Natural ventilation is one of bioclimatic strategies that can be controlled by simple project decisions,
such as windows location, important step to improve thermal comfort and reduce energy consumption in
school buildings. The use of CFD simulation becomes an auxiliary tool in architecture, allowing
preliminary analysis of factors that can affect the quality of projects.
Keywords: Educational buildings, natural ventilation, computational simulation.
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1

INTRODUÇÃO

Edifícios bioclimáticos adaptam-se às condições dos locais onde estão implantados.
Fazem uso dos recursos naturais disponíveis e contribuem para a redução de impactos
ambientais, bem como para a redução do consumo de energia elétrica.
É recomendável o uso de estratégias bioclimáticas para a elaboração de edifícios
eficientes energeticamente:
“A racionalização do uso da energia apresenta estreitos laços com a adequação da
arquitetura ao clima, evitando ou reduzindo os sistemas de condicionamento artificial de
ar, quer com a finalidade de refrigerar, quer com a de aquecer os ambientes .” (FROTA;
SCHIFFER, 2003, p.16).
O Brasil apresenta variações significativas no que diz respeito ao clima. Cada zona
bioclimática exige um conjunto diferente de estratégias para a promoção do conforto
térmico nos edifícios.
Como afirmam Lamberts, Dutra e Pereira (2004), “o repertório do arquiteto deve ser
mais amplo, permitindo que as especificidades de cada local aflorem como
condicionantes a serem respeitados em uma linguagem arquitetônica adequada”.
Em fevereiro de 2011, foi disponibilizado pelo Ministério da Educação – MEC, uma
atualização do projeto de arquitetura executivo padrão e caderno de especificações
técnicas da escola do programa Brasil Profissionalizado, visando sua implantação em
todo o Brasil. A implantação de um mesmo projeto em uma região com condições
climáticas totalmente distintas, como o território brasileiro, pode resultar em problemas
de desempenho térmico e energético do edifício, devido ao mau uso dos recursos
naturais disponíveis.
Dependendo do clima, a ventilação natural torna-se uma estratégia eficaz para a
obtenção de conforto térmico e a eficiência energética nas edificações, inclusive
estabelecimentos de ensino. Para o melhor aproveitamento da ventilação natural, devese orientar o edifício de maneira adequada em relação aos ventos dominantes do local
em que a edificação será implantada.
A energia cinética do vento é transformada em energia potencial (pressão) contra
obstáculos, como os edifícios, impulsionando a ventilação (ALLARD; GHIAUS;
MANSOURI, 2003, p.12). Portanto, quanto maior a diferença de pressão do vento entre
as aberturas de entrada e saída maior a possibilidade de movimentação do ar no interior
do edifício.
O objetivo deste trabalho é analisar o comportamento da ventilação natural do projeto
padrão de escola técnica do MEC, quanto à distribuição de pressões nas faces externas
do edifício, em função de oito possíveis incidências do vento (perpendiculares e
oblíquas às fachadas) por meio de simulações computacionais que utilizam no programa
PHOENICS VR 3.6.1 (CHAM, 2005).
2
2.1

MÉTODO
Caracterização do objeto de estudo

A edificação analisada é o projeto padrão de escola técnica apresentado pelo Ministério
da Educação – MEC, em fevereiro de 2011, visando sua implantação em todo o Brasil,
como parte do programa Brasil Profissionalizado (Figura 1).
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Figura 1 – Maquete do projeto padrão de escola técnica do MEC

Fonte: MEC (2011)

O projeto é formado por um conjunto de blocos, ocupando um terreno com área de
12.004,17m2. Dentre os blocos tem-se: a) auditório, b) biblioteca, c) laboratórios e salas
de aula, d) refeitório, e) laboratórios especiais e f) quadra poliesportiva, como mostra a
Figura 2. Como o projeto não possui terreno específico para implantação, não há
indicação do norte nas plantas disponibilizadas.
Figura 2 – Planta Baixa do projeto padrão de escola técnica do MEC

Fonte: Adaptado, MEC (2011)

O bloco de laboratórios e salas de aula contém a maior parte dos ambientes de ensino,
sendo indispensável o seu posicionamento adequado, em relação aos ventos dominantes.
Dessa forma, pode-se promover o conforto térmico, por meio da ventilação natural,
assim como pela adequada proteção solar das aberturas.
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2.2

Simulação computacional

O estudo foi realizado por meio de simulações no programa de Mecânica
Computacional dos Fluidos, PHOENICS VR 3.6.1 (CHAM, 2005).
O programa é uma das ferramentas mais avançadas na investigação do comportamento
da ventilação natural (CHOW apud CÂNDIDO, 2006). Os resultados fornecidos pelo
programa computacional, em forma de gráfico, fornecem dados de direção, sentido,
velocidade e pressão do vento externo e interno à edificação. Os gráficos podem ser
apresentados em forma de vetores e/ ou campos de cores.
O processo de simulação inclui três etapas: a construção e configuração do modelo de
simulação; a realização dos cálculos e a visualização dos resultados.
Para a configuração do modelo, deve ser especificada a velocidade média o vento para a
simulação. Foram consideradas as velocidades médias anuais de oito cidades com
características climáticas distintas (Quadro 1).
Quadro 1 – Cidades escolhidas e velocidade média adotada
Cidade

Zona Bioclimática

Velocidade média anual

Brasília - DF

4

2,45

Campo grande - MS

6

3,45

Curitiba - PR

1

2,18

Florianópolis - SC

3

2,43

Maceió - AL

8

2,73

Manaus - AM

8

1,40

Petrolina

7

3,08

Rio de Janeiro - RJ

8

1,35

Velocidade média adotada

2,45

Fonte: Adaptado, LABEEE (2014)

Observou-se uma semelhança entre os dados de quatro cidades, calculando-se um valor
médio de velocidade do vento de 2,45m/s. Esse valor foi corrigido por meio da Equação
1, considerando o gradiente da velocidade do vento e os coeficientes de rugosidade do
terreno, que caracterizam o entorno como área suburbana (ver Quadro 2), já que os
centros de cidade geralmente possuem poucas áreas livres para a implantação de
grandes estabelecimentos de ensino públicos.

V  k  z a Vm
onde, V
Vm
z
k, a

(1)

= velocidade média do vento na altura da abertura de entrada do ar (m/s);
= velocidade média do vento, medida na estação meteorológica a uma
altura padrão de 10m (m/s);
= altura da abertura de entrada do vento (m);
= coeficientes de acordo com a rugosidade do entorno.
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Quadro 2 – Coeficientes de rugosidade do terreno
Terreno

k

a

Área aberta plana

0,68

0,17

Campo com obstáculos esparsos

0,52

0,2

Área suburbana

0,35

0,25

Centro de cidade

0,21

0,33

Fonte: Adaptado, Jakcman apud Bittencourt; Cândido (2008)

Foram criados oito modelos tridimensionais para simulação com base no projeto
arquitetônico da edificação estudada. Cada modelo foi simulado sob uma incidência de
vento distinta. Foram consideradas as oito orientações, sendo quatro incidências de
vento perpendiculares e quatro oblíquas às fachadas, conforme mostra a Figura 3.
Figura 3 – Incidências de vento simuladas

Fonte: Adaptado, MEC (2011)

Para a análise foram considerados planos horizontais nas alturas do centro das janelas:
no pavimento térreo a 1,50 m e no 1º pavimento a 5,40 m.
Após a simulação dos modelos descritos, foi feita a análise comparativa das pressões
externas aos blocos da edificação estudada, conforme os ventos incidentes. A presente
análise se destina às condições do vento externo à edificação. Portanto, foram
identificadas as regiões com maiores diferenças de pressão, o que indica a possibilidade
de maior movimentação de ar. Tais informações permitem identificar quais as melhores
condições para o posicionamento de abeturas localizadas a barlavento ou sotavento.
Por se tratar de um estudo preliminar das pressões externas à edificação, considerou-se
apenas a disposição dos volumes que compõem a escola sem áreas de abertura.
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3

ANÁLISE DE RESULTADOS

Dentre as oito incidências analisadas, foi possível observar variações significativas da
distribuição das pressões em torno da edificação. Ao lado dos gráficos observa-se a
escala de pressões obtida nas simulações, onde os valores estão fixados de -3,00Pa a
3,00Pa e cada cor representa um valor correspondente às pressões do vento.
Duas incidências a 45°, correspondentes às orientações 06 e 08 (vide Figura 3),
apresentaram maior diferença de pressão entre fachadas opostas, o que possibilita uma
distribuição mais uniforme do fluxo de vento no complexo edificado (Quadros 3 e 4).
Quadro 3 – Orientação 06, incidência do vento a 45°
Escala/
incidência

Gráfico

Pavimento térreo

1º pavimento
Fonte: Adaptado, CHAM (2005)
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Quadro 4 – Orientação 08, incidência do vento a 45°
Escala/
incidência

Gráfico

Pavimento térreo

1º pavimento
Fonte: Adaptado, CHAM (2005)

Para cada orientação, comparando-se o pavimento térreo e o 1º pavimento, as pressões
mostraram-se semelhantes. As cores amarelo, laranja e vermelho indicam pressões
maiores (barlavento), enquanto que as cores verde e azul, mostram pressões mais baixas
(sotavento).
No bloco de laboratórios e salas de aula, área onde está concentrada a maior parte dos
ambientes de ensino (vide Figura 2), as aberturas localizam-se nas fachadas mais
extensas, posição ideal para permitir a entrada da ventilação por meio das diferenças de
pressão observadas nas orientações 06 (Quadro 3) e 08 (Quadro 4).
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A disposição dos blocos no terreno, em forma de “U”, também contribui para o bom
desempenho do edifício quanto ao aproveitamento da ventilação natural, sob incidências
a 45°, devido à implantação dos blocos.
As demais orientações analisadas, principalmente as de incidência a 90° (orientações 01
a 04), apresentaram diferenças de pressão menores do que as orientações 06 e 08. A
orientação 03 (Quadro 5) apresentou as menores diferenças de pressão em torno do
projeto. Nas partes da edificação paralelas à direção do vento, a possibilidade de
movimentação do ar interno foi reduzida, apresentando pressões semelhantes em
fachadas opostas.
Quadro 5 – Orientação 03, incidência do vento a 90°
Escala/
incidência

Gráfico

Pavimento térreo

1º pavimento
Fonte: Adaptado, CHAM (2005)
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Os resultados mostram grandes diferenças da distribuição das pressões nas superfícies
externas à edificação, dependendo do ângulo de incidência do vento.
É possível que o projeto padrão de escola técnica do MEC, apresente melhor
desempenho quanto à ventilação natural, quando implantado de maneira que os ventos
dominantes incidam à 45°, conforme os resultados demonstrados nas orientações 06 e
08 (Quadros 3 e 4) desta análise.
Os gráficos das cinco orientações restantes estão resumidos no Quadro 6 a seguir.
Quadro 6 – Resumo dos resultados, orientações 01, 02, 04, 05 e 07
Orientação/
incidência

Gráficos
Pavimento térreo

1º pavimento

01/ 90°

02/ 90°

04/ 90°

05/ 45°

07/ 45°

Fonte: Adaptado, CHAM (2005)

4

CONCLUSÕES

Este trabalho analisou o comportamento da ventilação natural externa do projeto padrão
de escola técnica do MEC, destacando-se os resultados referentes a três possíveis
incidências de ventos.
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Os resultados demonstram a necessidade de orientar o projeto de maneira adequada aos
ventos dominantes locais, para que ele apresente um bom desempenho nesse aspecto.
Nos diversos climas existentes no Brasil, a ventilação natural é uma solução aplicável,
desde que sejam consideradas as necessidades locais. Esta estratégia pode ser controlada
por meio de decisões projetuais simples. Destaca-se que a má orientação dos edifícios
em relação aos ventos dominantes pode resultar em desconforto térmico para os
usuários. Em estabelecimentos de ensino, o desconforto térmico dificulta o aprendizado
e o desenvolvimento das atividades escolares. Além disso, pode acarretar no consumo
excessivo de energia elétrica para condicionamento artificial, devido à má adaptação do
edifício às condições climáticas locais.
O uso de simulação computacional torna-se uma ferramenta auxiliar na arquitetura,
permitindo a análise prévia de fatores que podem interferir na qualidade dos projetos.
A análise do projeto padrão do MEC contribui significativamente para a escolha da
orientação mais adequada para a edificação em relação aos ventos dominantes, da
localização das aberturas da edificação em projeto, de forma a se obter um adequado
fluxo de ar interior e permite estudar adequação de um projeto a ser implantado em todo
o Brasil.
Para trabalhos futuros, sugere-se avaliar o efeito na ventilação natural da variação da
disposição dos blocos que compõem o projeto.
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RESUMO
A simulação computacional utilizada na análise da eficiência energética acelera o processo de cálculo e
estudo da incidência de luz natural em edificações. Além dos valores de iluminância, o estudo da
qualidade da distribuição de luz no ambiente passa por parâmetros estatísticos. O valor médio de
iluminâncias não consegue representar de forma eficaz as variações existentes, sobretudo em locais
iluminados naturalmente. A pesquisa teve por objetivo analisar a correlação entre quatro parâmetros de
análise da distribuição de luz, tendo como referência o proposto pela norma correspondente e padrões
internacionais. Estes foram: o da ISO/CIE 8995-1, denominado na pesquisa de DeltaMedMin, o
coeficiente de variação, como a relação entre o desvio padrão amostral e o valor médio; a relação entre os
valores extremos, mínimo e máximo no plano de trabalho; e a razão entre mínimo e a média, denominado
de Fator de Uniformidade das Iluminâncias. Para modelagem e simulação dos ambientes foi utilizado o
software TropLux, um modelo de dimensões fixas e aberturas zenitais variáveis. Os processamentos
procuraram estudar a relação entre os coeficientes e a influência da composição das aberturas neles. O
fator mais relevante na distribuição de luz foi o posicionamento das aberturas zenitais. A relação
geométrica entre a escolha dos pontos de estudo em função do tipo e disposição de abertura que se deseja
é importante, podendo a escolha errada causar distorções nos resultados. Tomando-se como valor base
DeltaMedMin em 70%, foram obtidos valores de referência para as outras variáveis: c.v. deve ser menor
que 20%, relação entre a iluminância média e a mínima menor que 1,5 e a relação entre a iluminância
máxima e a mínima menor que 2. Estes valores dão parâmetros para análise da distribuição de
iluminâncias em projetos com luz natural.
Palavras-chave: Iluminação Natural, Conforto Luminoso, Distribuição de Iluminâncias.

ABSTRACT
The computer simulation for the analysis of energy efficiency accelerates the calculation and the study of
incidence of natural light in buildings. Besides the illuminance values, the study of the quality of light
distribution in the environment undergoes statistical parameters. The average illuminance can’t
represent effectively the variations, especially in daylight. The research studied the correlation between
four parameters for analyzing the light’s distribution, with reference to the proposed ISO / CIE 8995-1
and international standards. These were: ISO / ICE 8995-1 , called DeltaMedMin in research , the
coefficient of variation, as the relationship between the sample standard deviation and mean value; the
ratio between the extremes, minimum and maximum values ; and the ratio between the minimum and the
average, called the Illuminance Uniformity Ratio . TropLux was used for simulate models with variable
zenithal apertures. The processing attempted to study the relationship between the coefficients and the
influence of the composition of openings. The most relevant factor in the distribution of light was the
positioning of zenithal openings. The geometric relationship between the choice of the calculation points
to the type and arrangement of the opening is important, the wrong choice can lead to distorted results.
Taking as base DeltaMedMin value by 70% reference values for other variables were obtained.
DeltaMedMin must be bigger than 70 %, which implies that c.v. smaller than 20%, a ratio between
average and minimum illuminance smaller than 1.5 and a ratio between maximum and minimum
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illuminance smaller than 2. These values give parameters for analyzing the illuminance distribution on
daylighting design.
Keywords: Daylight, Iluminance Distribution.

1

INTRODUÇÃO

O uso da luz natural para iluminação de ambientes é um aspecto importante no projeto
de edificações. Com o avanço dos métodos computacionais este estudo se tornou muito
mais rápido, com análises muito mais precisas e amplas que com os métodos
tradicionais.
O caminho que o sol trilha na abobada celeste, a nebulosidade local, as características
do entorno e a forma de incidência solar sobre as aberturas são fatores importantes e que
devem ser definidos de forma correta quando forem realizadas as simulações, pois
influenciam diretamente na disponibilidade de luz. (ANDER, 1995)
Como meio prático para a análise da luz incidente em um ambiente, a simulação
computacional funciona como ferramenta essencial no processo de estudo. Um dos
programas disponíveis é o TropLux, este se utiliza do Método Monte Carlo, o método
do raio traçado (Ray Tracing) e o conceito de coeficientes de luz natural para calcular a
incidência da luz em ambientes.
A técnica do raio traçado (Ray Tracing) trilha o caminho de um raio estudado. Esta
solução foi abordada inicialmente para computação gráfica pelo fato de lidar bem com
cenas complexas. O método Monte Carlo (KALOS; WHITLOCK, 1986) é uma
abordagem estatística para solucionar integrais múltiplas, e se torna uma boa solução
quando métodos analíticos são impossíveis ou computacionalmente dispendiosos.
Os Coeficientes de Luz Natural (TREGENZA; WATERS, 1983) relacionam a
relacionam a iluminância em uma determinada superfície, i, a partir de uma dada
subdivisão do céu, j; e a iluminância normal (En) em um plano desobstruído, a partir
desta mesma subdivisão, j.. Estes são independentes da orientação das aberturas, hora
do dia e dia do ano, mas dependentes da geometria do ambiente, do solo e das
obstruções, bem como da refletância das suas superfícies.
A forma como a luz se distribui no ambiente é fundamental para o modo como o usuário
realiza a sua tarefa. A tecnologia atual permite uma melhor caracterização de como a
distribuição da luz fornece um maior conforto ao usuário, através de técnicas de
investigação e determinação dos fatores que determinam esta distribuição (TILLER
D.K.; VEITCH. J.A.). O estudo tem por objetivo analisar a correlação entre quatro
parâmetros de análise da distribuição de luz disponibilizados no TropLux, tendo como
referência o proposto pela norma correspondente, DeltaMedMin, e padrões
internacionais.
O valor médio de iluminâncias, para análise de distribuição, é frequentemente adotado
como parâmetro de estudo, porém ele não consegue representar de forma eficiente as
variações existentes sobretudo quando temos ambientes iluminados naturalmente.
Segundo a ISO/CIE 8995-1 a uniformidade da iluminância no plano de trabalho é a
relação entre o valor mínimo (Emin) e o valor médio (Em), e não deverá ser menor que
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0,7 (ISO/CIE, 2013), ou 70%. Quando analisado em uma malha de pontos expressa a
variação percentual da iluminância dos pontos com relação à média global. Este
coeficiente foi denominado de DeltaMedMin no estudo, sendo expresso em percentual
servindo como referência para a análise dos demais.
O coeficiente de variação de Pearson é a relação entre o desvio padrão amostral (s) e o
valor médio (Em). Proposto para análise da distribuição de iluminâncias, o c.v. permite a
comparação entre dados com médias de diferentes ordens de magnitude.
Outro índice proposto é a relação entre os valores extremos, mínimo (Emin) e máximo
(Emax), de iluminâncias no plano de trabalho (IESNA, 2000). A razão entre o valor
máximo e o mínimo dá uma noção da amplitude dos valores obtidos.
O último coeficiente analisado foi a relação entre o mínimo (Emin) e a média (Em) das
iluminâncias, denominado de Fator de uniformidade das Iluminâncias. Um valor
adimensional que também dá uma noção de amplitude de valores. (BAKER et al.,
1993). As relações matemáticas estão descritas no Quadro 01.
Quadro 1 - Fórmulas dos índices de variação em estudo
c.v.

𝑠
× 100
𝐸𝑚

2

DeltaMedMin

(1 −

(𝐸𝑚𝑒𝑑 − 𝐸𝑚𝑖𝑛 )
) × 100
𝐸𝑚

MaxMin

MedMin

𝐸𝑚𝑎𝑥
𝐸𝑚𝑖𝑛

𝐸𝑚
𝐸𝑚𝑖𝑛

METODOLOGIA DE ESTUDO

A simulação computacional foi realizada no software TropLux. Para modelagem dos
ambientes de estudo foi escolhida uma sala padrão quadrada, com 6 m de lado e 3 m de
pé direito. Foram realizados múltiplos processamentos tendo em vista englobar todas as
comparações desejadas.
Tomou-se como ponto de partida uma sala com única abertura zenital, variando apenas
a sua dimensão. Iniciando por uma abertura de 0,6 m de lado e aumentando, ao passo de
20 cm, até 4 m. Posteriormente, esta única abertura foi subdividida de forma simétrica
pelo teto, conservando a mesma área total dos processamentos anteriores, apenas
reduzindo limite de intervalo para 3 m. A primeira disposição foi 2x2 aberturas,
aumentando até 6x6.
Como o interesse do estudo é apenas a análise da distribuição de luz na sala utilizou-se
o céu 1, totalmente encoberto, conforme a CIE (CIE, 2002). Para este céu a distribuição
de iluminância é gradual à medida que a altura aumenta, mas não há pontos de luz
contrastantes, pois não há sol visível. Os ambientes foram processados para todos os
dias do ano, das 7 às 17 horas. A malha escolhida foi de 1m², calculada conforme a
ISO/CIE 8995-1.
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Visando a comparação numérica entre coeficientes foram feitas regressões através das
nuvens de dados, com a finalidade de obter parâmetros entre o referencial e os demais.
A análise estatística do comportamento de variáveis discretas pode ser feita através de
regressões lineares e não-lineares, podendo esta última ser reformulada
matematicamente para se comportar como linear (MONTGOMERY; RUNGER, 2009).
3

RESULTADOS E ANÁLISE

Esta composição de simulações resultou num total de 85 salas processadas. O estudo
consistiu em verificar a relação matemática entre os índices de distribuição de
iluminâncias. A análise da influência do aumento nas dimensões da abertura e da sua
quantidade na distribuição de luz no ambiente foi utilizada apenas como forma de
auxílio na interpretação dos resultados.
Como esperado, a incidência de luz no interior do ambiente aumenta com o crescimento
da abertura, resultando em valores médios de iluminância cada vez mais altos (Figura
1). Inicialmente é possível perceber que a amplitude entre máximos e mínimos aumenta,
este fato vem acompanhado da diminuição das relações Max:Min e Med:Min.
As taxas de variação Med:Min e Max:Min, por serem adimensionais em sua definição,
fornecem valores de amplitude relativa, que diminuem conforme o aumento das
dimensões da abertura. A maior entrada de luz difusa no ambiente faz com que haja
uma maior uniformidade na sua distribuição, este fator pode ser observado em um
coeficiente de variação, c.v., decrescente e um valor de DeltaMedMin crescente, como
pode ser visto na Figura 2.
Figura 1 - Gráfico da relação entre o lado da abertura zenital quadrada e os valores de
iluminância calculados, com série de máximo, mínimo e média
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Mesmo para grandes dimensões de aberturas zenitais, as simulações não atingiram o
objetivo de um DeltaMedMin maior que 70%, mostrando que, para o ambiente em
estudo, apenas uma abertura não consegue prover uma distribuição de iluminância ideal.
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Figura 2 - Gráficos da relação entre a Dimensão Lateral da abertura e os índices
estudados.

No proximo passo da pesquisa foram feitos novos processamentos, agora distribuindo
uniformemente as aberturas no teto, mantendo a mesma área total das salas do estudo
inicial. Tomando como referêncial de estudo a área total de 1,44m², correspondente ao
lado de 1,2m, é possível visualizar na Figura 3 que os valores de iluminância diminuem
a medida que as aberturas se multilicam pelo teto. Verifica-se a tendência de redução da
amplitude dos valores de iluminância, seguidos de uma melhora na distribuição.
Figura 3 - Gráfico da relação entre quantidade de aberturas zenitais para a área
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A partir de 16 aberturas o ganho em uniformidade com o processo de subdivisão se
torna pequeno. Quando a área total aumenta, no caso da abertura a partir de 4m², esta
uniformidade nos resultados já foi observada na distribuição com 9 aberturas.
Os dados obtidos na segunda etapa da pesquisa mostraram que os valores dos índices
estudados inicialmente não possuem uma relação linear tão clara. No caso do c.v. a
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tendência era que os valores fossem gradualmente decrescentes, mas na sala com 16
aberturas o valor não seguiu esta tendência. Para DeltaMedMin, onde os valores
deveriam crescer com o aumento no número de aberturas, houve uma redução quando
chegamos ao valor de 16 aberturas.
É possível perceber que há uma variação na tendência dos índices c.v. e DeltaMedMin
(Figura 5), inicialmente apresentam claro comportamento mas depois variam em
crescente e decrescente.
Figura 4 - Gráfico da Variação de c.v. e DeltaMedMin, com destaque para a variação de
tendência dos valores de salas impares e pares para o DeltaMedMin
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Uma explicação para isto é a posição relativa entre abertura zenital e ponto de estudo.
No caso, de 6x6 pontos, esta posição varia para cada configuração de abertura zenital,
alterando a posição relativa entre ela e o ponto. Pela lei dos cossenos a intensidade da
luz medida em um ponto varia conforme a ângulo de incidência do raio de luz,
diminuindo na medida em que o ângulo cresce.
Pela figura 5 é possível perceber que os pontos em análise no plano de trabalho não se
encontram alinhados verticalmente com as aberturas. Esta diferença de alinhamentos
muda para cada configuração de aberturas, fazendo com que haja variabilidade nos
coeficientes conforme o posicionamento. Percebe-se que os pontos de análise de
iluminância nem sempre estão sobre a abertura. Pode-se esperar que a relação só será
precisa se todos os pontos em estudo estiverem situados perpendicularmente ao centro
da abertura zenital.
Figura 5 - Comparação entre posições das aberturas zenitais e dos pontos de estudo para
as salas com distribuição de 4x4 e 5x5.
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Quando fixada a distribuição de aberturas e variando apenas a área total verificou-se a
pequena diferença entre os coeficientes de variação da sala acompanhada do aumento na
quantidade de luz. Este fato indica que a forma como as aberturas são dispostas em uma
sala é mais importante para a melhoria da qualidade da distribuição de luz que a
dimensão dela.
Visando a obtenção de um grande conjunto de dados para a última etapa das análises as
simulações anteriores foram feitas para o intervalo de dimensões utilizado na primeira
etapa, resultando num total de 85 simulações.
O último objetivo das simulações foi obter uma relação direta entre os índices
estudados, Para tanto foi tomado como referencial o valor de DeltaMedMin em 70% e a
partir deste determinar os valores das outras variáveis.
A figura 6 mostra graficamente o conjunto de dados obtidos com todas as simulações
realizadas no estudo. Este se agrupa de tal forma que duas nuvens de dados se
distinguem, uma mais densa à esquerda e outra mais esparsa à direita. O comportamento
mais denso à direita é relativo às salas com múltiplas aberturas, enquanto os dados mais
distantes são relativos às salas com apenas uma abertura.
Como as primeiras simulações não alcançaram o referencial, o grupo de estudo se
restringirá à análise do conjunto à esquerda. A seleção das amostras não prejudicará a
validade global do estudo pois este visa apenas a determinação de referenciais
numéricos, e não de funções de comportamento global.
Figura 6 – Gráfico da relação entre c.v. e DeltaMedMin para o conjunto de dados obtidos
nas 85 simulações realizadas
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O fato dos dados apresentarem comportamentos isolados acontece tanto na relação
mostrada na figura 6 quanto nas relações entre DeltaMedMim e os índices Avg:Min e
Max:Min. Portanto a análise se restringirá, para estas variáveis, ao trecho de interesse,
próximo do valor referencial. A escolha do trecho de interesse se justifica pelo fato de
que o objetivo é encontrar um valor referencial para comparação, e não uma curva de
comportamento global
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Seguem as figuras 7, 8 e 9 que contêm os gráficos das relações entre o índice
referencial, DeltaMedMin, e os demais. Junto deles vem descrita a equação de regressão
linear para o conjunto e o coeficiente de correlação associado à regressão.

Delta (%)

Figura 7 - Gráfico da relação entre c.v. e DeltaMedMin para o conjunto de dados
selecionado
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Figura 8 - Gráfico da relação entre Med:Min e DeltaMedMin para o conjunto de
dados selecionado
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Figura 9 - Gráfico da relação entre Max:Min e DeltaMedMin para o conjunto de
dados selecionado
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As regressões não obtiveram r² próximos do ideal tendo em vista a variação causada
pelo posicionamento de pontos e aberturas, tratado anteriormente, mas não alteram
significativamente os resultados. Para as funções obtidas através das regressões lineares,
os valores ideais que atendem o critério de referência, DeltaMedMin de 70%, são de c.v.
menor que 18%, Med:Min próximo de 1,46 e Max:Min próximo de 1,93.
4

CONCLUSÃO

A partir das variações feitas na geometria das aberturas é possível notar que o principal
fator que influencia na distribuição de iluminâncias no plano de trabalho é a distribuição
das aberturas. Para uma mesma área total, a utilização de múltiplas aberturas melhora a
forma como a luz se distribui dentro do ambiente, mas deve ser levado em conta a perda
na quantidade total.
Quando a distribuição tende a melhorar, os índices estudados se comportam de maneiras
distintas mas relacionadas. O c.v. tende a diminuir, pois a variação é menor, enquanto o
DeltaMedMin tende a crescer, pois mais pontos se enquadram neste critério. Por sua
vez, os índices relativos Med:Min e Max:Min tendem a diminuir.
A relação entre a escolha dos pontos de estudo em função do tipo e disposição de
abertura que se deseja é importante, podendo esta escolha interferir nos resultados.
Para que a distribuição de luz atenda à norma, DeltaMedMin deve ser maior do que 70
%. Isto implica em um c.v. menor que 18%, uma relação entre média e mínimo
(Med:Min) próxima de 1,46 e uma relação entre máximo e mínimo (Max:Min) próxima
de 1,93. Para fins de uso geral, uma aproximação pode facilitar o uso desses índices.
Neste sentido propõe-se o uso de c.v. menor que 20%, Med:Min menor que 1,5 e
Max:Min menor que 2.
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RESUMO
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte vem se consolidando nos últimos anos dentro da política
de interiorização e, consequentemente, expansão física dos seus campi para atender às demandas
decorrentes das atividades acadêmicas, necessitando de ordenamento físico-ambiental. Dentro dessa
preocupação, a administração central da instituição constituiu comissões para atualização e elaboração
dos planos diretores dos seus campi. O presente trabalho tem o objetivo de realizar a análise bioclimática
a fim de estabelecer diretrizes para o planejamento, contribuindo no processo de uso, ocupação e gestão
dos espaços do campus de Caicó, a partir de conceituação, diretrizes definidas e referencial teórico dos
métodos adotados. Trata-se de uma pesquisa de levantamento do tipo descritiva que teve como objeto de
estudo a correlação entre os atributos do microclima quente e seco da região na qual o campus está
inserido, a forma existente e suas características, desenvolvida por mestrandos do Programa de PósGraduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN. Foram aplicadas quatro metodologias de análise:
Katzchner (1997), Oliveira (1988), Bustos Romero (2001) e Niemeyer (2009). Com base em todas as
análises, foram definidas estratégias bioclimáticas de desenho urbano e de projetos de edificações, que
foram integralmente incorporadas pela comissão de elaboração do Plano Diretor Participativo do Campus
de Caicó.
Palavras-chave: Análise Bioclimática, Campus Universitário, Plano Diretor.

ABSTRACT
The Federal University of Rio Grande do Norte has been consolidating in recent years within the
political internalization and consequently physical expansion of their campuses to meet the demands
arising from academic activities requiring physical and environmental planning. Within that concern the
central administration of the institution constituted committees to update and elaboration of directors of
its campuses plans. This study aims to perform the bioclimatic analysis to establish guidelines for the
planning, contributing to the use, occupation and management of areas of the campus Caicó process,
from conceptualization, set guidelines and theoretical basis of the adopted methods. This is a survey of
the descriptive survey had as its object of study the correlation between the attributes of the hot, dry
microclimate of the region in which the campus is located, the existing form and its features, developed
by master of the Post Diploma in Architecture and Urbanism of UFRN. There were applied four methods
of analysis: Katzchner (1997), Oliveira (1988), Bustos Romero (2001) and Niemeyer (2009). Based on all
analyzes, bioclimatic strategies for urban design projects and buildings were defined, and they were fully
incorporated by the drafting committee for a management campus Caicó plan.
Keywords: Bioclimatic Analysis , University Campus, Master Plan.
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1.

INTRODUÇÃO

O Centro de Ensino Superior do Seridó – CERES, da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, vem se consolidando nos últimos anos dentro da política de
interiorização da instituição, compreendendo os campi de Caicó e Currais Novos,
situados a 180 e 292 km, respectivamente, do campus central de Natal, no estado do Rio
Grande do Norte. Nesse contexto, vem passando por expansão de sua infraestrutura
física para atender às demandas decorrentes das atividades acadêmicas, necessitando de
ordenamento dos seus espaços. Dentro dessa preocupação, a administração central da
instituição constituiu uma comissão para elaboração dos seus planos diretores.
O presente trabalho tem como objetivo realizar a análise bioclimática do campus de
Caicó, a fim de estabelecer diretrizes para o planejamento, contribuindo no processo de
uso e ocupação do solo.
Trata-se de uma pesquisa de levantamento do tipo descritiva, que teve como objeto de
estudo a correlação entre os atributos do microclima quente e seco da área urbana na
qual o campus está inserido, a sua forma e características.
A pesquisa foi desenvolvida por mestrandos do Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo – PPGAU/UFRN, na disciplina Análise Bioclimática do
Ambiente Construído, a partir de conceituação, diretrizes e referenciais teóricos dos
métodos propostos por Katzchner (1997), Oliveira (1993), Bustos Romero (2001) e
Niemeyer (2009).
O método proposto por Katzchner (1997) visa à avaliação das condições de clima da
área, quanto ao conforto térmico e qualidade do ar, buscando subsidiar propostas de
planejamento na escala do Campus, a partir da elaboração de mapas (uso do solo,
topografia, altura das edificações, áreas verdes e recobrimento do solo), que foram
objeto de síntese para definição de áreas possíveis de ocupação, melhoradas ou
conservadas, em função das condições microclimáticas.
O segundo método, desenvolvido por Oliveira (1993), com base nos mapas produzidos,
analisa qualitativamente os atributos bioclimatizantes da forma do campus (relevo e
natureza do solo) e quanto à tipologia (formato, rugosidade, porosidade, permeabilidade
e vegetação), de maneira a desenvolver estratégias para redução de impactos ambientais
e de consumo energético.
Ainda, adotou-se o terceiro método, pautado no estudo de Bustos Romero (2001), que
divide o espaço em três componentes: entorno, base e fronteira, e analisa o espaço de
forma perceptiva e subjetiva, mediante a aplicação de fichas bioclimáticas, estruturadas
em categorias espaciais e ambientais. O quarto método, proposto por Niemeyer (2009),
estuda o microclima e os ruídos produzidos da área e seus impactos sobre o conforto
térmico e acústico dos usuários, a partir do inventário físico e das medições realizadas
em pontos definidos no campus.
Com base em todas as análises realizadas no campus objeto de estudo, foram definidas
estratégias bioclimáticas de desenho do espaço e de projetos de edificações, que foram
incorporadas pela comissão de elaboração do referido plano diretor.
2.

CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO OBJETO DE ESTUDO

O município de Caicó está localizado na microrregião do Seridó Ocidental, próximo à
divisa do estado do Rio Grande do Norte com o estado da Paraíba (Figura 1). Possui
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uma área territorial de 1.228,57 km², e sua sede possui uma altitude média de 151m e
coordenadas 06°27’28,8” de latitude sul e 37°05’52,8” de longitude oeste.
Figura 1 – Localização do município de Caicó

Fonte: Borges et al., 2013

Segundo a NBR 15220 (ABNT, 2005), o município de Caicó/RN está enquadrado na
zona bioclimática 7, caracterizada por clima quente e seco, e de acordo com o Perfil do
Município (RIO GRANDE DO NORTE, IDEMA, 2008), o clima é muito quente e
semiárido, apresentando os seguintes dados médios (Tabela 1).
Tabela 1 – Dados climáticos do município de Caicó
Precipitação Pluviométrica Anual
Período Chuvoso

669,3 mm
Fevereiro a Maio
Máxima: 33C
Temperatura Médias Anuais
Média: 27,5C
Mínima: 18C
Umidade Relativa Média Anual
59 %
Horas de Insolação
2.700
Fonte: RIO GRANDE DO NORTE, IDEMA, 2008

3.

O CAMPUS DO CERES CAICÓ

As primeiras instalações da UFRN em Caicó surgiram através do Núcleo Avançado de
Caicó no ano de 1973. O atual terreno de 9.570,74m² foi adquirido em seguida, e em
1979 ocorreu a primeira etapa de construções, constituída por um bloco com dez salas
de aula. Os cursos ofertados na época foram: Administração, Ciências Contábeis e as
Licenciaturas em Geografia, História, Letras, Pedagogia e Matemática.
No ano de 1994, a UFRN cria o Centro Regional de Ensino Superior do Seridó –
CERES, e estrutura os Departamentos Acadêmicos de Ciências Exatas e Aplicadas e o
de Estudos Sociais e Educacionais em Caicó.
Com a adesão da UFRN ao Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais - REUNI em 2007, houve a criação, no ano seguinte, dos cursos de Sistema de
Informações e os Bacharelados em Geografia e História. Atualmente oferece 435 vagas
anuais, contanto com 1.491 alunos matriculados. Além desses cursos presenciais, são
oferecidos cursos à distância. Ainda, o campus conta com 68 docentes efetivos e 31
docentes substitutos. A previsão de expansão dos cursos projeta a criação de seis novos
cursos, entre esses o curso de Medicina, Bacharelado em Tecnologia de Informação,
Ciências da Computação, Música, Arqueologia e Museologia, num total de 2.070 novas
vagas.
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4.

ANÁLISE BIOCLIMÁTICA DO CAMPUS DE CAICÓ

A análise bioclimática do Campus de Caicó foi realizada inicialmente pela confecção e
análise dos mapas de uso do solo, topografia do terreno, altura das edificações, áreas
verdes e recobrimento do solo, de acordo com Katzchner (1997), e analisados com base
em Oliveira (1993). Da caracterização de cada um dos mapas resultou um mapa síntese
com áreas de características afins, que foram enquadrados em diferentes categorias para
então resultar no desenvolvimento de uma proposta de planejamento.
Quanto ao uso do solo, percebe-se um nítido zoneamento dos cinco principais usos
identificados (laboratórios, serviços, salas de aulas, residencial e administrativo). Com
relação à integração entre as edificações/usos, há uma tendência à convergência das
demais atividades em direção ao setor de aulas. As edificações encontram-se dispersas
no terreno, identificando-se apenas uma disposição linear ao longo de dois eixos
formados por edificações situadas nas margens do terreno, conforme mapa da Figura 2.
De acordo com a classificação proposta por Oliveira (1993), as formas mais dispersas
apresentarão mais possibilidades de trocas térmicas, sendo, portanto, desaconselhável
para o clima quente e seco da região. Para o tipo de clima em estudo, formas compactas
são mais aconselháveis, por serem mais conservadoras de energia e reduzem as trocas
térmicas.
No espaço do Campus encontram-se edificações com usos institucionais de um
pavimento, com solo natural e pavimentação interna apenas nos estacionamentos. As
vias circundantes são pavimentadas com paralelepípedos e algumas ainda se encontram
no solo natural. No entorno imediato encontram-se edificações com usos
predominantemente residenciais térreas e alguns usos comerciais.
Figura 2 - Mapa de uso do solo do Campus de Caicó-2013

Fonte: Borges et al., 2013

106

O terreno do Campus apresenta, em geral, declividade média, sendo identificadas uma
convexidade e duas áreas côncavas (Figura 3). A maior parte dos laboratórios situa-se
na convexidade situada a nordeste do terreno. Essa área apresenta declividade suave, na
direção sul, e declividade mais acentuada na direção oeste, onde se encontra uma área
de espécies de vegetação nativa.
Quanto às áreas côncavas, situadas em pequenos vales, são as áreas para as quais se
direciona o escoamento das águas pluviais. Uma dessas concavidades é observada na
porção sul do terreno, onde se encontra um bloco de salas de aula. Essa porção recebe as
águas advindas da convexidade e também proveniente do entorno.
A outra concavidade, maior e com cotas mais baixas, concentra as águas de quase todo
o Campus e segue para fora do terreno. As águas escoam da convexidade a leste e de
uma suave declividade a oeste, além da área côncava já mencionada.
De acordo com Oliveira (1993), quanto mais plano é o terreno, melhor para a dissipação
do calor nos climas quentes e secos. Nesse sentido, as declividades médias encontradas
no campus não favorecem os deslocamentos. Apesar de não ser uma declividade
acentuada, os grandes percursos demandam um elevado consumo energético dos
usuários.
Figura 3- Mapa de topografia do Campus de Caicó – 2013

Fonte: Borges et al., 2013

Segundo Oliveira (1993), o grau de rugosidade da forma urbana depende de três
principais aspectos: da diversidade de alturas das edificações, do índice de fragmentação
das áreas edificadas e do diferencial de alturas encontradas. Uma baixa rugosidade
desfavorece a ventilação dos seus espaços e edificações, a retirada de poluentes aéreos e
mais trocas térmicas entre o ar e a massa edificada. Nesse sentido, a diversidade de
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altura do campus é classificada como muito baixa, apresentando no máximo duas
alturas de edificações (Figura 4).
Figura 4 – Mapa de altura das edificações do Campus de Caicó – 2013

Fonte: Borges et al., 2013

Em relação aos dados microclimáticos foram comprovados nas medições realizadas in
loco em 07 pontos no Campus (Figura 4). Nesse sentido, observam-se as maiores
temperaturas e menores umidades relativas do ar nos pontos próximos às áreas
permeabilizadas dos estacionamentos (pontos de medição 02 e 05), e os maiores níveis
de pressão sonora equivalentes na proximidade da biblioteca em decorrência do arranjo
espacial e do escoamento dos ventos predominantes. Nos estudos de ventilação
realizados com a massa edificada com base no software Autodesk Vasari Beta 3.0,
verifica-se uma ampla incidência dos ventos nas edificações e circulações dispostas ao
longo da face sudeste do terreno do Campus (Figura 5).
Em cidades de clima quente-seco é apropriada rugosidade baixa ou muito baixa, para
proteção contra os ventos quentes e carregados de poeira. Atualmente, como a
densidade de edificações e o diferencial de altura são baixos e se encontram muito
dispersas, o índice de fragmentação é muito baixo, possibilitando a ventilação
indesejável.
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Figura 5 – Simulações dos ventos predominantes no Campus de Caicó – 2013

Fonte:

Borges et al., 2013

A presença de áreas verdes dentro do Campus possui funções importantes do ponto de
vista bioclimático, como o controle das temperaturas, o aumento da umidificação do ar,
os direcionamentos dos ventos, a ocorrência de sombra, a criação de áreas abrigadas e a
captação da poluição do ar.
Há uma área importante na porção norte-noroeste do terreno (Figura 6), formada por
vegetação que constitui numa reserva de espécies nativas que resistem aos períodos sem
chuva na região e que nos períodos chuvosos se ampliam consideravelmente.
As demais áreas verdes são bem esparsas, com baixa incidência próxima às áreas dos
estacionamentos e de convivência na proximidade dos setores de aulas, onde se
encontram árvores de médio porte que proporcionam sombreamento para seus usuários.
O mapa de áreas verdes e o recobrimento do solo (Figura 6) mostra quatro tipos de
superfícies e materiais: telha cerâmica; telha de fibrocimento; solo natural; solo
vegetado; e pavimentação (concreto, cimentado e paralelepípedo). O tipo do terreno
região é raso ou muito raso e assentado diretamente sobre rochas ou materiais da rocha,
que ocasiona o aparecimento de afloramentos rochosos.
Os dois diferentes tipos de coberturas (telha cerâmica e telha de fibrocimento)
identificam claramente o período de construção das edificações, destacando a utilização
da telha de fibrocimento nas edificações construídas recentemente.
A pavimentação em concreto, cimentado e paralelepípedo encontram-se nas áreas de
estacionamentos e manobras de veículos. Atualmente, no campus encontram-se há dois
acessos de veículos na porção sudeste, predominantemente utilizado pelos alunos e
professores e outro na porção sudoeste, utilizado pela administração.
Como resultado da sobreposição das análises realizadas, há as interações das condições
gerais que são identificadas como diferentes zonas, conforme mapa da Figura 7.
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Figura 6- Mapa de áreas verdes e recobrimento do solo do Campus de Caicó –
2013

Fonte: Borges et al., 2013

Figura 7 – Mapa síntese da análise bioclimática do Campus de Caicó – 2013

Fonte: Borges et al., 2013
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Zona A – Solo natural, área semiplana, vegetação de pequeno porte, com apenas uma
edificação (escritório da estação meteorológica) – área de expansão.
Zona B - Solo natural, maior cota de nível, área plana e semiadensada, edificações de 1
pavimento, trama aleatória, concentração de uso de laboratórios, telhado em
fibrocimento – área a ser melhorada.
Zona C - Solo pavimentado, terreno semiplano, vegetação de pequeno porte, área
semiadensada, edificações com 1 pavimento, zona de uso de sala de aulas, formada por
edificações com telhado cerâmico – área a ser melhorada.
Zona D - Solo pavimentado, terreno plano, pouca concentração de vegetação,
edificações com 1 pavimento, uso administrativo, edificações com telhado cerâmico –
área a ser transformada.
Zona E - Solo natural, topografia pouco acidentada, presença de vegetação pouca
adensada, edificações de uso residencial e institucional, recobrimento misto das
edificações – área de expansão.
Zona F - Solo natural, com poucas edificações, topografia côncava, com vegetação
nativa da região – área de conservação.

DIRETRIZES PRELIMINARES PARA O PLANO DIRETOR DO
5.
CAMPUS DE CAICÓ
O desenvolvimento do plano diretor está relacionado com os diversos aspectos da
instituição, como instrumento de planejamento auxiliar à consolidação da forma da
própria proposta institucional. O plano diretor de uma instituição universitária acaba por
refletir o modo pelo qual são compreendidas e operadas as suas atividades, como são
concebidos e alcançados os seus objetivos. Efetivamente objetiva-se expressar a
compreensão dos problemas na concepção e na manutenção dos espaços físicos de
modo acessível a todos os responsáveis pela gestão universitária, criando-se um
instrumento administrativo, bem como a comunidade universitária recebe informações
que podem fundamentar sua crítica e sua participação.
A Comissão de Elaboração do Plano Diretor, com base na análise bioclimática, definiu
diretrizes, que atualmente estão sendo discutidas com a comunidade, destacando-se a
delimitação da área de conservação composta pela área de drenagem na porção central
do Campus e de vegetação arbórea mais adensada (área mais verde e/ou úmida do
Campus), tendo como base a Lei 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo
urbano.
Além disso, definiu a área de expansão para residências universitárias; relocação da
estação climatológica e locação de estação de tratamento de esgotos (ETE) para área de
conservação proposta; demolição de edificações que apresentam atualmente péssimas
condições estruturais e de manutenção; definição de acessos e estacionamentos; área de
expansão dos espaços acadêmicos; proposta do centro administrativo na área central;
locação do ginásio poliesportivo e restaurante universitário na área a ser transformada;
ampliação de edificações existentes; e diretrizes dos sistemas de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, limpeza e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das
águas pluviais (Figura 8).
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Figura 8 – Mapa de diretrizes para o Campus de Caicó – 2013

Fonte: Acervo da Comissão de elaboração do Plano Diretor do CERES, 2013
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RESUMO
As alterações climáticas em ambiente urbano podem ser observadas em diferentes escalas climáticas e
limites da camada atmosférica. As mais importantes características do ambiente urbano são; a estrutura,
cobertura, tecido e metabolismo. O objetivo do presente trabalho foi realizar uma análise em três bairros
na cidade de Cuiabá – MT (Boa Esperança, Santa Cruz, Jardim Universitário) onde existem áreas verdes
e cursos d´agua naturais ainda preservados, verificando qual a influência que esses elementos têm nas
características térmicas locais. Assim foram realizadas coletas de dados micrometeorológicos em um
percurso onde se determinou 23 pontos. A metodologia adotada foi a do transecto móvel, a coleta dos
dados ocorreu em 3 horários (8h, 14h, 20h) diários, em dois períodos distintos um quente-seco e outro
quente-úmido. Foram quantificadas as áreas dos 23 pontos, segundo a cobertura do solo (água, área
construída, vegetação, área impermeável, área permeável). Com relação à área verde os pontos com maior
e menor porcentagem tiveram uma diferença de temperatura do ar média de 0,3°C apenas no período
quente-úmido. No comparativo da característica presença de água, a modificação na temperatura do ar,
variou de 0,1°C a 0,4°C entre os pontos com maior e menor porcentagem. No comportamento da
temperatura do ar em relação à cobertura do solo pode-se observar uma diferença de temperatura do ar
entre os pontos de 0,9°C no período quente-seco e de 0,5°C no período quente-úmido. Sendo assim há de
se considerar que as cidades tornam-se desconfortáveis devido ao fato de que a questão de conforto em
espaços abertos recebe pouca atenção por parte de planejadores urbanos. No entanto fatores como
cobertura do solo, tipologia da pavimentação, arborização urbana e preservação de cursos d´agua são
agentes amenizadores do rigor climático imposto pelas cidades de clima quente, como é o caso de Cuiabá.
Palavras-chave: Conforto Ambiental, Clima Urbano, uso e ocupação do solo.

ABSTRACT
Climate change in the urban environment can be observed at different scales and climatic limits of the
atmospheric layer. The most important features of the urban environment are; structure, coverage, and
tissue metabolism. The aim of this study was to perform an analysis in three neighborhoods in the city of
Cuiabá - MT (Boa Esperança, Santa Cruz e Jardim Universitário) where there are green areas and
natural rivers still preserved, checking what influence these factors have on local thermal characteristics.
So micrometeorological data collections were performed on a route where it was determined 23 points.
The methodology adopted was the mobile transect data collection occurred in three hours (8a.m., 14
p.m., 20 p.m.) daily, two in a hot-dry and hot-humid other distinct periods. Areas of the 23 points were
quantified according to the ground cover (water, built-up area, vegetation, impervious area, pervious
area). Regarding the green area with the highest and lowest points percentage had a difference of the
average air temperature of 0.3°C only in the warm-humid period. When comparing the characteristic
presence of water, the change in air temperature ranged from 0.1 °C to 0.4°C between the points with the
highest and lowest percentage. The behavior of the air temperature in relation to ground cover can
observe a difference in air temperature between the points of 0.9 °C in the hot-dry season and 0.5°C in
the hot-wet season. Therefore we must consider that cities become uncomfortable due to the fact that the
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issue of comfort in open spaces receives little attention from urban planners. However factors such as
land cover, type of flooring, urban landscaping and preservation of watercourses are improve agents’
climatic rigor imposed by the cities of warm weather, as is the case Cuiabá.
Keywords: Environmental comfort, urban climate, use and land cover.

1

INTRODUÇÃO

Muitas cidades basearam o seu crescimento e desenvolvimento em modelos
expansionistas, que não são sustentáveis do ponto de vista ambiental, apresentando
atualmente importantes sinais de degradação.
As modificações do clima no ambiente urbano apontam algumas características físicas
dos centros urbanos que têm efeito sobre o clima desses locais. Entre elas, a localização
dos mesmos numa determinada região, a densidade da área construída, a orientação e
largura das ruas e a altura relativa das edificações, os parques urbanos e áreas verdes
(GIVONI, 1994).
O clima urbano e o conforto térmico são processos que recebem pouca importância nos
procedimentos de planejamento e design das cidades. Muitas vezes, os regulamentos de
planejamento urbano usado em países quentes, a maioria dos que estão no mundo em
desenvolvimento, são importados de climas temperados sendo assim, mal adaptadas ao
clima local (Limor Shashua-Bar et al. 2010).
Cuiabá teve um crescimento populacional de aproximadamente 952% entre os anos de
1960 e 2010, conforme dados do IBGE (2010). Nas décadas de 70 e 80 o município
passou por um processo de explosão populacional, sofrendo transformações na estrutura
da paisagem e ocupação do solo urbano. Em decorrência desse aumento populacional,
houve um acréscimo na demanda por habitação acompanhada de um aumento do
perímetro urbano. As atividade e funções urbanas também foram se modificando
criando novas dinâmicas na vida cotidiana.
Observa-se na cidade de Cuiabá, que há ainda dentro do perímetro urbano área que não
foram ocupadas (vazios urbanos) e mesmo assim novos empreendimentos em regiões
suburbanas estão sendo construídos.
A região em que está inserida a capital de Mato Grosso ainda conta com um clima
peculiar com temperatura média anual de 27,9°C, caracterizado por dois períodos
distintos um quente-seco e outro quente-úmido. Com o crescimento urbano, a retirada
da cobertura vegetal, a canalização dos rios e córregos, e a impermeabilização do solo,
as condições microclimáticas locais são alteradas, acarretando um aumento na
temperatura do ar e diminuição da umidade relativa e também efeitos indesejados como
a Ilha de Calor.
O objetivo geral do presente trabalho foi fazer uma análise em três bairros (Boa
Esperança, Santa Cruz, Jardim Universitário) onde existem áreas verdes e cursos d´agua
naturais ainda preservados, verificando qual a influência que esses elementos têm nas
características térmicas locais.
2

METODOLOGIA

Para atingir o objetivo geral desta pesquisa, foram necessários diferentes instrumentos e
procedimentos de coletas de dados, sendo apresentados, nos itens que se seguem.
As etapas foram assim organizadas:
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a) Escolha do local para a realização da pesquisa, determinação de um trajeto para
a coleta dos dados microclimáticos;
b) Caracterização e quantificação de uso e ocupação do solo dos pontos de coleta
de dados;
c) Medição de temperatura do ar (°C) nos pontos pré-determinados pelo transecto
móvel;
d) Confecção dos gráficos e análise dos dados;
2.1

Área de estudo

Para a realização deste trabalho, foram escolhidos 3 bairros da Região Leste do
município de Cuiabá, MT, região onde o processo de urbanização se apresentou mais
intenso nestes últimos 30 anos, (Figura 1).
O processo evolutivo urbano de Cuiabá permitiu com que a cidade fosse se expandindo
horizontalmente, sem nenhum limitador geográfico novos bairros iam surgindo, muitos
concebidos de maneira irregular, obra de invasão. O adensamento e verticalização não
foram uma opção para planejadores. Dessa forma nota-se grandes vazios urbanos, assim
também como bairros com fragmentos de mata nativa ainda preservada.
Figura 1 –Delimitação dos bairros Boa Esperança, Santa Cruz e Jardim
Universitário

A escolha dos bairros, Boa Esperança, Santa Cruz e Jardim Universitário, Figura 1, se
deu, pois algumas importantes unidades de conservação da natureza se encontram nesta
região, como o Parque Cuiabano Tia Nair, com área de 10ha, e o Parque Zoobotânico da
UFMT, com vegetação ocupando 20ha dos 67ha do campus. No entanto, as áreas verdes
mais importantes da região, em diversidade e extensão, são as matas ciliares dos
córregos Moinho, Carumbé, Fundo, Barbado e do Rio Coxipó, além dos extensos
fragmentos de cerrado, não protegidos, dos bairros Santa Cruz, e do Instituto de
Linguística de Cuiabá, com 10ha e 30ha, respectivamente. Um estudo recente realizado
pelo Grupo de Pesquisa Cartografia Geotécnica e Dinâmica Superficial (GPCGDS) da
UFMT, publicado na forma de relatório pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Urbanismo de Cuiabá (CUIABÁ, 2008), mostrou que a “maior parte dessas áreas
encontra-se alterada pela forma desordenada de ocupação”.
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2.2

Instrumentação utilizada na coleta de dados

As medições móveis foram realizadas utilizando os seguintes aparelhos. Termômetro
digital portátil datalogger modelo TH - 060, (resolução 0,1°C, precisão 0,1°C, escalas
(Tipo K) - 200°C a 1370°C, capacidade: 15000 leituras e taxa de resposta 1 s). Sensor
de par termoelétrico tipo K. Para a coleta dos dados o sensor foi montado no interior de
um abrigo, produzido com dois tubos de PVC, o mesmo abrigo utilizado por Barros
(2012).
Figura 2- Instrumentação para as medições móveis de temperatura do ar

O sensor foi instalado no interior do menor dos tubos, com 50 mm de diâmetro por 50
cm de comprimento, e o conjunto foi fixado ao interior de um segundo tubo, com
dimensões de 100 mm de diâmetro por 60 cm de comprimento. O sensor foi apoiado
internamente ao tubo menor de forma a não tocar a sua parte metálica nas paredes deste,
da mesma forma que o tubo menor foi colocado no interior do maior, mantendo as
paredes destes afastadas, permitindo a ventilação entre elas (Figura 2).
2.3

Metodologia da coleta de dados no transecto móvel

Para o presente estudo, foram feitas medições de temperatura do ar, através da
metodologia do transecto móvel, em dois diferentes períodos do ano. A coleta de dados
teve inicio em setembro do ano de 2012 representando o período quente-seco e
terminou em março de 2013 representando o período quente-úmido, a coleta de dados
não se deu de maneira contínua. Foram estabelecidos dias com condições de tempo
atmosférico ideal, ou seja, céu claro e ventos fracos (OKE,1982) nos períodos distintos,
(Tabela 1).
A técnica do transecto móvel é muito utilizada pelos estudiosos de clima urbano, em
Cuiabá estudos realizados por Cox (2008), Campos Neto (2007), Barros (2012)
utilizaram essa metodologia. O método do transecto móvel permite avaliar melhor a
tendência térmica e higrométrica em um espaço maior dentro do contexto urbano.
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Tabela 1– Período de medição do transecto móvel
MÊS

N° DIAS

SETEMBRO/2012

DIA
02 / 04 / 06/ 07/ 09/ 11/
13/ 19/ 23/ 30

JANEIRO/2013

21 / 22 / 23/ 24/ 25

5

MARÇO/2013

05 / 07 / 08 / 10/ 12

5

10

PERÍODO
SECO
ÚMIDO
ÚMIDO

A metodologia para a coleta dos dados, em um percurso dentro do ambiente urbano,
consistiu na definição de um trajeto que atendesse a representação da área de estudo
como um todo, com coletas móveis durante o percurso em pontos pré-estabelecidos com
diferentes ocupações do solo, (Figura 3).
A OMM (Organização Mundial de Meteorologia) recomenda que as principais
observações meteorológicas de um dia típico devam acontecer às 00 h, 06 h, 12 h e 18 h
GMT (Greenwich Meridian Time), correspondentes às 20 h, 02 h, 08 h e 14 h, horário
de Cuiabá/MT. Assim, com exceção do horário das 02 h, por motivo de segurança dos
equipamentos utilizados, esses foram os horários em que aconteceram as medições
móveis.
Denominado por roteiro, cada horário de medição foi iniciado, aproximadamente, 10
minutos antes do horário pesquisado. Dependendo das condições locais de trânsito, com
o veículo a uma velocidade média entre 20 km/h a 30 km/h, o roteiro era completado
entre 40 minutos à 1 hora. Parava-se com o carro em cada um dos 23 pontos por 1
minuto, obtendo-se 10 dados instantâneos do local, utilizando-se 8 dados,
desconsiderando-se os 2 primeiros para estabilização do aparelho.
Figura 3- Delimitação da área de estudo com a marcação dos pontos do transecto
móvel
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O trajeto do transecto móvel percorreu 10,3km abrangendo os 3 bairros estudados (Boa
Esperança, Santa Cruz e Jardim Universitário), Figura 3. Vale ressaltar que é importante
determinar um percurso que favoreça a realização do trajeto, pois, há vários fatores que
podem interferir na coleta de dados tais como trânsito congestionado, acidentes,
interdições e obras.
3

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O uso e ocupação do solo urbano é um dos grandes responsáveis pelo aquecimento das
cidades e a formação das ilhas de calor. Vários trabalhos pesquisaram esses efeitos,
Sampaio (1981), Maitelli et al. (1991), Liu et al. (2007), e Kolokotroni & Giridharan
(2008) esses pesquisadores em seus estudos encontraram um aumento de temperatura
do ar na área edificada que varia de 0,8°C a 10°C. Em um ambiente urbano deve-se
considerar que os fatores mais significativos para o resfriamento são a presença de
vegetação, água e áreas permeáveis, em contrapartida os fatores que causam o aumento
das temperaturas são área construída e superfície impermeabilizada.
Foram elaborados mapas e quantificados segundo a cobertura do solo (água, área
construída, vegetação, área impermeável, área permeável), de cada um dos 23 pontos
estudados, para um melhor entendimento do comportamento microclimático, tabela 2.
Tabela 2– Os pontos do transecto e a porcentagem dos elementos de ocupação do solo
(água, área construída, vegetação, área impermeável, área permeável)
PONTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ÁGUA %
0
0,4
0,15
1,41
1,29
0,55
0,03
2
0
0,11
0,46
1,2
2,32
0,36
0,46
0,7
0,66
0,24
1,37
0,89
0,82
1,36
0,24

CONST. %
36,29
40,57
40,17
16,66
44,09
10,85
19,96
13,48
3,66
11,5
28,71
44,37
0
6,61
7,93
26,82
13,12
25,2
29,04
30,97
24,12
27,02
22,6

VEGET. %
9,23
21,61
34,52
57,43
21,84
59
15,18
52,3
54,43
25,25
12,96
6,23
69,83
16,64
28,44
31,35
59,6
28,72
32,33
30,81
32,4
30,99
18,96

IMP. %
27,88
31,44
14,96
10,81
23,12
9,39
23,43
14,32
8,64
14,71
28,45
15,15
9,59
21,69
21,52
19,43
10,31
23,96
24,96
17,29
26,4
22,65
37,36

PERM. %
26,59
5,96
10,19
13,67
9,64
20,19
41,38
17,87
33,26
48,41
29,41
33,08
18,25
54,68
41,63
21,68
16,29
21,86
12,27
20,02
16,24
17,96
20,83

Os pontos com maior porcentagem de área verde são (4, 6, 8, 9, 13 e 17) os pontos com
maior porcentagem de área construída são (1, 2, 3, 5, 12) considerando-se apenas os
pontos que tem uma quantidade acima de 30%. A maior porcentagem de área verde se
encontra no ponto 13 (69,8%) o mesmo não possui área construída, a menor
porcentagem de área verde (15,2%) e a maior porcentagem de área construída (44,37%)
se encontram no ponto 12, Figura 4.
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Com relação á temperatura do ar média o ponto 13 apresentou 32,4°C no período
quente-seco e 30,1°C no período quente-úmido e o ponto 12, 32,4°C no período quenteseco e 30,4°C no período quente-úmido. Sendo assim os pontos tiveram uma diferença
de temperatura do ar média de (0,3°C) apenas no período quente-úmido.
No entanto o ponto de maior temperatura foi o 23 com 33,2°C no período quente-seco e
30,8°C no período quente-úmido esse ponto possui (22,6%) de área construída e
(18,9%) de área verde. Os pontos de menor temperatura do ar foram o 9 com 32,3°C no
período quente-seco e o 17 com 29,9°C no período quente-úmido. Esses pontos
possuem (3,6% e 13,2%) de área construída e (54,4% e 59,6%) de área verde.
A diferença de temperatura do ar entre os pontos no período quente-seco e quenteúmido foi de 0,9°C, nota-se também que a porcentagem de área verde dos pontos 9 e 17
é em média 34% maior que a do ponto 23 e a área construída é em média 10% menor.
No entanto é importante salientar que não devemos tratar somente os índices de área
construída e de vegetação como sendo os únicos responsáveis pelo comportamento
microclimático encontrado.
Figura 4– Ocupação do solo (área construída e vegetação) e temperatura do ar
média (período seco e úmido)
40

Porcentagem da Área Total (%)

T - Quente-Seco
38

T - Quente-Úmido

36
60
34
32

40

30
20

Temperatura do ar (°C)

CONSTR.
VEGET.

80

28
26

0
0

5

10

15

20

Pontos do Transecto

Estudos realizados em Cuiabá por Gheno (2013), mostram que nas categorias de uso e
ocupação do solo com áreas mais abertas, terrenos baldios cobertos com vegetação
rasteira e algumas árvores e menor concentração de prédios, as temperaturas do ar
podem ser até 2,4ºC mais baixas do que nas categorias de uso que abrigavam maiores
concentrações de edificações.
Huang et al. (2008) examinaram os efeitos de quatro tipos diferentes de uso do solo
urbano nas variações de temperatura de ar, em Nanjing, China, durante o verão. As
quatro áreas selecionadas tinham as seguintes características: superfície urbana com
cobertura de concreto, bosque urbano, áreas urbanas com presença de corpo de água e
uma área rural. Os resultados mostraram que o microclima dos quatro tipos de uso do
solo apresentou diferenças significantes de temperatura do ar. Tomando a cobertura de
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concreto como referência, os outros três tipos de uso do solo mostraram o efeito em
amenizar a temperatura de ar, numa escala de variação entre 0,2°C a 2,9 °C.
Os pontos com maior porcentagem de área com superfícies d’água são 13 com 2,32%, 8
com 2% e 4 com 1,41%, as temperaturas do ar foram respectivamente 32,4°C, 32,6°C e
32,7°C no período quente-seco e 30,1°C, 30,3°C e 29,8°C no período quente-úmido.
Enquanto que nos locais com menor porcentagem de água nos pontos 1 e 9 com 0%, e 7
com 0,03% a temperatura do ar foi de 32,7°C, 32,3°C e 32,5°C no período quente-seco
e 30,2°C, 30°C e 30,2°C no período quente-úmido . Foi pequena a modificação na
temperatura do ar, variando de 0,1°C a 0,4°C entre os pontos com maior porcentagem
de superfícies d’água e os de menor porcentagem, Figura 5.
Figura 5– Ocupação do solo (Superfície d’água) e temperatura do ar média
(período seco e úmido)
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Isso se deve, pois o efeito de resfriamento da área de superfície molhada é mais
acentuado quando combinado com área de sombra, os pontos 13 e 8 são totalmente
expostos a radiação solar com exceção do ponto 4 que é sombreado. Segundo Sun e
Chen (2012) a localização e transmissão de cargas térmicas entre os corpos de água e a
paisagem são importantes para os efeitos de ilha de calor. O efeito de arrefecimento dos
corpos de água depende de seu ambiente físico, por exemplo, em áreas com densas
superfícies edificadas, a temperatura da água pode aumentar à medida que absorve o
calor mais sensível (SUN & CHEN, 2012).
O comportamento da temperatura do ar em relação à cobertura do solo já é mais claro,
Figura 6. O maior índice de área permeável é encontrado no ponto 14 com 54,68% a
temperatura média do mesmo é de 32,2°C no período quente-seco e 30,3°C no período
quente-úmido, enquanto o ponto com maior índice de área impermeável é o 23 com
37,36% e temperatura média de 33,1°C no período quente-seco e 30,8°C no período
quente-úmido é observado uma diferença de temperatura entre os pontos 14 e 23 de
0,9°C no período quente-seco e de 0,5°C no período quente-úmido.
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O uso de materiais como asfalto e concreto contribuem de maneira significativa para o
aumento da temperatura do ar no ambiente urbano, sendo assim um fator que contribui
para o aumento da intensidade da ilha de calor, principalmente no período noturno.
A cobertura e os tipos de uso do solo, além de seus efeitos sobre as condições de
balanço de energia, exercem importante influência na interceptação da água advinda da
precipitação. O escoamento diminui à medida que aumentam as áreas com cobertura
vegetal (de maior rugosidade), e quanto maiores forem às áreas pavimentadas, maior e
mais impactante será o escoamento superficial, (PRUSKI et al. 2003).
Figura 6– Ocupação do solo (área permeável e impermeável) e temperatura do ar
média (período seco e úmido)
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Sendo assim há de se considerar que as cidades tornam-se desconfortáveis devido ao
fato de que a questão de conforto em espaços abertos recebe pouca atenção por parte de
planejadores urbanos. No entanto fatores como cobertura do solo (permeável e
impermeável), tipologia da pavimentação, arborização urbana (parques, praças e vias) e
preservação de cursos d´agua são agentes amenizadores do rigor climático imposto
pelas cidades de clima quente, como é o caso de Cuiabá.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em uma análise sobre o comportamento microclimático da região de estudo, é
importante ressaltar que os fatores que causam um aumento de temperatura do ar e
consequentemente um acréscimo no desconforto urbano podem ser amenizados com
estratégias bioclimáticas. Como a recuperação de córregos e a reconstituição da
vegetação que os acompanha, constituída em parques urbanos, associadas à conservação
das pequenas áreas verdes e a um programa efetivo de arborização de praças e vias
públicas e a distribuição das áreas verdes suficientes para uma melhor ambiência nos
espaços urbanos.
Deve-se ressaltar que este estudo traz apenas algumas de muitas questões que envolvem
o clima urbano. A contribuição ocorre por apontar alguns problemas específicos que
sucederam devido ao processo de crescimento de Cuiabá, que precisam ser considerados
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pelos planejadores e gestores para que sejam tomadas medidas para a melhoria da
qualidade ambiental e de vida da população, a fim de se ter uma cidade mais
sustentável.
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RESUMO
Edificações unifamiliares apresentam grande ganho de calor pela sua cobertura, já que esta é a parcela da
edificação mais exposta à radiação solar. A fim de diminuir este ganho térmico tem crescido o uso de
subcoberturas para atuar como isolante térmico nestas edificações. O objetivo deste estudo é verificar a
economia de energia para climatização de uma edificação residencial em clima quente e úmido (Belém),
assim como verificar a melhoria no conforto térmico interno da mesma edificação para clima ameno (Porto
Alegre e São Paulo), com o uso destes elementos isolantes. Para isto, seis composições de coberturas foram
avaliadas por meio da ferramenta de simulação computacional EnergyPlus. Os materiais analisados nas
composições das coberturas foram: fibrocimento, feltro de lã de vidro revestida com película de alumínio
na face superior e na face inferior revestida com laminado branco, alumínio e pinus. Os parâmetros que
caracterizam estes materiais são resistência térmica total e emissividade e os parâmetros utilizados para
qualificar o ambiente interno foram consumo de energia e temperatura operativa por meio do modelo
adaptativo de análise de conforto térmico da ASHRAE Standard 55-2004. Ao contrário do que se esperava,
os resultados para a cidade de Belém mostram que materiais isolantes e o forro dificultam a troca de calor
no período da noite, aumentando o consumo de energia elétrica para climatização entre 4% (lã de vidro
invertida e setpoit de 24 ºC) e 27% (lã de vidro recém instalada e setpoit de 26 ºC) em relação a cobertura
composta apenas por fibrocimento. Mas a análise dos sete dias mais quentes do ano para as três cidades
mostram que o uso das subcoberturas reduz os picos de temperatura interna entre 5°C e 10 ºC em relação a
cobertura composta apenas por fibrocimento, sendo que as maiores reduções ocorrem para Porto Alegre.
Dessa forma, os resultados deste estudo podem contribuir para definir a aplicação mais adequada de
subcoberturas como isolante térmico.
Palavras-chave: isolante térmico, edificação residencial, conforto térmico, consumo de energia, simulação
computacional.

ABSTRACT
Single-family houses have large heat gain by its roofs, since the roof is the portion of the building most
exposed to solar radiation along the day. In order to decrease this heat gain the use of roof underlayment
is become common. The aim of this study is to verify the energy savings for air conditioning of a residential
building in hot and humid climate (Belém), and to quantify the improvement in thermal comfort inside the
same building for a mild climate (Porto Alegre and São Paulo), with the use of such insulating elements.
Six roofing compositions were evaluated through computer simulation tool, Energy Plus. The following
materials that compose the under layer were analyzed: asbestos cement roof , glass wool felt coated with
aluminum foil on the upper surface and the lower layer coated with white laminate PVC, aluminum
underlayment and wood ceilin. The parameters that characterize these materials are total thermal
resistance and emissivity and the parameters used to describe the internal environment were electricity
consumption for cooling and operative temperature according to adaptive model of thermal comfort
analysis of ASHRAE Standard 55 - 2004. Contrary as expected, results for the city of Belém show that
insulating materials minimize the lost of heat in the evening increasing the energy consumption for air
conditioning around 4%(inverted glass wool felt and setpoit of 24 ºC) and 27% (newly installed glass wool
and setpoint of 26 ºC). But the analysis of the seven hottest days of the year for the three cities shows that
the use of underlayment of the roof reduces the internal peak of temperature between 5°C and 10 ºC. Thus,
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the results of this study may contribute to define the most appropriate application of underlayment of the
roof as thermal insulation.
Keywords:: Thermal Insulation, Single-family housing, Thermal Comfort, Energy Consumption, Building
Simulation.

1

INTRODUÇÃO

Edificações unifamiliares apresentam grande ganho de calor pela sua cobertura, já que
esta é a parcela da edificação mais exposta à radiação solar. A fim de diminuir este ganho
térmico tem crescido o uso de subcoberturas de diferentes composições para atuar como
isolante térmico nestas edificações. No Brasil a maioria das residências têm telhados de
fibrocimento e não tem um forro para separar o ar do sótão do resto da edificação. Assim,
a temperatura no interior da casa aumenta, o que pode causar desconforto térmico para os
moradores e incentivar o uso de equipamentos para reduzir a temperatura interna
(MICHELS et al, 2007).
Normas internacionais dividem os materiais isolantes térmicos entre aqueles que
reduzem a transferência de calor por condução, ou seja, isolantes resistivos; e aqueles que
reduzem as trocas de calor por radiação, os isolantes refletivos e as barreiras radiantes
(VITTORINO et al, 2003). Uma subcobertura composta por lã de vidro atua como um
isolante resistivo, tendo como parâmetro de análise a resistência térmica total. Uma
subcobertura composta por alumínio atua como barreira radiante, cabendo apenas a
especificação das características superficiais do produto, ou seja, o parâmetro de análise
é a Emissividade das superfícies expostas às câmaras de ar.
Soubdhan, Feuillard e Bade (2004) compararam a eficiência da barreira radiante a um
isolante resistivo integrado a cobertura de uma edificação na redução da transferência de
calor. Esse estudo foi realizado através de modelos físicos reduzidos. Observando a
redução do fluxo de calor total, os autores afirmam que a barreira radiante reduz o fluxo
de calor em 37%, enquanto o poliestireno reduz em 88% e a fibra de vidro em 84%.
Os metais polidos têm a capacidade de refletir a radiação térmica em ondas longas e,
consequentemente, têm baixa capacidade de emissão de calor. Isso significa que um
material revestido por metal polido emitirá menos calor do que se tivesse outro
revestimento, funcionando como uma barreira radiante. “Nos materiais condutores de
eletricidade como os metais, há uma grande quantidade de elétrons livres que fazem com
que seja refletida grande parte da energia térmica incidente, resultando em pequena
absorção e, portanto pequena emissão de energia térmica” (VITTORINO et al, 2003).
Michels (2007, p. 86) traz estimativas de aumento de emissividade de uma superfície
aluminizada de acordo com o percentual de poeira depositado na mesma. Verificando um
aumento nos valores de emissividade do material na ordem de 0,14 para 25% de cobertura
de poeira; 0,43 para 58%; 0,68 para 87%.
Para verificar a economia de energia para climatização de uma edificação residencial em
clima quente e úmido, assim como verificar a melhoria no conforto térmico interno da
mesma edificação para clima ameno, com o uso de elementos isolantes foram escolhidas
três cidades: Belém, na zona bioclimática 8, Porto Alegre e São Paulo, ambas na zona
bioclimática 3. As cidades escolhidas refletem duas zonas climáticas brasileiras de
comportamentos distintos: a primeira localizada na região climática Equatorial, com
temperaturas médias entre 24 ºC e 26 ºC, baixa amplitude térmica e as duas seguintes, na
região climática subtropical caracterizada por grandes amplitudes térmicas.
Os parâmetros utilizados para qualificar o ambiente foram consumo de energia para
climatização e temperatura operativa por meio do modelo adaptativo de análise de
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conforto térmico da ASHRAE Standard 55- 2004. Por último, testou-se o efeito da
barreira radiante, considerando também a depreciação da superfície polida devido ao
acúmulo de poeira na superfície externa da subcobertura. O estudo foi realizado por meio
de simulação computacional.
2

MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo foi realizado por meio da ferramenta de simulação de desempenho térmico e
energético EnergyPlus, módulo Zone Ventilation: Design Flow Rate. Este módulo calcula
o fluxo de ar entre dois nós, um interno a zona térmica de análise e outro exterior, através
de frestas e janelas. Uma limitação deste método é o fato de ele não permitir descrever a
distribuição dos fluxos de ar no ambiente, o que poderia fornecer parâmetros mais
detalhados para análise como velocidades e temperaturas dos ventos. Arquivos climáticos
das três cidades abordadas foram formulados pela metodologia TMY - Test
Meteorological Year. O modelo analisado consiste em uma edificação residencial térrea.
Os dados de entradas serão detalhados na tabela do item 2.2.
2.1

Geometria e zoneamento térmico

A planta-baixa é apresentada na Figura 1 e o zoneamento térmico considerado para a
modelagem virtual desta edificação é apresentada na Figura 2. A tipologia analisada
consiste em uma residência unifamiliar de dois dormitórios com uma área construída total
de 86,15m² e área útil de 76,05m² dividida em cinco zonas térmicas.
Figura 1 - Planta baixa

Figura 2 - Zoneamento térmico

Suíte

Zn4

Dormitório
Banheiro
Lavanderia

Banheiro

Zn5
Zn2

Cozinha

Zn1

Estar/Jantar

Fonte: Autores

Fonte: Autores

2.2

Zn3

Dados de entrada adotados

A Tabela 1 traz os dados de entrada comuns a todos os modelos analisados:
Tabela 1 Quadro resumo dos dados de entrada comuns aos modelos
Input

Descrição

Envoltória

Paredes de alvenaria, com transmitância térmica igual a 2,5W/m².K, de cor neutra
(absortância das superfícies interna e externa igual a 0,5).
Janelas com vidro incolor de 3 mm.

Ocupação

4 moradores que trabalham e estudam fora de casa de segunda a sexta das 8h às 12h e
das 14h às 18h.

Equipamentos

Zn1 = 7,58W/m² | Zn2 = 57,69 W/m² | Zn3 = 32,02W/m²
Zn4 = 27,64W/m² | Zn5 = 654,76 W/m²
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Iluminação
interna

LPD(Lighting Power Density) Densidade de Potência de iluminação de 12 W/m²

Climatização

Condicionador de ar de expansão direta, do tipo split, com eficiência equivalente a
classificação nível "A" do Procel. Duas programações de termostato: resfriamento
acionado a partir de 24 ºC; e resfriamento acionado a partir de 26 ºC, ambos para o
período das 22h às 6h.

Ventilação
Natural

Uso do módulo Zone Ventilation: Design Flow Rate, com disponibilidade de 24 horas.
Para metade das simulações, as trocas de ar por hora são controladas pelos limites
mínimo e máximo da temperatura interna, limitadas a cinco trocas, ventilação seletiva.
Para outra metade das simulações, determinou-se uma troca de ar por hora, independente
da temperatura interna.

2.3

Modelos Simulados

Foram avaliadas seis composições de cobertura. Destas formações, uma é apenas de
fibrocimento, três são com lã de vidro (manta de feltro de lã de vidro revestida com
película de alumínio na face superior e na face inferior revestida com laminado branco),
uma com barreira radiante e uma com forro de madeira: (1) Fibrocimento; (2) Forro de
Pinus; (3) Barreira radiante; (4) Lã de vidro invertida; (5) Lã de vidro suja; (6) Lã de
vidro. As composições e propriedades térmicas destes conjuntos estão na Tabela 2 e um
comparativo gráfico entre a resistência térmica total de cada cobertura, resistências
térmicas calculadas a partir da NBR 15220, pode ser visto na Figura 3. Os materiais
utilizados nestas composições foram: fibrocimento (6mm), manta de feltro de lã de vidro
revestida com película de alumínio na face superior e na face inferior revestida com
laminado branco (15mm), manta de alumínio (1mm) e forro de pinus (10mm). As
propriedades térmicas de cada elementos podem ser vistas na Tabela 3.
Tabela 2 Composição das coberturas

Câm.
de ar

Composição das coberturas
Barreira
Lã de Face Poeira
radiante
vidro
inv.
27%

Cob

Fibroci
-mento

1

x

2

x

x

3

x

x

4

x

x

x

5

x

x

x

6

x

x

x

Forro de
madeira

Propriedades Térmicas
RT
Emissivi(m².K/W)
dade*

x
x
x
x

0,23

0,90

0,45

0,90

0,74

0,10

0,80

0,10

0,96

0,90

1,13

0,90

Tabela 3 Elementos que compõem as coberturas analisadas
Elemento
Fibrocimento
Face aluminizada nova
Câmara Face aluminizada com poeira 27%
de Ar
Face não refletiva
Face não refletiva
Lã de vidro
Barreira radiante
Forro de madeira

6

Condutividade
Térmica
λ (W/m.k)
0,35

20 a 50

---

>50
15
1
10

0,08
0,04
230
0,65

Espessura
(mm)
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Resistência
Térmica
Rt(m².k/w)
0,017
0,51
0,34
0,18
0,21
0,39
0,001
0,015

Resistência Térmica
m².K/W

Figura 3 Resistência térmica total das coberturas analisadas
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Fibrocimento

Forro de
madeira

Barreira
Lã de vidro Lã de vidro
radiante
invertida
suja
Compoição das Coberturas

Lã de vidro

A Figura 4 mostra as três condições da subcobertura composta por lã de vidro (feltro de
lã de vidro revestida com película de alumínio na face superior e na face inferior revestida
com laminado branco) avaliadas neste trabalho. Uma subcobertura com face de alumínio
voltada para o ambiente interno (Figura 4-b) irá emitir menos calor por radiação para as
demais superfícies do ambiente, do que se ela fosse revestida com outro material. Caso a
subcobertura tenha face aluminizada voltada para cima, Figura 4 (a), o benefício, em
termos de desempenho térmico ocorre apenas na redução de troca de calor entre a
cobertura de telha de fibrocimento e a subcobertura. Porém, a emissão de calor para o
ambiente, a partir da subcobertura, continua sendo alta. A Figura 4 (c) ilustra a influência
do depósito de poeira na superfície aluminizada da subcobertura, pois quanto maior a
quantidade de poeira depositada na superfície aluminizada, maior é a emissividade e
maior é a passagem de calor para o interior da edificação e menor é a eficiência da barreira
radiante.
Figura 4 Lã de vidro (feltro de lã de vidro revestida com película de alumínio na
face superior e na face inferior revestida com laminado branco) e suas três
variações analisadas

a) Lã de Vidro (recém
instalada)

2.4

b) Lã de Vidro Invertida
(instalada
com
a
face
aluminizada para baixo)

c) Lã de Vidro Suja (instalada
com a face aluminizada para
cima e com depósito de poeira)

Parâmetros de análise

A análise de desempenho térmico das seis composições de cobertura foi conduzida a
partir de dois indicadores de conforto térmico: Graus-hora e Temperatura Operativa. O
somatório de graus-hora (°C.h) é um parâmetro de análise de desempenho térmico
definido como o somatório da diferença de temperatura quando esta excede ou se encontra
abaixo de uma temperatura de referência. As temperaturas de referência foram
determinadas segundo ASHRAE Standard 55-2004 considerando que 80% dos ocupantes
devam estar em conforto térmico e levando em consideração as temperaturas de bulbo
seco dos arquivos climáticos de cada cidade analisada. A análise foi realizada
considerando-se as 8760 horas do ano, somando-se as cinco zonas térmicas para cada
modelo. A temperatura operativa é a temperatura uniforme de um ambiente radiante negro
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hipotético onde um ocupante poderia trocar a mesma quantidade de calor por radiação e
convecção que no ambiente real (ASHRAE, 2004), e pode ser simplificada pelo cálculo
da média entre a temperatura do ar e temperatura média radiante.
3
3.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Graus-hora de desconforto

O uso de qualquer uma das subcoberturas testadas ou forro de madeira reduz os graushora de desconforto em pelo menos 24.198 ºC.h, redução alcançada pela cobertura
composta por barreira radiante para a cidade de Porto Alegre em relação à cobertura
composta apenas por fibrocimento com uma troca de ar por hora. A cobertura composta
por lã de vidro apresenta menor somatório de graus-hora de desconforto pelo calor para
as três cidades. A lã de vidro, testada nas outras duas formas, invertida e suja, também
apresenta desempenho superior à barreira radiante e forro de madeira. São Paulo registrou
os melhores resultados e quando simulado com cinco trocas de ar por hora o índice de
graus-hora de desconforto para o calor caíram de 25083 ºC.h, com o uso de fobrocimento
apenas, para 1.130 ºC.h com o uso da lã de vidro recém instalada. Para Belém e Porto
Alegre o aumento das trocas de ar representou uma redução menos significativa dos
graus-hora de desconforto. Quanto menor o valor de graus-hora de desconforto, mais
eficiente é a estratégia, ou tipo de cobertura aplicada, na promoção do conforto térmico
interno. O gráfico da Figura 5 mostra os graus-hora de desconforto pelo calor para as seis
coberturas analisadas, quando a edificação é simulada com uma troca de ar por hora
(independente da temperatura interna) ou 5 trocas de ar por hora (controladas pelos
limites mínimo e máximo da temperatura interna) considerando o desempenho global da
edificação.

1 troca de ar

Lã de vidro

Lã de vidro suja

Lã de vidro inv.

Barreira radiante

Forro de madeira

Fibrocimento

Lã de vidro

Lã de vidro suja

Lã de vidro inv.

Barreira radiante

Forro de madeira

120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

Fibrocimento

Graus hora de desconforto
anual - Calor

Figura 5 Gráfico de graus-hora de desconforto pelo calor.

Belém
Porto Alegre
São Paulo

5 trocas de ar

Composição da cobertua
Para o frio, as subcoberturas apresentaram o mesmo comportamento, menor somatório de
graus-hora de desconforto pelo frio com a lã de vidro, seguido pelas suas variações, suja
e invertida, e por último a barreira radiante. São Paulo apresenta índices de desconforto
menores que Porto Alegre. O gráfico da Figura 6 mostra os graus-hora de desconforto
pelo frio.
O forro de madeira apresenta maior índice de graus-hora de desconforto entre as demais
opções de isolantes testadas, desconsiderando a cobertura composta apenas pelo
fibrocimento, tanto para o calor quanto para o frio.
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Figura 6 Gráfico de graus-hora de desconforto pelo frio
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Composição da cobertua
3.2

Temperatura Operativa

Esta avaliação tem foco na zona térmica 4 (dormitório com as paredes externas voltadas
para as orientações norte e oeste). Às 14 horas, a temperatura operativa para os modelos
com cobertura de fibrocimento chegam a superar a temperatura externa, considerando um
intervalo de sete dias contados a partir do dia mais quente do ano, incluindo assim os três
dias anteriores e os três posteriores ao mais quente.
As Figuras 7, 8 e 9 trazem os gráficos da relação entre a temperatura média mensal e as
temperaturas operativas decorrentes de cada composição de cobertura para o período de
sete dias definido a partir do dia mais quente do ano.
As subcoberturas apresentam comportamentos muito semelhantes. Nos picos de
temperatura, considerando o dia mais quente do ano, a lã de vidro apresenta melhor
desempenho em relação à barreira radiante. As maiores diferenças ocorrem no período da
tarde, quando a lã de vidro apresenta uma temperatura operativa de no máximo 0,78 ºC
menor que a barreira radiante para Belém. Na cidade de São Paulo, às 14h do dia 20 de
janeiro, a temperatura operativa do modelo com lã de vidro é 0,89 ºC inferior a
temperatura da cobertura com barreira radiante. As temperaturas operativas com o uso de
lã de vidro são inferiores às alcançadas pela barreira radiante entre as 8h e 16h para as
três cidades.
O desempenho da lã de vidro instalada com a face aluminizada para cima tende a perder
sua eficiência com o tempo. Ela apresenta as melhores condições de conforto térmico
entre todas as opções de isolante estudadas, mas apenas para a sua condição de recém
instalada (superfície limpa). Com 27% de acúmulo de poeira, esta configuração
representa temperaturas operativas muito semelhantes a da lã de vidro invertida.
Em Porto Alegre, as maiores diferenças entre a lã de vidro e a barreira radiante,
considerando o período de sete dias a partir do dia mais quente do ano, ocorrem no
período entre as 11h e 15h. No dia 10 de janeiro, às 14h, a lã de vidro apresenta
temperatura operativa de 0,92 ºC abaixo do modelo com barreira radiante.
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TBS ext e Temperatura
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Figura 7 Gráfico de temperatura operativa e temperatura externa do ar para um
período de sete dias em Belém - PA
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Figura 8 Gráfico de temperaturas operativas e temperatura externa do ar para um
período de 7 dias em São Paulo - SP
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Figura 9 Gráfico de temperaturas operativas e temperatura externa do ar para um
período de 7 dias em para a cidade de Porto Alegre - RS

3.3
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Consumo de energia para o clima de Belém

A análise do consumo de energia do sistema de condicionamento de ar para a zona térmica
4 (dormitório) na cidade de Belém reafirma a orientação da NBR 15220 para a Zona
Bioclimática 8. Para esta condição climática é preciso que a cobertura seja ventilada e
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não isolada, pois o material isolante, assim como a câmara de ar proporcionada pelo forro
de madeira, dificulta a perda de calor da cobertura para o céu no período da noite.
O consumo de energia para ar-condicionado demonstrado no gráfico da Figura 10 referese ao período de um ano, com horário de funcionamento do sistema de condicionamento
de ar das 22h às 6h. Foram simuladas duas situações para o mesmo período: acionamento
do ar-condicionado quando a temperatura interna atinge os 24 ºC e outra quando atinge
os 26 ºC.
Para o termostato a 24 ºC o forro de madeira aumenta o consumo do ar-condicionado em
6% em relação à cobertura composta apenas por fibrocimento. Dentre as variações da lã
de vidro, a invertida apresentou melhor desempenho, aumentando o consumo de energia
em apenas 4%, o mesmo que a barreira radiante. Já com o termostato programado para
26 ºC, o aumento do consumo por conta das subcoberturas e do forro em relação ao
fibrocimento é mais significativo. O forro de madeira aumenta o consumo em 19%, a
barreira radiante, 11 %, a lã de vidro invertida, 13%, a lã de vidro suja 26% e a lã de vidro
recém instalada, 27%. Todos em relação à cobertura composta apenas por telha de
fibrocimento. O menor consumo energia para ar-condicionado foi da barreira radiante,
com o termostato programado para 26 ºC, atingindo 542 kWh ao ano.
Vale ressaltar que ao simular a edificação com sistema de condicionamento de ar
operando durante a noite, o comportamento resultante da adição de maior isolamento
térmico na cobertura não segue exatamente a mesma tendência que a verificada com o
modelo naturalmente ventilado. Pelos resultados apresentados na Figura 10 supõe-se que
existe um valor de resistência térmica ideal a partir do qual o consumo de energia deixa
de reduzir e passa a aumentar devido à dificuldade de perda de calor pela cobertura. O
gráfico da Figura 10 esclarece também que os consumos de energia para as situações com
setpoint programado a 24 ºC são em média 45% maiores que os casos com setpoit
programado a 26 ºC, entretanto os aumentos dos consumos relatados acima são referentes
ao mesmo setpoit sem e com o uso de subcoberturas.
Figura 10 Gráfico de consumo do ar-condicionado para a cidade de Belém

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Resistência Térmica Total da cobertura se mostrou determinante para o principal
indicador de conforto térmico em questão, a temperatura operativa, para a edificação
residencial em análise em três cidades brasileiras: Porto Alegre, São Paulo e Belém.
A lã de vidro instalada de forma convencional (face aluminizada para cima) apresenta os
melhores resultados de acordo com os graus-horas de desconforto e temperatura operativa
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entre os materiais isolantes avaliados. Porém, o acúmulo de poeira na superfície
aluminizada reduz a eficiência deste tipo de cobertura, que nos níveis analisados neste
estudo aproximam-se muito da eficiência da lã de vidro invertida.
Este estudo mostra que a eficiência de uma subcobertura composta por feltro de lã de
vidro revestida com película de alumínio na face superior e na face inferior revestida com
laminado branco é decorrente da Resistência Térmica Total da composição da cobertura,
valor quase 5 vezes maior que a cobertura de fibrocimento sem a aplicação de uma
subcobertura. Já a resistência térmica total da cobertura composta apenas por lâmina de
alumínio, 0,74 m².K/W, é cerca de 34% menor que a composta por lã de vidro. A
avaliação anual dos dois tipos de isolantes mostra que a lã de vidro tem desempenho
superior ao da barreira radiante. Entretanto, é importante salientar que o comportamento
destes dois materiais é distinto no decorrer do dia: Enquanto o uso da lã de vidro
proporciona ambientes com temperaturas mais baixas durante a tarde, o uso de barreira
radiante proporciona ambientes com temperaturas inferiores à lã de vidro nos períodos
noturnos.
O consumo de energia para climatização na cidade de Belém dos modelos com forro de
madeira, barreira radiante e lã de vidro invertida foi muito semelhante. O forro de madeira
resulta em maior consumo, pois o balanço de calor noturno mostra-se positivo para o
período analisado (das 22h às 6h). É importante salientar que o período de análise do
consumo de ar-condicionado leva em consideração o fato de tratar-se de uma edificação
residencial, onde a maior ocupação é noturna e considera também que a zona térmica que
recebe a análise de consumo do ar-condicionado é o dormitório. As primeiras horas da
noite ainda têm temperaturas muito superiores no modelo com forro de madeira do que
com os isolantes. A partir da metade do período de funcionamento do ar-condicionado as
temperaturas operativas do modelo com forro de madeira passam a ser inferiores às dos
modelos com isolantes. Portanto, a adequada aplicação de uma subcobertura de material
isolante ou simplesmente forro de madeira depende do período do dia em que se deseja
obter as menores temperaturas internas.
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RESUMO
Neste artigo são apresentados os resultados de uma pesquisa sobre análise das estratégias arquitetônicas de
controle solar em aberturas de edifícios verticais de uso comercial/serviços e residenciais em Blumenau
SC. Foi realizado inicialmente um levantamento de dados de um conjunto de edificações representativas
da tipologia edilícia de análise, numa amostra de edificações para a região central da cidade, com grande
verticalização. No total, foram levantados, analisados e avaliados quarenta e quatro (44) edifícios com mais
de três pavimentos, em análises realizadas por pavimento tipo de cada edifício, para os ambientes de
permanência de cada apartamento e no conjunto de todos os edifícios identificados. Ao final, observou-se
um percentual baixo de soluções adequadas de controle solar, assim como baixo número de apartamentos
com todas as soluções adequadas, revelando falhas do projeto de arquitetura.
Palavras-chave: Controle solar, Estratégias arquitetônicas, Conforto térmico, Arquitetura.

ABSTRACT
This paper presents the results of a research on the analysis of architectural solar control strategies in
vertical buildings in Blumenau SC. We conducted an initial survey data from a representative set of
buildings types, a sample of buildings for the downtown area, with large vertical. In total, we collected,
analyzed and evaluated forty-four buildings, in analyzes for each type of deck building, stay for the
environments of each apartment and the set of all buildings identified. At the end, there was a percentage
of appropriate solutions for solar control low, and few apartments with all the appropriate solutions,
revealing the architecture design flaws.
Keywords: Solar control, Architectural strategies, Thermal comfort, Architecture.

1

INTRODUÇÃO

As estratégias bioclimáticas proporcionam a adequação da arquitetura ao clima, aliando
entre outras, elementos de proteção solar a componentes que permitam a ventilação
natural adequada aos ambientes. Para Gutierrez e Labaki (2005) “A adequação das
edificações ao clima é uma condicionante de projeto”.
O uso de estratégias de conforto para barrar a insolação direta excessiva é essencial. A
luz, certamente é o mais importante meio de comunicação do homem com o seu entorno,
e para o conforto ambiental é necessário a penetração dessa radiação em certa quantidade
nos espaços em que vivemos, para o aproveitamento da luz natural, economizando
energia elétrica e para suprir as necessidades humanas.
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Para se proteger do excesso da radiação solar incidente, existem três estratégias básicas:
dispositivo de proteção interna à janela, materiais transparentes com características
especiais e dispositivo externo ao edifício. Os dispositivos externos de proteção têm a
capacidade de interceptar os raios solares antes que atinjam as superfícies envidraçadas.
(MARAGNO, 2001)
As diversas vantagens no uso dos brises são: proteger da radiação solar direta, captar a
ventilação, refletir e distribuir a luz natural no interior dos ambientes, diminuindo o
contraste provocado pelo excesso de iluminação natural próximo às janelas. Bloquear a
radiação solar e aproveitar a iluminação e ventilação natural é uma das formas de
proporcionar uma adequação essencial ao projeto, buscando evitar o desconforto visual,
que pode ser causado por ofuscamento ou contraste, e proporcionando a integração
eficiente com os sistemas artificiais de condicionamento térmico e iluminação artificial
(LIMA et al., 2011).
Após a década de 60 a utilização do brise-soleil tornou-se cada vez mais escassa, por seu
custo, dificuldade de manutenção, desconhecimento técnico, a popularização dos
sistemas de condicionamento de ar, no qual as questões de conforto ambiental não eram
mais fatores primordiais de concepção, dentre outros, resultando em uma grande
quantidade de edifícios com aberturas envidraçadas de várias dimensões sem nenhuma
proteção para diminuir os ganhos térmicos ocasionados pela incidência direta do sol
(FONTENELLE; CLARO; ARAÚJO, 2011).
O estudo realizado por Didoné (2009), comprovou por meio de simulações que os ângulos
de sombreamento interferem de forma significativa no aproveitamento da luz natural.
Quanto maior o ângulo de sombreamento, maior será também o consumo de energia
elétrica com iluminação artificial e menor o consumo com condicionamento de ar. Isso
ocorre em virtude da diminuição das cargas térmicas devido à redução do ganho de calor,
proporcionada pela proteção solar.
No entanto, muitas vezes percebe-se entre os arquitetos uma resistência ao uso dos
dispositivos de sombreamento nos projetos atuais, considerados muitas vezes como uma
solução “limitante ou inibidora da criatividade”, de difícil entendimento, de tempo e custo
elevado, com abordagens de projeto de arquitetura excessivamente morfológicovolumétricas e funcionais, em detrimento da qualidade ambiental interna.
Segundo Piccoli Junior et al. (2013) “As proteções solares são mecanismos importantes,
pois além de atuarem como prateleiras de luz, ajudam no conforto térmico regulando a
quantidade de radiação que entra no ambiente conforme a hora do dia”.
Maragno (2001) aborda “os fatores que levaram ao desenvolvimento dos brises por Le
Corbusier, sua incorporação e difusão no repertório da arquitetura moderna brasileira”.
O estudo aponta o brise-soleil como um dispositivo de alto desempenho para oferecer
conforto térmico e lumínico ao mesmo tempo racionalizando o consumo de energia. Por
outro lado, os brises ao se constituírem em um elemento dos envoltórios assumem papel
significativo na determinação da forma final das edificações.
Lukiantchuki e Caram (2011) avaliaram “as estratégias de insolação e iluminação natural
propostas pelo arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé, nos hospitais de Salvador e do Rio
de Janeiro, enfatizando a eficiência das diferentes soluções projetuais”. Os resultados
mostram a preocupação do arquiteto com o uso da luz natural e a importância desse
recurso para o bem-estar dos pacientes.
Neste trabalho de pesquisa foram avaliados edifícios verticais numa região central da
cidade de clima subtropical ou mesotérmico úmido com verões quentes, em continuidade
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ao trabalho similar já realizado para o bairro Victor Konder na cidade (ULIANO e BOGO,
2013), identificando a presença e eficiência das soluções de controle solar existentes,
sejam elas fixas ou móveis.
2

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização das análises das estratégias arquitetônicas de controle solar nos edifícios
selecionados, a pesquisa foi dividida em quatro etapas: 1) Levantamento dos dados
preliminares sobre a temática de estudo: a partir de uma revisão bibliográfica em anais de
eventos, periódicos, foi obtido um embasamento sobre o assunto, auxiliando na pesquisa
de campo; 2) Levantamento de dados específicos: Foram selecionadas edificações do
bairro Centro, nas principais ruas próximas à Alameda Rio Branco, Rua XV de Novembro
e Avenida Presidente Castelo Branco, no qual foram escolhidas edificações com mais de
três pavimentos, que possuíssem qualquer tipo de elemento de controle solar. Na pesquisa
de campo foram feitas coletas de dados sobre cada edificação, como fotos e anotações
sobre: elementos de controle solar, quantidade de pavimentos tipo e quantidade de
apartamentos por pavimento tipo; 3) Fichas de catalogação: foram criadas fichas com os
dados obtidos na pesquisa de campo; 4) Avaliação: depois da coleta das informações
necessárias, foi realizada a avaliação cada edificação.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados das avaliações realizadas a partir das análises das edificações foram
agrupados a partir de fichas de catalogação. A seguir, é apresentado o conteúdo de uma
ficha de catalogação a título de exemplo para uma das edificações analisadas, face ao
limite de tamanho deste documento.
Figura 1- Planta de localização da edificação 1 (escala ~ 1:2000).

Fonte: Prefeitura Municipal de Blumenau (2013).

Figura 2- Planta de implantação da edificação 1 no terreno (escala ~ 1:500).

Fonte: Prefeitura Municipal de Blumenau (2013).
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Figura 3- Imagem aérea da edificação 1.

Fonte: Google Earth.

Figura 4- Foto geral: fachadas sudoeste (SO) e noroeste (NO) - edificação 1.

Fonte: GianeUliano (2013)

Figura 5- Fachada frontal sudoeste (SO) - edificação 1.

Fonte: GianeUliano (2013)

Figura 6- Fachadas noroeste (NO) – edificação 1.

Fonte: GianeUliano (2013)
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Figura 7- Fachada lateral sudeste (SE) - edificação 1.

Fonte: GianeUliano (2013)

Figura 8- Fachadas nordeste (NE) e noroeste (NO) – edificação 1.

Fonte: GianeUliano (2013)

Figura 9- Detalhe da sacada como elemento de controle solar ECS - edificação 1.

Fonte: GianeUliano (2013)

Figura 10- Detalhe da veneziana como ECS - edificação 1.

Fonte: GianeUliano (2013)
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Quadro 1- Estratégias Arquitetônicas de Controle Solar da edificação 1.
ESTRATÉGIAS ARQUITETÔNICAS DE CONTROLE SOLAR
APTO.
APTO. 1
APTO. 2

APTO. 3

APTO. 4

AMBIENTES ORIENTAÇÃO

TIPO ECS

MATERIAL/PROF.

AVALIAÇÃO

Dormitório 1

NO

Veneziana

Alumínio

ADEQUADO

Sala de Estar

SO

Sacada

Dormitório 1

SE

Veneziana

Sala de Estar

SO

Sacada

Dormitório 1

NE

Veneziana

Alumínio

ADEQUADO

Dormitório 2

NE

Veneziana

Alumínio

ADEQUADO

Dormitório 3

SE

Veneziana

Alumínio

ADEQUADO

Sala de Estar

SE

Veneziana

Alumínio

ADEQUADO

Dormitório 1

NE

Veneziana

Alumínio

ADEQUADO

Dormitório 2

NE

Veneziana

Alumínio

ADEQUADO

Dormitório 3

NO

Veneziana

Alumínio

ADEQUADO

Sala de Estar

NO

Veneziana

Alumínio

ADEQUADO

Alvenaria / P= 1,50m INADEQUADO
Alumínio

ADEQUADO

Alvenaria / P= 1,50m INADEQUADO

Os resultados para a edificação 1 antes apresentados no Quadro 1, analisados por
pavimento tipo, identificaram 10 situações de adequação do controle solar, num total de
12 existentes, ou seja, num percentual de 83% de adequação. Foram catalogadas no total
quarenta e quatro (44) edificações no bairro Centro, de três (3) até dezesseis (16)
pavimentos, todas com elementos de controle solar como: veneziana, sacada, marquise,
beiral e nichos.
Foi realizado registro fotográfico de todas as fachadas, uma em perspectiva e detalhes de
elementos de controle solar de cada edificação, assim como a identificação da quantidade
de pavimentos tipo, quantidade de apartamentos por pavimento e os tipos de elementos
de controle solar existentes nos ambientes de permanência de cada apartamento.
As informações obtidas na pesquisa de campo foram agrupadas em fichas de catalogação
para cada edificação. Cada ficha possui: plantas de localização aproximadamente em
escala 1:2000 e 1:500, imagem aérea (Google Earth), fotos de todas as fachadas, de uma
perspectiva e dos detalhes de elementos de controle solar, e um quadro com as estratégias
arquitetônicas de controle solar que as edificações possuem, como: quantidade de
apartamentos por pavimento, ambientes de permanência com aberturas, orientação solar,
tipo de elemento de controle solar, material utilizado e no caso de sacadas e beirais, sua
profundidade, e uma avaliação, informando se tal ambiente é adequado ou não.
A avaliação dos ECS fixos do tipo marquise, sacada, varanda, foi realizada a partir do
cálculo da profundidade “P” mínima que um elemento de controle solar precisa ter para
bloqueio da insolação excessiva, segundo várias orientações solares, conforme nos mostra
a Equação 1,
P = h/tg α

(1)

Onde, P =Profundidade do elemento de controle solar;
h = Altura da abertura;
tgα = Ângulo vertical frontal.
Este ângulo α foi definido como o seguinte para as orientações solares de análise:
Norte: 60°; Nordeste: 50°; Leste: 40°; Noroeste: 50°; Oeste: 30°; Sudoeste: 30°; Sul: 30°;
e Sudeste: 30°.
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A partir disto, foi realizada a avaliação com identificação do resultado: ADEQUADO ou
INADEQUADO.
Finalizando as fichas de catalogação, avaliaram-se as soluções majoritárias dos elementos
de controle solar de cada edificação e em qual ambiente de permanência estava localizada,
conforme mostra o Quadro 2:
Quadro 2- Resumo da edificação 1 quanto aos elementos de controle solar
CARACTERÍSTICAS DE ECS NA EDIFICAÇÃO
Número de pavimentos tipo

9

Número de apartamentos por pavimento

4

Ambientes de permanência por apartamento no pavimento tipo

3 Dormitórios
1 Sala de Estar
Sacada / Sala de Estar

Solução majoritária / ambiente do ECS

Veneziana / Dorm. e
Sala

Percentual de ambientes de permanência com soluções de ECS

100%

Percentual total ambientes permanência com soluções ADEQUADAS de
ECS

83%

Percentual de apartamentos com soluções de ECS no edifício

100%

Percentual de apartamentos com todos os ambientes ADEQUADOS

50%

O Quadro 3 adiante apresentará as características de cada elemento de controle solar:
Quadro 3- Análise das características de elemento de controle solar da edificação 1
Incorporação do ECS ao conjunto arquitetônico
Integrado ao todo

X

Adicionado ao todo

Sacada

Abrangência espacial do ECS
Individual (única abertura)
Coletiva (grupo de aberturas)

X
Importância arquitetônica

Sem participação destacada
Detalhe discreto sem grande participação
Valorizam e compõem a fachada

X

Definem plasticamente a fachada

Veneziana

Incorporação do ECS ao conjunto arquitetônico
Integrado ao todo

X
Abrangência espacial do ECS

Individual (única abertura)

X
Importância arquitetônica

Sem participação destacada

X

O Quadro 3 se refere às características dos elementos de controle solar da edificação 1.
Analisando esta edificação pode-se perceber que a sacada é integrada à fachada, protege
várias aberturas e acaba valorizando-as. As venezianas externas também estão integradas
à fachada, mas protegem apenas uma abertura respectivamente, e não destaca grande
importância nas fachadas.
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O Quadro 4 adiante apresenta a quantidade de elementos de controle solar existente entre
as quarenta e quatro (44) edificações, segundo o método de análise.
Quadro 4- Soluções majoritárias de ECS
ECS MAJORITÁRIOS
1º) 115 Venezianas
2º) 106 Sacadas
3º) 6 Proteções de Madeira
4º) 5 Marquises
5º) 4 Beirais

Para os elementos de controle solar móveis, foi realizada uma avaliação para cada
abertura, com os respectivos pesos: Ótimo = 4; bom = 3; regular = 2; ruim = 1, envolvendo
os seguintes critérios de análise: a) controle de excesso de insolação e de luminosidade,
b) ventilação, c) visualização externa. O somatório geral dos critérios “a”, “b” e “c” não
pode ser inferior a 8 para uma parcial adequação; acima disto é adequação.
O Quadro 5 adiante informa os valores parciais e totais para avaliação:
Quadro 5- Ponderação da avaliação de aberturas com ECS móvel
Mínimo

a

b

c

Total

3 ou 4

3

3 ou 4

9 ou 11

Parcialmente adequado

3

2

3

8

Parcialmente inadequado

2

1

2

5

Inadequado

1

1

1

3

Adequado

O Quadro 6 adiante apresenta a avaliação ambiental de desempenho de aberturas,
considerando caixilho, vidro e elemento de proteção solar móvel. Das quarenta e quatro
(44) edificações analisadas, somente dezoito (18) possuem elementos de controle solar
móveis, ou seja, 40,90%.
Quadro 6- Avaliação ambiental de desempenho de aberturas com ECS móvel
SEQUÊNCIA DE EDIFICAÇÕES ANALISADAS
Desempenho de aberturas

2

A) Controle de excesso de
insolação e de luminosidade

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

B) Ventilação

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

C) Visualização externa

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

Somatório 11

11

10

11 11

9

11 11 11 11 11 11 11 11

9

11 11 11

3.1 3.2 3.3 10 13 16 20 23 25 27 29 30 32 33 35 36 42

Considerando os parâmetros antes citados no Quadro 5, identificou-se um valor médio de
10,72 (próximo da adequação) apresentado pelas 18 edificações que apresentam ECS
móveis, com mínimo de 9, moda e máximo de 11, ou seja, dentro da categoria Adequado.
O Quadro 7 adiante apresenta a porcentagem de situações de controle solar existente nas
quarenta e quatro (44) edificações analisadas, segundo 4 categorias:
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1) Percentual de ambientes de permanência com soluções de ECS;
2) Percentual total ambientes permanência com soluções ADEQUADAS;
3) Percentual de apartamentos com soluções de ECS no edifício;
4) Percentual de apartamentos com todos os ambientes ADEQUADOS.
Quadro 7- Avaliação geral da existência de ECS e sua adequação nos ambientes
com elementos de controle solar - quarenta e quatro (44) edificações analisadas.
Situações de avaliação

1

2

3

4

5

1) Percentual de ambientes de permanência com soluções de ECS

38%

100%

100%

100%

100%

2) Percentual total ambientes permanência com soluções ADEQUADAS

0%

80%

85%

66%

88%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

50%

50%

0%

50%

3) Percentual de apartamentos com soluções de ECS no edifício
4) Percentual de apartamentos com todos os ambientes ADEQUADOS
...Continuação do Quadro7
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

17

18

19

20

1) ...

25%

25%

100%

66%

50%

33%

60%

80%

33%

100%

33%

30%

100% 16% 12%

2) ...

50%

50%

80%

0%

0%

0%

60%

0%

0%

75%

0%

0%

75%

3) ...

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4) ...

0%
0%
0%
0%
0%
...Continuação do Quadro 7

0%

50%

0%

100%
0%

0%

0%

100% 100% 100% 100% 50% 50%
0%

0%

0%

34

35

23

24

25

26

27

28

29

30

1) ...

20%

100%

50%

27%

100%

75%

100%

66%

50%

50%

100% 100% 100%

75%

77%

2) ...

0%

73%

0%

0%

66%

0%

75%

0%

100%

0%

100% 100%

66%

80%

100% 100% 100% 100% 100%

75%

4) ...

0%

0%
0%
0%
0%
...Continuação do Quadro 7
36

37

38

1) ...

100%

100%

100%

2) ...

0%

100%

3) ...

100%

4) ...

0%

39

0%

0%

0%

100%
0%

0%
43

100% 100%

40

41

42

33%

50%

50%

66%

50%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

66%

100%

100%

33%

50%

50%

66%

100%

100%

1000%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

33

0%

22

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

32

0%

21

3) ...

31

0%

0%
0%

0%

25%

44

O Quadro 8 apresenta a porcentagem média de diferentes situações de controle solar em
todas as edificações analisadas:
Quadro 8- Média geral da existência de ECS e sua adequação nos ambientes com
elementos de controle solar - quarenta e quatro (44) edificações analisadas.
Situações de avaliação

MÉDIA

1) Percentual de ambientes de permanência com soluções de ECS

67%

2) Percentual total ambientes permanência com soluções ADEQUADAS de ECS

37%

3) Percentual de apartamentos com soluções de ECS no edifício

93%

4) Percentual de apartamentos com todos os ambientes ADEQUADOS

14%
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme pôde-se observar nos quadros anteriores, as venezianas e sacadas são as
soluções arquitetônicas de controle solar mais utilizadas, para ambientes de permanência
como dormitórios e salas nos apartamentos dos pavimentos tipo analisados. No entanto,
em somente 67% dos ambientes de permanência dos apartamentos avaliados existem
elementos de controle solar - ECS; ou seja, 33% dos ambientes de permanência não
possuem ECS.
Já deste percentual de ambientes citados, somente 37% possuem soluções adequadas,
revelando problemas de projeto de arquitetura. De todos apartamentos analisados,
somente 14% possuem todas as soluções arquitetônicas de controle solar como
adequadas, ou seja, novamente caracterizando falhas de projeto de arquitetura.
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RESUMO
O trabalho de pesquisa apresentado tem como objetivo avaliar o comportamento térmico de cinco
sistemas passivos de resfriamento (SPR), que utilizam como base uma configuração de teto-reservatório
onde são aplicados os princípios de inércia térmica, resfriamento evaporativo indireto e resfriamento
radiativo noturno. Para isto foi desenvolvido um trabalho experimental baseado na metodologia proposta
por González (2013). A pesquisa analisa as temperaturas características, fatores decrementais e potenciais
de resfriamento nas diferentes estratégias dos sistemas estudados. As correlações obtidas permitem
comparar e prever o comportamento térmico dos sistemas em função das variações climáticas em
Florianópolis. Os resultados preliminares permitem concluir que: os sistemas avaliados apresentam um
potencial de resfriamento médio (PRM) que varia entre 119 W/m2-dia e 255 W/m2-dia, com valores
máximos de até 319 W/m2-dia; estas técnicas de resfriamento passivo podem reduzir a temperatura
máxima interna em até 10,4 °C se comparado com a temperatura máxima externa; é possível reduzir a
amplitude da temperatura interna em função da amplitude externa (fator decremental médio entre 0,34 e
0,70). Estes resultados confirmam a viabilidade de aplicação das técnicas de resfriamento passivo para o
condicionamento térmico de edificações no período de verão em Florianópolis.
Palavras-chave: resfriamento passivo, resfriamento evaporativo indireto, resfriamento radiativo noturno,
inércia térmica, estudo experimental, clima quente e úmido, arquitetura bioclimática.

ABSTRACT
The research work presented in this publication aims to evaluate the thermal behavior on five different
passive cooling systems (PCS). All systems have a common configuration of roof pond with applied
strategies of thermal mass, indirect evaporative cooling, and night radiative cooling. The experimental
arrangement follows the methodology described by González (2013). The research method analyses
characteristic temperatures, decremental factor and cooling potential in the different system strategies
adopted. Correlation between this variables and weather data from Florianópolis allows comparing and
predicting the thermal behavior of these systems. Main results have shown that: (i) passive cooling
systems can achieve an average cooling potential of 119~255 W/m2-day, with a maximum value of 319
W/m2-day; (ii) these passive cooling techniques can reduce the maximum indoor temperature in 10.4 °C if
compared to the maximum outdoor temperature; (iii) it is possible to reduce, in average, on 34% ~ 70%
the indoor temperature amplitude compared to the outdoor amplitude. These results confirm the effective
application of passive cooling techniques for natural thermal conditioning on buildings during the
summer conditions of Florianópolis.
Keywords: passive cooling, indirect evaporative cooling, nocturnal radiative cooling, thermal inertia,
experimental study, warm and humid climate, bioclimatic architecture.
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1

INTRODUÇÃO

De acordo com dados do Balanço Energético Nacional (BEN, 2013), as edificações são
responsáveis por 48% de toda a energia elétrica utilizada no Brasil. Tanto em edifícios
residenciais (24%) como comerciais (16%) e públicos (8%), este consumo pode ser
explicado pela necessidade de sistemas de climatização que facilitam o
desenvolvimento das atividades humanas dentro dos espaços construídos.
No entanto, as condições térmicas internas podem ser condicionadas através de
estratégias de resfriamento passivo evitando assim o consumo energético associado aos
sistemas artificiais de climatização e suas consequências no impacto ambiental.
Entre as estratégias de climatização passiva, o uso de um teto-reservatório como sistema
de resfriamento (evaporativo indireto ou radiativo) vem sendo estudado em locais com
climas secos (GIVONI, 1981, 1994; TANG, 2003; KHARRUFA, 2008), e em climas
quentes e úmidos tem sido demonstrada a real capacidade desta tecnologia para reduzir
a temperatura interna com relação à temperatura externa (SÁNCHEZ, 1993; GIVONI,
2011; GONZÁLEZ, 2013).
O conforto térmico exige uma faixa reduzida de variação para a temperatura de ar
interna. As edificações com maior capacidade de armazenamento térmico tendem a
apresentar oscilações de temperaturas reduzidas, menores à amplitude de temperatura
externa. As vantagens da inércia térmica para atingir condições de conforto em climas
tropicais úmidos e semi-úmidos, vêm sendo reivindicada por diversos autores nas
últimas décadas (SZOKOLAY, 2000; DORNELLES, 2004). Especificamente, para o
clima de Florianópolis, PAPTS (1999) indica que “… o uso de inércia térmica tem um
bom desempenho térmico tanto no período quente quanto no período frio…”.
Neste contexto, o trabalho de pesquisa apresentado tem como objetivo avaliar o
comportamento térmico de cinco sistemas passivos de resfriamento (SPR), que utilizam
como base uma nova configuração de teto-reservatório (GONZÁLEZ, 2013) onde são
aplicados os princípios de inércia térmica, resfriamento evaporativo indireto e
resfriamento radiativo noturno.
2

METODOLOGIA

2.1 Florianópolis: Seu clima de verão e as condições de conforto.
A cidade de Floriaópolis encontra-se na região sul do país na latitude 27,67º Sul e
longitude 48,34º Oeste. Seu clima, temperado subtropical –Cfa- de acordo com a
classificação de Köppen-Geiger, está caracterizado por uma temperatura média anual de
20,7 ºC, com uma variação entre 10,6 ºC e 28,2 ºC. Sua amplitude térmica média diária
é de 7,2 ºC, com valores entre 2 ºC e 16 ºC. As frentes frias provenientes do sul e a
presença de chuvas distribuídas ao longo do ano favorecem uma alta variabilidade de
temperaturas em breves períodos de tempo. A umidade relativa média anual é de 82,7%
e a precipitação total é de 1.600 mm anuais. Os meses de maior precipitação coincidem
com os meses mais quentes, entre setembro e março. A maior nebulosidade acontece
nos meses de verão, em que supera os 6,2/10 de nebulosidade média anual. O vento
Norte é predominante ao longo do ano, seguido pelo vento Sul e Nordeste. A média
diária de radiação global horizontal varia entre 2,7 kWh/m2 em julho e 6,1 kWh/m2 em
Janeiro.
Estas
informações
climáticas
foram
obtidas
do
arquivo
BRA_Florianopolis.838990_SWERA.epw (www.labeee.ufsc.br).
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Durante o período de verão a média das temperaturas máximas é de 27,9 ºC, com
valores picos de até 34 ºC. A temperatura média é de 24,1ºC, com uma variação entre
20,1 ºC e 28,2 ºC. No entanto, durante o período de ensaio os registros de temperatura
superaram os dados estatísticos. Isto pode ser observado na Figura 1 em que são
apresentados os valores máximos (Tmax) e mínimos (Tmin) diários (arquivo climático
.epw e registrados durante o estudo) e a zona de conforto correspondente calculada a
partir da norma ASHRAE Standard 55 para edificações com ventilação natural.
A análise bioclimática do arquivo TRY para Florianópolis para o período de verão entre
os dias 15 de novembro e 31 de março indica um percentual de 83,3% de desconforto
para este período. Deste percentual, 73,4% corresponde a uma situação de desconforto
por calor.
Figura 1 – Temperaturas máximas e mínimas em Florianópolis e em ensaios.
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2.2 Descrição do dispositivo experimental
A bancada experimental conta com dois módulos com dimensões idênticas, fabricados
com lâminas de madeira compensada de 18 mm de espessura e pintados na cara exterior
com tinta esmaltada na cor branca (Figuras 3 e 4). Os módulos, experimental (ME) e de
controle (MC) foram revestidos internamente nas suas paredes e pisos com camadas de
45 mm de poliestireno expandido. A diferença entre os módulos encontra-se apenas na
cobertura. Enquanto o MC (Figura 3A) apresenta uma cobertura com alto isolamento
(U=0,24 W/m2K formado por uma camada de 18 mm de cobertura em madeira
compensada), o ME considera a instalação de um reservatório metálico de água,
fabricado com uma lâmina galvanizada de 1,2 mm de espessura e pintado na cor branca.
Nas Figuras 3B e 4B é possível observar os detalhes e especificações para a seção da
cobertura. O fechamento do ME, sobre o reservatório de água, e os diferentes níveis de
água adotados variam em função dos diferentes experimentos realizados. Isto é
explicado em detalhe na seguinte seção.
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Figura 2 – Módulo de Controle (A) e Experimental (B) utilizados na pesquisa.

(A)

(B)

Fonte: próprio autor (2014)

Figura 3 – Bancada experimental - MC e ME (A), ME e reservatório de água (B)

(B)

(A)
Fonte: próprio autor (2014)

2.3 Descrição do sistema de aquisição de dados
Nestes experimentos foram monitorados e registrados dados de temperatura, umidade
relativa, fluxo de calor com intervalos de um minuto e a quantidade de água evaporada a
cada dois dias. O sistema de aquisição de dados é composto por uma Unidade de
aquisição e registro de dados Agilent-HP, modelo 34970A, resolução 0,1 µV, conectado
a um computador com o software Agilent BenchLink Data Logger para aquisição de
dados. A temperatura do ar (dentro e fora dos módulos), e a temperatura da água foram
medidas com termopares (7) tipo T (cobre-constantan). Foi adotada uma junção de
referência em que a temperatura é medida com um termistor NTC de 30 KOhm,
incerteza de 0,15 ºC, com intervalo de confiança de 95%. Para a medição do fluxo de
calor foram utilizados dois transdutores de fluxo de calor de tipo gradiente tangencial.
(GÜTHS, 1998). Todos os sensores foram calibrados antes da sua utilização na bancada
experimental. A umidade relativa do ar foi medida com um higrômetro tipo capacitivo,
marca Honneywel, com uma faixa de medição de 5 a 98% e uma incerteza de 3%.
2.4 Descrição dos sistemas avaliados.
O módulo experimental (ME) apresenta uma configuração diferente para cada um dos
ensaios realizados em função do Sistema Passivo de Resfriamento (SPR) a avaliar. Na
Figura 5 é descrita a configuração do ME em cada SPR, assim como o objetivo de cada
ensaio e a forma de operação nos períodos diurno e noturno.
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O período de monitoramento dos sistemas foi iniciado no dia 15 de novembro de 2013 e
foi encerrado no dia 07 de março de 2014. O tempo de monitoramento de cada ensaio
foi de 15 dias para o SPR 1 (Experimento 1), 15 dias para o SPR 2 (Experimento 5), 10
dias para o SPR 3 (Experimento 6), 14 dias para o SPR 4 (Experimento 4) e 10 dias para
o SPR 5 (Experimento 7).
Figura 4 – Sistemas avaliados, descrição e condições de operação.
Experimento

Módulo Experimental

Descrição

SPR

Dia

Exp-1
EEI + PS +
VN

Avalia o resfriamento evaporativo
indireto do reservatório com 6,5
cm de altura de água. Reservatório
protegido do sol e ventilado 24 h.

Exp-4
ERN + MT +
AT

Avalia o resfriamento radiativo
noturno do reservatório com 6,5
cm de água confinada (inércia
térmica) isolado durante o dia e
aberto à noite.

Exp-5
EEI + MT +
PS + VN

Avalia o resfriamento evaporativo
indireto do reservatório com 6,5
cm de altura de água confinada
(inércia térmica) + 3,5 cm de altura
de água. Reservatório protegido do
sol e ventilado 24 h.

Exp-6
EEI + MT +
ERN + PS +
VN

Avalia o resfriamento evaporativo
indireto + radiativo noturno do
reservatório com 6,5 cm de água
confinada (inércia térmica) + 3,5
cm de água. O reservatório está
protegido do sol e ventilado
durante o dia e a noite está aberto.

Exp-7
ERN + MT +
PS + VN

Avalia o resfriamento radiativo
noturno do reservatório com 6,5
cm de água confinada (inércia
térmica). Durante o dia o
reservatório está protegido do sol e
ventilado e durante a noite está
aberto.

Noite

EEI=resfriamento evaporativo indireto; PS=proteção solar; VN= ventilação natural; MT=massa térmica;
ERN= resfriamento radiativo noturno; AT=isolamento térmico.
Fonte: próprio autor (2014)

3

ANÁLISE DOS RESULTADOS

3.1 Temperaturas características
A análise comparativa das temperaturas características (temperatura máxima –Tmax-,
temperatura mínima –Tmin-, temperatura média –Tmed- e amplitude de temperatura –
DT-) no módulo experimental com os valores correspondentes ao módulo de controle e
o ambiente externo permitem caracterizar o comportamento térmico dos SPR. A
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eficiência de resfriamento será maior na medida em que consiga reduzir as temperaturas
máximas, mínimas e médias em relação às temperaturas no módulo de controle. Por
outro lado, o sistema pode apresentar um melhor comportamento térmico quanto menor
seja o fator decremental e maior seja a diferença entre as temperaturas médias internas
do MC e do ME.
Na Figura 5 são apresentadas as temperaturas máximas, médias e mínimas do ambiente
e do ME para os 5 experimentos. Observa-se primeiramente a importante redução de
Temax no ME em comparação com a Tomax do ambiente externo. Esta redução atinge
10,4 ºC no experimento 1. Nos experimentos 4, 5 e 6 estas diferenças oscilam entre 8,8
ºC e 10 ºC. A maior diferença média entre as máximas foi registrada no experimento 5
(7,7 ºC), em que as condições climáticas foram mais estáveis e registraram as maiores
temperaturas máximas. É importante destacar que a Temax no ME é, em média, inferior
à temperatura média do ambiente externo em 0,3 ºC (Exp-1), em 1,4 ºC (Exp-5) e em
0,8 ºC (Exp-6). No Exp-4 as duas temperaturas são, em média, iguais. No caso do Exp7, Temax é 1,7 ºC superior, em média, se comparada com a temperatura média exterior.
Ao comparar as temperaturas mínimas observa-se que o ME alcança uma Temin média
0,4 ºC inferior ao MC no Exp-1, 0,1 ºC inferior no Exp-4 e Exp-7 e 0,6 inferior no Exp6. Para o Exp-5 a Temin é superior em 0,1 ºC à temperatura mínima do MC.
Figura 5 – Temperaturas Max, Min y Med do ambiente externo e do ME.
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Dessa forma, é possível obter as seguintes conclusões: os cinco sistemas avaliados
apresentam uma importante capacidade para reduzir a temperatura máxima interna; em
todos os experimentos foram obtidas temperaturas mínimas inferiores (ou muito
próximas) às mínimas do ambiente externo e no MC; e como consequência do anterior,
observa-se uma redução da temperatura média do ME em função do MC e uma redução
na oscilação da temperatura interna em função à temperatura externa e à do MC. Na
Tabela 1 são apresentadas as temperaturas médias do ambiente externo, MC e ME de
cada experimento junto com os fatores decrementais de cada caso. Em termos absolutos,
é possível observar que é no Exp-5 onde é obtida a maior diferença média entre Tc e Te
(3,2 ºC) com um valor máximo de 3,9 ºC. Em segundo lugar, encontra-se o Exp-6 com
uma diferença média de 3,0 ºC (máxima de 4,0 ºC), em terceiro lugar o Exp-4 com 2,6
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ºC (máxima de 3,7 ºC), em quarto lugar o Exp-1 com 2,3 ºC (máxima de 3,6 ºC) e em
último lugar o Exp-7 com 1,5 ºC de diferença média e um valor máximo de 2,0 ºC.
Assim, é possível comprovar a influência da inércia térmica (representada pela água do
reservatório) para reduzir a amplitude de temperatura interna do ME em relação à
temperatura do ambiente externo e a do MC. Na Tabela 1 são apresentados os fatores
decrementais (FD) em função do ao ambiente externo e ao MC. Observa-se que os
casos com menor FD (Exp-5 FD=0,34 e Exp-6 FD=0,42) correspondem aos SPR com
maior quantidade de água no reservatório (29,5 lts de água confinada + 15,9 lts de água
exposta = 45,4 lts). Nos experimentos 1, 4 e 7 a quantidade de água no reservatório é de
29,5 lts. O FD nestes sistemas evidencia a capacidade de cada um deles para manter a
temperatura da água com a menor oscilação. Assim, o Exp-4 e o Exp-1 apresentam o
terceiro e quarto menor valor para o FD. O Exp-7 apresenta o maior valor para o FD
dentre os casos estudados.
Tabela 1 – Temperaturas características e fatores decrementais
Temp Ext

Experimento / SPR

Tem MC

Temp ME

Tc-Te

Factor Decremantal

Agua

Tom

∆T

Tcm

DvEst

Tem

DvEst

ºC

DvEst

max

Lts

∆Te/∆To

1 / EEI+PS+VN

24.2

8.7

24.1

1.8

21.8

1.6

2.3

0.8

3.6

29.5

0.47

0.43

4 / ERN+AT

28.0

10.3

28.0

2.2

25.4

2.3

2.6

0.5

3.7

29.5

0.43

0.39

∆Te/∆Tc

5 / EEI+MT+PS+VN

30.6

10.8

30.4

0.6

27.2

0.5

3.2

0.4

3.9

45.4

0.34

0.30

6 / EEI+ERN+MT+PS+VN

26.9

9.7

26.8

1.5

23.9

1.4

3.0

0.7

4.0

45.4

0.42

0.37

7 / ERN+PS+VN

25.2

9.2

25.1

1.1

23.6

0.9

1.5

0.4

2.0

29.5

0.70

0.59

Fonte: próprio autor (2014)

Figura 6 – Correlação entre Tic (MC) e Tie (ME).
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Na Figura 6 são apresentados os valores de correlação entre as temperaturas médias do
MC e do ME para cada experimento. Observa-se que em todos os SPR o ME registrou
temperaturas médias inferiores ao MC. No gráfico foram plotadas as linhas de tendência
para cada conjunto de dados e os coeficientes de correlação para cada caso. Foram
obtidos valores altos para os coeficientes de correlação entre as duas variáveis, sendo
maiores nos casos com RRN, e menores onde o EEI está presente.
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Nos experimentos 1, 5, 6 e 7 a análise de regressão linear indica que a diferença entre
Tic e Tie tende a aumentar na medida em que aumenta a temperatura média do MC. Isto
mostra que a eficiência de resfriamento aumenta na medida em que aumenta a
temperatura no MC. No entanto, a linha de tendência do experimento 4 (ERN+AT)
apresenta uma situação diferente. Neste caso, a diferença entre Tic e Tie se mantem
constante independentemente do valor de Tic. Considerando que existe uma correlação
muito alta entre a temperatura do ambiente externo e a do MC, é possível afirmar que a
eficiência de resfriamento nestes sistemas será maior em dias mais quentes.
Também na Figura 6, ao comparar a eficiência dos SPR para temperaturas entre 26 ºC e
30 ºC (onde existe maior necessidade de resfriamento) é possível observar que os
sistemas em que se consegue a maior diferença de temperatura correspondem, de forma
decrescente, aos experimentos 6, 1, 5, 4 y 7 respectivamente.
3.2 Análise do Potencial de Resfriamento Médio (PRM)
O Potencial de Resfriamento Médio (PRM) é definido como “a quantidade de energia
por unidade de tempo e de superfície que pode ser retirada pelo sistema como valor
médio durante um período de 24 horas” (González e González, 2013). Este potencial é
calculado como função da diferença entre as temperaturas médias dos módulos de
controle e experimental, como mostra a equação 1.
PRM =

Onde, CPC
Tcm
Tem
A

CPC × (Tcm − Tem) × 24h
A

(1)

= Coeficiente de Perda de Calor do módulo (1,5 W/K);
= temperatura média do módulo de controle em 24h (ºC);
= temperatura media do módulo experimental em 24h (ºC).
= área da superfície efetiva do reservatório (0,4543 m2)

Os módulos utilizados neste trabalho de pesquisa tem características construtivas e
dimensionais idênticas às usadas por González e González (2013). Dessa forma, é
possível adotar o mesmo coeficiente de perda de calor (CPC=1,5W/K) no caso atual. A
superfície do reservatório no teto do módulo experimental em contato com a superfície
interior tem uma área efetiva de resfriamento de A=0,4543 m2.
Tabela 3 – Estimativa do Potencial de Resfriamento Médio (PRM)
Superfície de cobertura (A) = 0,4543 m 2

CPC = 1.5 W/K

PRMmax
2

2

Experimento

Tc

Te

DT

Wh/dia

Wh/m dia

Desvest

Wh/m dia

1

24.12

21.83

2.30

82.7

182.1

61.4

286.9

4

27.97

25.37

2.60

93.6

206.0

40.1

292.8

5

30.43

27.21

3.22

115.9

255.2

29.8

307.0

6

26.83

23.86

2.97

107.0

235.5

55.5

318.9

7

25.14

23.64

1.51

54.2

119.4

62.9

158.9

Fonte: próprio autor (2014)

A Tabela 3 apresenta os resultados de cálculo do PRM para cada experimento. O
resultado destes cálculos permite estabelecer uma hierarquia entre os sistemas
estudados. É importante destacar que, tirando o Exp-7, foram registrados PRMmax
entre 287 e 319 Wh/m2-dia. Considerando que os experimentos foram realizados em
diferentes condições climáticas, não é possível realizar uma comparação dos valores
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médios de PRM porque a eficiência de resfriamento deles aumenta ou diminui com as
condições climáticas locais. É por este motivo que foi utilizado a análise de regressão
linear para comparar a tendência dos cinco experimentos.
Figura 7 – Correlação entre a depressão de TBU (TBS-TBU) e o PRM
350
6
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R2 = 0.834
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Fonte: próprio autor (2014)

A Figura 7 apresenta a correlação entre os dados de depressão de temperatura de bulbo
úmido (TBS-TBU) e a diferença de temperatura média entre o MC e o ME (Tcm-Tem)
de cada experimento. É possível observar que os sistemas que utilizam o EEI (Exp-1, 5
e 6) apresentam retas com uma inclinação muito semelhante entre si, onde destaca-se a
eficiência do Exp-6, em segundo lugar o Exp-1 e, por último, o Exp-5. As três retas têm
coeficientes de regressão elevados. Isto confirma o fato que seu potencial de
resfriamento depende da depressão da temperatura de bulbo úmido. No entanto, o caso
dos Exp-4 e Exp-7, que utilizam o ERN (sem EEI), apresentam diferentes inclinações.
Estes dois sistemas podem ser classificados em quarto e quinto lugar respectivamente, a
partir dos valores de PRM obtidos.

4 CONCLUSÕES
A pesquisa analisa as temperaturas características, fatores decrementais e potenciais de
resfriamento de cinco sistemas passivos de resfriamento. Os resultados preliminares
permitem concluir que: os sistemas avaliados apresentam um potencial médio de
resfriamento que varia entre 119 W/m2-dia e 255 W/m2-dia, e valores máximos
atingindo 319 W/m2-dia; estas técnicas de resfriamento passivo podem reduzir a
temperatura máxima interna em até 10,4°C se comparado com a temperatura máxima
externa; é possível reduzir a amplitude da temperatura interna em função da amplitude
externa (fator decremental) entre 0,36 e 0,48. Estes resultados confirmam a viabilidade
de aplicação das técnicas de resfriamento passivo para o condicionamento térmico de
edificações no período de verão em Florianópolis. Sendo experimentos com módulos
em escala reduzida, os resultados não podem ser extrapolados diretamente para um
edifício em escala real. As cargas de calor internas e as diferenças nas propriedades
térmicas e ópticas das paredes e no piso do edifício em relação ao ME podem
representar uma perda na eficiência da refrigeração em relação ao obtido em
experiências, em termos de valores absolutos de temperatura registrados.
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1

INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Gastos energéticos ocorrem em todas as fases do ciclo de vida de uma edificação. Na
fase de operação, porém, ocorre a maior parte do consumo (UNEP, 2007),
principalmente os gastos energéticos decorrentes das funções de resfriamento e
aquecimento dos ambientes. As mudanças climáticas podem ocasionar alterações no
desempenho dos edifícios construídos nos padrões atuais e/ou um aumento no uso de
energia, especialmente para resfriamento ativo no caso do Brasil. Desse modo, ou o
conforto humano estará comprometido, ou haverá aumento na demanda energética. Daí
a relevância de adaptar os edifícios aos parâmetros climáticos previstos e mitigar o
consumo energético fornecendo ao mesmo tempo condições adequadas de conforto
ambiental.
Esse trabalho de adaptação e mitigação se torna essencial, principalmente nas áreas
urbanizadas e nos edifícios já que dois grandes fatores são influenciadores nesse
processo: o ritmo acelerado da urbanização aumenta a vulnerabilidade dos habitantes
aos impactos das mudanças climáticas e megacidades, como São Paulo, funcionam
como amplificadores dessas alterações. Independentemente das alterações climáticas
globais, as cidades tendem a ter temperaturas do ar e de superfície mais altas do que os
ambientes rurais (UN-HABITAT, 2011). É por isso que esta pesquisa se propôs a
estudar residências habitacionais apenas em ambiente urbano, neste caso a Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP). Projeções de mudanças na precipitação e
temperatura médias anuais até 2100 indicam, nos cenários de altas emissões globais de
gases de efeito estufa, um aumento de 2°C a 4°C e resultarão em um aumento no
número de dias frios e de noites quentes na RMSP. No que se refere à precipitação, caso
a região metropolitana siga seu padrão de expansão e de aumento da temperatura média,
o esperado é que a quantidade de chuvas seja o dobro da atual, o que poderá aumentar
potencialmente os riscos de enchentes, inundações e deslizamentos de terras (NOBRE et
al, 2010).
Como as pessoas passam a maior parte de seu tempo no interior de edificações, uma de
suas funções vitais é prover condições adequadas de conforto ambiental, em especial de
conforto térmico, dados os cenários climáticos previstos. Pode-se definir conforto
térmico como a condição mental que expressa satisfação com o ambiente térmico, sendo
assim avaliada por meio da subjetividade. (ASHRAE, 2010).
Assim, os setores da construção civil, da arquitetura e do urbanismo podem prestar
grandes contribuições tanto para adaptação quanto para mitigação. Em relação aos
fatores climáticos, a arquitetura pode responder às exigências de conforto térmico de
três formas: com condicionamento passivo, dentro de certos limites; condicionamento
ativo por 100% do tempo de operação; ou condicionamento em modo misto de
operação. Dependendo dos cenários climáticos futuros, é necessário projetar os edifícios
para que os mesmos mantenham a sua operação inclusive em situações de racionamento
energético, o que dificulta a opção pelo sistema de operação exclusivamente ativo.
Outro importante meio para promover maior independência de consumo energético é a
adoção de índices de conforto adaptativo (JOHN et al., 2001). Os índices foram
estabelecidos a partir das variáveis térmicas envolvidas na identificação das condições
de conforto. Após diversos estudos no cenário mundial, percebeu-se que diferentes
agrupamentos de variáveis podem gerar condições finais que resultem numa resposta de
conforto térmico semelhantes entre si, determinando-se assim os índices de conforto
térmico (FROTA; SCHIFFER, 2003). Estes podem relacionar duas ou comumente mais
variáveis entre as descritas a seguir: ambientais (temperatura, umidade e velocidade do
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ar e radiação térmica), individuais (vestimentas e atividade física) e subjetivas
(percepção ou preferência de sensações térmicas).
Para esta pesquisa foram considerados dois índices de conforto térmico, o primeiro
deles desenvolvido seguindo os padrões normativos internacionais (ASHRAE, 2010); e
o segundo criado especificamente para a RMSP, desenvolvido por um dos autores deste
artigo (MONTEIRO, 2008). O índice de conforto térmico presente na ASHRAE-55
(2010) trabalha com seis variáveis primárias: taxa metabólica, vestimenta, temperatura
do ar, temperatura radiante, velocidade do ar e umidade. Esse índice é baseado no
chamado modelo adaptativo de conforto térmico. Tem-se por definição de modelo
adaptativo segundo a mesma norma, uma das primeiras a considerá-lo, como um
modelo que relaciona uma temperatura interna ou um intervalo de temperaturas
aceitáveis com parâmetros externos meteorológicos ou climatológicos. Assim, para
estabelecer uma situação de conforto térmico, as temperaturas internas devem variar
conforme as temperaturas externas do entorno do edifício, o qual deve ser ventilado
naturalmente. Isso é explicado pelo fato de que o ser humano espera condições e
sensações térmicas diferentes nos períodos de verão e de inverno e não apenas uma
temperatura adequada uniforme que valha para o ano inteiro. É um modelo vantajoso, já
que quando a diferença entre as temperaturas interna e externa é reduzida, há
consequentemente, uma redução no uso de energia para estabelecer uma situação de
conforto térmico. (NICOL; HUMPHREYS; ROAF, 2012)
Um indivíduo que visa o ambiente térmico deve ser capaz de determinar os valores de
diversos índices de conforto, que serão responsáveis por identificar as situações
climáticas aceitáveis ou o nível de estresse térmico do usuário. No entanto, torna-se
necessário uma complementação dos valores propostos em uma abordagem inicial
indutiva. Ela se dá por meio de uma determinação direta da experiência subjetiva do
usuário em relação ao próprio ambiente que resulta numa opinião pessoal, um meio em
que possa expor seu julgamento e expressão diante do conforto térmico. (ISO, 1995).
Em se tratando de quantificação subjetiva, Nicol (2012) explicita que a criação de um
questionário em campo é essencial. Segundo ele, a escala de sensação térmica é
tradicionalmente utilizada como meio para se obter as variáveis subjetivas. O usuário
em questão fornece a sua própria percepção e avaliação de sensação térmica em uma
escala que utiliza como critérios um ponto central neutro e escalas de intensidades
positivas e negativas. Esses critérios estão contidos na norma internacional ISO 10551
(1995), que propõe um questionário de cinco perguntas padrão englobando temáticas de
percepção, avaliação e preferência de conforto térmico. Foi a partir desta norma que os
questionários dessa presente pesquisa foram elaborados.
Assim, diante do cenário climático atual e futuro, um dos maiores desafios para a
espécie humana é a adaptação ao ambiente em que vive marcado principalmente por
temperaturas e amplitudes mais elevadas. Isso se encontra diretamente relacionado com
a saúde humana, já que essas mudanças de temperatura influenciam na capacidade do
indivíduo em manter a sua temperatura interna constante a aproximadamente 37 ºC. É
justamente por este fato, da temperatura externa variar mais que a temperatura corporal
interna, que o fenômeno denominado termorregulação (FROTA; SCHIFFER, 2003) é
realizado a partir de processos metabólicos. Nele também influenciam mecanismos
voluntários de adaptação comportamental como vestimentas, alimentação, migração,
atividade desempenhada, entre outros (JENDRITZKY; DE DEAR, 2009).
No entanto, nem todo ser humano consegue responder às variações de temperatura de
forma adequada e eficiente. Existem grupos mais suscetíveis aos efeitos dessas
mudanças climáticas. Este é o caso da população de idosos, a qual representa uma
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parcela que tem aumentado sua participação no montante total da população do país.
Dados da RMSP revelam que a população com idade acima de 60 anos na metrópole
corresponde a 11,3% da população total (IBGE, 2010). A tendência é de que esta
progressão continue nas próximas décadas. Os idosos são mais suscetíveis às
sobrecargas que o clima impõe por motivos fisiológicos e comportamentais. Estes
indivíduos, com 60 anos ou mais, têm um declínio na sua capacidade termorregulatória,
mesmo quando saudáveis (AUERBACH, 2007; UN-HABITAT, 2011). Sendo assim, o
aumento na frequência de extremos de temperatura, indicadas nas projeções climáticas,
poderá aumentar seus efeitos adversos principalmente entre a população geriátrica.
Dessa maneira, é por este motivo que a pesquisa foca nesse tipo de grupo.
Assim, ante esse enfoque, é por tal razão que esta pesquisa se propôs a avaliar o
conforto térmico de idosos dentro de suas próprias unidades residenciais no cenário
climático atual. Essa avaliação se deu segundo uma comparação cruzada entre as
condições de conforto térmico estabelecidas conforme o modelo adaptativo apresentado
na ASHRAE-55 (2010) e as variáveis subjetivas obtidas por meio dos questionários,
estes baseados na obra de MONTEIRO e ALUCCI (2010).
2

OBJETO E OBJETIVO

O objeto desta pesquisa é o desempenho térmico de edifícios residenciais na Região
Metropolitana de São Paulo no cenário climático atual, face às mudanças climáticas
previstas para as próximas décadas e à maior vulnerabilidade de alguns grupos
populacionais como, por exemplo, de idosos. O objetivo é a avaliação de desempenho
térmico de unidades residenciais de idosos no cenário climático atual, tendo em foco as
condições de conforto térmico diante das mudanças climáticas previstas (conforme
cenários do International Pannel on Climate Change – IPCC), que indicam temperaturas
e amplitudes térmicas mais altas.
3

MÉTODOS

A metodologia desta pesquisa seguiu primeiramente de forma empírico-indutiva por
meio de levantamentos em campo e posteriormente de forma teórico-dedutiva por meio
de comparações dos dados empíricos com os dados teóricos obtidos segundo a norma
internacional ASHRAE-55 (2010).
Os levantamentos empíricos se deram a partir da amostra da pesquisa de seis residências
de voluntários idosos. As residências se encontram em bairros distintos, mas ainda
dentro da Região Metropolitana de São Paulo, mais especificamente, dentro do
município de São Paulo. Para preservação sigilosa da identificação do voluntário assim
como do endereço exato da residência, a cada integrante da amostra foi atribuído o
nome do respectivo bairro: Freguesia do Ó, Cerqueira César, Vila Ida, Brooklin Novo,
Aclimação e Rio Pequeno.
Os levantamentos foram obtidos respectivamente em dias típicos de inverno e de verão
por abrangerem situações climáticas distintas e quase opostas. Consistiram na coleta de
dados de variáveis microclimáticas assim como na aplicação de questionários. É
importante salientar que no primeiro período (no de inverno) ocorreram os
levantamentos dimensionais, construtivos e fotográficos das residências selecionadas
para a amostra.
Essa coleta de dados se deu por meio de um aparelho de medição chamado de
confortímetro. De fabricação nacional, esse aparelho coleta simultaneamente dados de
quatro variáveis microclimáticas: temperatura do ar, temperatura de globo, umidade
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relatiiva e veloccidade do ar.
a Antes dda sua utilização efetiva nas ressidências, foram
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Figura 1 – Con
nfortímetro e sua utilizzação

Fontee: autoria próppria (2013)
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c
períod
do (de inverrno e de veerão).
Tom
mou-se por base a norrma ISO100551 Ergon
nomics of the
t thermall environment –
Assesssment of the
t influencce of the tthermal envvironment using
u
subjeective judgeement
scalees, publicadda em 1995
5. O questioonário form
mulado era dividido
d
em
m duas seçõ
ões: a
prim
meira delas tinha por objetivo iidentificar visualmente informaçções acercaa das
variááveis individduais (resisttência térmiica da vestiimenta – CL
LO e taxa dde metabolissmo –
MET
T). Assim, dados
d
como
o tipo e colooração de ro
oupa e ativiidade exerccida no mom
mento
da applicação forram visualm
mente estimaados. Já a segunda tratava das varriáveis subjeetivas
em si. Para tantoo foram criaadas escalass como meiio de aferir a avaliaçãoo e a qualificcação
a
téérmico e tam
mbém o acú
ústico. Este último se inclui
i
do enntrevistado perante o ambiente
no qquestionárioo como meiio de verifi
ficar a existtência ou não
n de estreesse acústicco do
entreevistado, poois esse fato
o pode influuenciar negaativamente as demais rrespostas. Em
E se
tratanndo de innfluência, foram
f
deseenvolvidas outras qu
uestões quee possivelm
mente
perm
mitissem a sua
s identificcação. Dadoos como loccal de origeem do entreevistado e tempo
de reesidência naa Grande Sãão Paulo fooram obtido
os, já que o histórico téérmico-clim
mático
recennte possui grande
g
relev
vância. Assiim como a verificação
v
de alteraçõees nas ativid
dades
metaabólicas, coomo por ex
xemplo, a alimentaçãão, a ingestão de bebbida alcoóllica e
mediicação.
3.1

nto dos dad
dos coletadoos empirica
amente
Tratamen

Apóss a coleta dos dadoss obtidos a partir doss levantam
mentos empííricos, deu-se o
tratam
mento dos mesmos para
p
que uuma análise comparattiva posterrior pudesse ser
realizzada.
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Em cada um dos dois períodos em que ocorreu o levantamento dos dados
microclimáticos, fez-se uma seleção de um intervalo de tempo o qual se caracterizou
por apresentar medições simultâneas e coerentes dentre todos os confortímetros
instalados. Em alguns equipamentos foram detectados problemas de gravação sendo que
em alguns casos os mesmos foram reinicializados e as medições retomadas. No entanto,
em outros não houve o mesmo sucesso, apresentando erros que não puderam ser
contornados.
Os dados referentes às medições de inverno compreenderam um intervalo de tempo
total de seis dias e os referentes às medições de verão compreenderam dez dias. Pela
grande quantidade de dados obtidos, fez-se uma média dos dados obtidos minuto a
minuto a cada hora. Entende-se que esse processo forneceria uma leitura mais próxima
da realidade.
Para a análise das condições de conforto térmico de cada residência, utilizou-se o
modelo apresentado na norma ASHRAE-55 (2010) o qual relaciona temperatura
operativa interna com temperatura média mensal externa. A partir dessa relação foi
possível obter a porcentagem teórica de usuários satisfeitos mediante a condição térmica
interna. Dessa maneira, a partir das medições realizadas nos períodos de inverno e
verão, obtiveram-se as condições de conforto em cada residência. Para tanto foi
necessário a conversão das variáveis microclimáticas em temperatura operativa
conforme a equação abaixo:
T =
onde, T
h
T
h
T

=
=
=
=
=

h .T + h .T
h + h

(1)

Temperatura operativa [°C];
Coeficiente de transferência de calor radiativo linear [W/m² °C];
Temperatura radiante média [°C];
Coeficiente de transferência de calor convectivo [W/m² °C];
Temperatura do ar [°C].

No caso da presente pesquisa foi utilizado o equacionamento como consta na obra de
Nicol; Humphreys; Roaf (2012), adotando-se o valor de h de 4,7 W/m² °C, para roupas
usuais e o valor de h de 3,1 W/m² °C, para velocidades do ar inferiores a 2 m/s e para
pessoas em pé. Para o cálculo da temperatura média mensal externa tomou-se por base
os dados horários obtidos pela estação meteorológica externa do Instituto de
Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAGUSP) referentes ao ano de 2013. É importante salientar que para cada valor horário da
temperatura média mensal externa utilizado para estabelecer as condições de conforto
térmico, fez-se uma média entre os valores da mesma variável dos últimos trinta dias.
Tal razão se dá pelo aspecto da influência do histórico recente das condições climáticas
vividas pelo usuário.
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com os dados tratados adequadamente, partiu-se então para a análise de caráter
comparativo entre os dados reais do ambiente, os quais estabeleceram as condições de
conforto térmico segundo o modelo adaptativo da norma ASHRAE-55 (2010); com as
respostas subjetivas dadas pela percepção da sensação e do conforto térmico pelo
voluntário idoso.
Analisando primeiramente as condições de conforto térmico segundo o modelo
adaptativo, apesar de ser possível distinguir claramente as duas condições obtidas (para
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inverrno e verãoo), é possív
vel notar quue não há uma difereença muito grande enttre as
tempperaturas meensais exterrnas dos doois períodos. No entantto, verifica- se que no verão,
v
a tenndência do usuário
u
se encontrar
e
em
m desconfo
orto é maiorr do que noo inverno. Quase
Q
que uum terço doos pontos do
d gráfico dde dispersão
o se encontrra fora da zzona de 80%
% dos
usuárrios satisfeiitos por zon
na de calorr. Apesar dee o período
o de invernoo não apressentar
muitaas situaçõess de desconforto térmicco, quando o faz, a tend
dência é porr zona de frrio.
Figura 2 – Condiçõess de conforrto térmico nos períod
dos de inverrno e verão
o

Fontee: autoria próppria (2014)

Já annalisando appenas as rep
postas dos qquestionário
os relacionad
dos à perceppção térmicca, foi
possíível notar que
q a maioriia dos volun
untários idossos respond
deu que nãoo se encontrravam
nem com frio nem com calor, esttando eles em conforto térmicoo. De todo
os os
N
respon
ndeu que esstava com calor e
volunntários, apeenas o da ressidência do Brooklin Novo
descoonfortável nos
n dois perríodos, senddo no de verrão de grand
de intensidaade. O volun
ntário
do baairro do Rioo Pequeno, apesar de t er respondido que estaava com callor no período de
inverrno, disse que
q estava confortávell com a sittuação. Dad
da as condiições extrem
mas e
atípiccas do perííodo de verão de 20113 a 2014, é relevantee apontar qque as resp
postas
obtiddas relacionnadas ao con
nforto térmiico foram “cconfortável””.
Assim
m, de acorddo com o Qu
uadro 1, ap esar de ser uma pequen
na amostra,, é possível notar
certaa tendência da não peercepção doo idoso freente situaçõ
ões de descconforto térrmico
causaadas princiipalmente por
p calor. N
No instantee o qual o questionárrio foi apliicado,
anotaaram-se as variáveis microclimáti
m
icas que o confortímet
c
ro apresenttava. Assim
m, fezse a transform
mação delass para a aplicação no modelo
o adaptativvo da norm
ma e
estabbeleceram-se os cenáriios naquelee exato mom
mento. No período dee verão, dass seis
residdências apennas uma see encontravva em satisffação térmiica (Aclimaação – 90%
% dos
usuárrios satisfeitos por zo
ona de caloor). As cincco demais apresentavaam situações de
insattisfação térm
mica total por
p calor, seendo que ass respostas obtidas pellos question
nários
eram
m de conforto térmico numa
n
situaçãão nem de frio
f nem de calor.
Desssa maneira, essa disco
ordância enttre as respo
ostas dos usuários
u
e oos resultado
os da
apliccação dos índices
í
de conforto téérmico pod
de reforçar a idéia de que diante das
situaações extrem
mas de calorr previstas a partir das mudanças climáticas, o corpo humano
dos iidosos podee entrar em um esforçoo fisiológicco muito inttenso, pela possibilidade de
haver certa defaasagem no teempo de ressposta do prrocesso term
morregulatóório.
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Quadro 1 – Tabulação das respostas dos questionários
Cerqueira
César

Aclimação

Freguesia
do Ó

Rio
Pequeno

Brooklyn
Novo

MC

MC

Confortável
(C) ou
desconf. (D)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

D

D

Normal
Indiferente
Não
Não

Nenhum

Baixo
Não sabe
responder
Sim, leves
Não

Nenhum

Normal
Indiferente
Sim,
médios
Não

Nenhum

Pouco alto
Indiferente
Não
Não

Nenhum

Não
percebeu
Não sabe
responder
Não
Não

Nenhum

Normal
Não sabe
responder
Não
Não

Nenhum

Pouco alto
Indiferente
Sim,
médios
Não

Nenhum

Normal
Sim, leves
Não

Nenhum

Indiferente

Normal
Não
agradáveis
Não
Não

Um pouco

Normal
Indiferente
Nenhum

Normal
Indiferente
Nenhum

Não
percebeu

Sim,
médios

Bebidas
alcoólicas?

Não

Alimentos?

Não

Ingeriu na última hora

Incômodo

Não

Qualificação

Não sabe
responder

Acústica

Volume
ambiente –
percepção

Nenhum

Zona de calor (ZC)/
de frio (ZF)

Sim, leves

90%, 80% ou
insatisf.

Não

Condição de
conforto pela
ASHRAE-55

Insatisfação por calor

N

90% satisfeitos ZF

C

Insatisfação por calor

N

Insatisfação por calor

N

Insatisfação por calor

N

90% satisfeitos ZC

N

Insatisfação por calor

N

90% satisfeitos ZC

N

90% satisfeitos ZC

N

90% satisfeitos ZC

N

Insatisfação por calor

Muito frio
(MF), frio
(F), nenhum
(N), calor (C)
ou muito
calor (MC)

90% satisfeitos ZC

Percepção

Vila Ida

Conforto

Questionário

Fonte: autoria própria (2014). Cada residência possui duas colunas, sendo a da esquerda respostas
referentes ao período de inverno e a da direita referentes ao período de verão.

Cabe ressaltar que muitos outros fatores influenciam nessa defasagem, como
adiposidade, prática de esportes, uso de certos medicamentos, entre outros. É importante
salientar que os questionários serviram para demonstrar a expressão do usuário idoso
perante o próprio ambiente, sem, contudo apresentar a necessária relação entre o esforço
fisiológico e a sensação experimentada no ambiente.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A previsão tida atualmente é de que ocorram eventos climáticos ainda mais extensos e
intensos, tendo um efeito do aumento da temperatura maior nos continentes do que nos
oceanos, crescente da costa para o interior (OLIVEIRA, 2008). Ao mesmo tempo é
estimado pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) em seu relatório
publicado em 2011, de que a tendência da população acima dos 60 anos é triplicar nos
próximos 40 anos. Assim, é possível observar que durante os anos seguintes a
tendência prevista consiste no agravamento das mudanças climáticas assim como no
envelhecimento populacional.
Dessa maneira é necessário buscar meios e estratégias de resiliência das edificações,
especialmente as da população idosa frente às condições climáticas cada vez mais
agravantes. O objetivo fundamental de qualquer residência de qualquer indivíduo é
servir como abrigo das condições externas. Assim, buscam-se internamente condições
de conforto ambiental, especialmente o conforto térmico. (NICOL; HUMPHREYS;
ROAF, 2012). Analisando a partir da perspectiva do modelo adaptativo, pode-se
perceber que esta situação se adéqua bem à realidade brasileira, já que o modelo é
direcionado a edificações condicionadas naturalmente, ou seja, de modo passivo.
É por essa razão que a presente pesquisa buscou um estudo de conforto térmico a partir
de levantamentos empíricos. A partir da relação dos dados das variáveis microclimáticas
com as respostas dos questionários, ou seja, do técnico-objetivo com o subjetivo,
surgiram análises significantes de conforto térmico especialmente voltadas para a
terceira idade, aspecto ainda não observado em território nacional.
Após a tabulação e o tratamento dos dados coletados em cada período, verificou-se a
situação de conforto térmico presente em cada residência. A partir das respostas obtidas
subjetivamente de cada idoso, confrontaram-se as duas situações. Verificou-se que a
percepção do idoso perante a própria realidade térmica difere daquela tida a partir de
modelos de conforto térmico adaptativo. Pelo fato da amostra ser reduzida e do caráter
subjetivo dos questionários, não foi possível chegar a uma conclusão definitiva. No
entanto, foi possível captar certos indícios que podem a vir expressar certa tendência.
Essa tendência se refere ao fato de que os idosos não identificam situações de
desconforto térmico, principalmente causado por calor e, portanto, encontram-se ainda
mais vulneráveis ao estresse térmico devido ao aumento de temperatura. Assim, é de
extrema importância atentar para esse público-alvo. Caberá a arquitetura contribuir no
desenvolvimento de novas tecnologias habitacionais como meio de proteção do
ambiente externo.
Apesar dos avanços na área científica brasileira de conforto térmico, é possível notar
que não houve abordagens relativas à vulnerabilidade da população idosa. Dessa
maneira, este trabalho serve como ponto de partida para que outras pesquisas possam
explorar mais o tema e assim, contribuir ainda mais para a segurança dessa crescente
parcela da sociedade diante das mudanças climáticas previstas.
AGRADECIMENTOS
À agência Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo
auxílio financeiro e aos pesquisadores do Laboratório de Conforto Ambiental e
Eficiência Energética (LABAUT, FAUUSP) pelo apoio recebido.

161

REFERÊNCIAS
AMERICAND SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING
ENGINEERS (ASHRAE). ASHRAE 55-2010: Thermal Environmental Conditions for Human
Occupancy. Atlanta: ASHRAE, 2010.
AUERBACH, P. S. Thermoregulation: Important modifications of thermoregulatory responses.
In: Wilderness Medicine. 5th ed. Philadelphia: Mosby Elsevier, 2007.
FROTA, A. B., SCHIFFER, S. R. Manual de conforto térmico. 8 ed. São Paulo: Nobel, 2003.
GIVONI, Baruch. Passive and low energy cooling of buildings. John Wiley & Sons, 1994.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo 2010 –
resultado da amostra. Disponível em: <http://www.censo2010.ibge.gov.br/apps/mapa/>. Acesso
em: 25 Jul. 2013.
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). ISO 10551,
Subjective judgement scales. Genève: ISO, 1998b.
JENDRITZKY, G., DE DEAR, R. Adaptation and Thermal Environment. In: EBI, K. L. (ed),
BURTON, I. (ed.), McGREGOR, G. (ed.). Biometeorology for Adaptation to Climate
Variability and Change. Springer, 2009.
JOHN, V. M., SATO, N. M. N., AGROPYAN, V., SJOSTROM, C. Durabilidade e
Sustentabilidade: Desafios para a Construção Civil Brasileira. Workshop sobre durabilidade
das construções. São José dos Campos. 2001.
NICOL, J. F., HUMPHREYS, M., ROAF, S. Adaptive Thermal Comfort - principles and
practice. Routledge, 2012.
NOBRE Carlos A. et al. Vulnerabilidade das Megacidades Brasileiras às Mudanças
climáticas: Região metropolitana de São Paulo. Sumário executivo. 2010.
MONTEIRO, L. M., ALUCCI M. P. Comparação cruzada entre pesquisas laboratoriais e de
campo em conforto térmico em espaços abertos urbanos. Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
MONTEIRO, L. M. Modelos preditivos de conforto térmico: quantificação de relações
entre variáveis microclimáticas e de sensação térmica para avaliação e projeto de espaços
abertos. Tese de doutorado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo,
SP, 2008.
OLIVEIRA, S. M. B. Base científica para a compreensão do aquecimento global. In:
VEIGA, José Eli da (org). Aquecimento Global: frias contendas científicas. São Paulo: Editora
Senac São Paulo, 2008.
PEREIRA, C. D., GHISI, E. The influence of the envelope on the thermal performance of
ventilated and occupied houses. Energy and Buildings, v. 12, n. 43, p. 3391-3399, 2011.
UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP). Buildings and Climate
Change:
Status,
challenges
and
opportunities.
2007.
Disponível
em:
<http://www.unep.org/sbci/pdfs/BuildingsandClimateChange.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2012.
UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME (UN-HABITAT). Cities and
climate change: global report on human settlements. 2011. Disponível em:
<http://www.unhabitat.org.jo/en/inp/Upload/2332420_GRHS-2011.pdf>. Acesso em: 30 nov.
2012.
UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA). State of World Population 2011 –
People and Possibilities in a World of 7 Billion. 2011. Disponível em:
<http://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/8726>. Acesso em 15 fev. 2014.

162

http://doi.org/10.17012/entac2014.127

DESEMPENHO TÉRMICO DE UM AMBIENTE CORPORATIVO
NATURALMENTE VENTILADO EM FLORIANÓPOLIS, SC
JEFFE, Ana Paula Magalhães (1); Westphal, Fernando Simon (2)

(1) Universidade Federal de Santa Catarina, e-mail: apjeffe@hotmail.com (2) Universidade Federal de
Santa Catarina, e-mail: fernandosw@arq.ufsc.br

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo geral avaliar o desempenho térmico de um ambiente corporativo em um
edifício comercial na cidade de Florianópolis- SC, frente a diferentes estratégias de controle e de setpoint
de disponibilidade da ventilação natural, a fim de verificar qual o potencial de aproveitamento desta
estratégia, caso o modelo adaptativo considerasse limites de entalpia. A pesquisa foi realizada em nível de
mestrado, em desenvolvimento, por meio de um estudo de caso de caráter exploratório. Para avaliação do
desempenho térmico foi utilizado o software de simulação computacional EnergyPlus. Como indicador
de desempenho foi considerado o número de horas de conforto ao longo do ano. A análise do conforto
térmico foi realizada com base no modelo adaptativo da ASHRAE Standard 55/2010. Diferentes
alternativas foram simuladas para análise dos efeitos da aplicação de diferentes estratégias de controle e
de setpoint (limites) de disponibilidade de ventilação natural. Consideraram-se três limites diferentes de
entalpia, baseados na carta psicrométrica e nos valores médios de umidade relativa externa: 55.000 J/kgda,
60.000 J/kgda e 65.000 J/kgda. De acordo com as alternativas simuladas foi possível observar uma redução
do potencial de ventilação natural e de horas de conforto, quando os limites de disponibilidade de
ventilação foram estabelecidos por entalpia.
Palavras-chave: Ventilação natural, Modelo adaptativo, Simulação Computacional.

ABSTRACT
The general aim of this study is to evaluate the thermal performance of an office in a business building in
Florianopolis-SC, considering the setpoint control strategies for natural ventilation. The following
research is part of a master´s study being developed in exploratory study. The EnergyPlus software was
used to evaluate the thermal performance. As performance indicator the number of comfort hours along
the year was considered. The thermal comfort evaluation was measured according to the adaptive model
of thermal comfort ASHRAE Standard 55/2010. Several alternatives were simulated to the analysis of the
effects of the different setpoint control strategies for natural ventilation in order to evaluate the potential
of natural ventilation when using the enthalpy. Three different limits of enthalpy were used based on the
Psychometric chart and the average values of external relativity humidity: 55.000 J/kgda, 60.000 J/kgda e
65.000 J/kgda. Accordingly to the options simulated, a valuable decrease in the potential of natural
ventilation as well as in the number of comfort hours were noticed when the available ventilation was
done through enthalpy
Keywords: Natural ventilation, adaptive model, computer simulation

.

1 INTRODUÇÃO
A ventilação natural é uma estratégia importante, principalmente em países de clima
quente como o Brasil tanto para o conforto térmico, como para a diminuição do
consumo de energia e do uso de ar-condicionado. Considerando ambientes naturalmente
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ventilados, o modelo adaptativo de análise de conforto térmico é baseado na hipótese de
que o ser humano tem a tendência natural a se adaptar a diferentes condições
ambientais. De acordo com Nicol e Humphreys (2002) o princípio adaptativo considera
que se uma mudança ocorre proporcionando desconforto no ser humano, este reage de
forma a tentar restaurar novamente o seu conforto.
A norma ASHRAE Standard 55 Environmental Conditions for Human Occupancy
adota o princípio adaptativo para análise de ambientes naturalmente ventilados. Este
método utiliza-se da temperatura operativa como indicadora de conforto, e define uma
temperatura de conforto (temperatura neutra). A norma define faixas de conforto em
relação à temperatura neutra, para índices de 90% e 80% de pessoas com aceitabilidade
às temperaturas de conforto estabelecidas pelo modelo (Figura 1).
Figura 1 – Gráfico das faixas de conforto pelo modelo adaptativo

Fonte: ASHRAE Standard 55 (2010)

No entanto, de acordo com Halawa e Van Hoof (2012) existem inúmeras questões
acerca da abordagem adaptativa, em particular pelo fato de não levar em consideração o
efeito de algumas das variáveis presentes nos fatores convencionais de conforto térmico,
como a influência da umidade relativa e da velocidade do ar.
Segundo Nicol (2004) na aplicação da abordagem adaptativa de conforto térmico em
climas quentes e úmidos, as pessoas desejam uma temperatura de conforto mais baixa se
a umidade é alta (UR > 75%), onde o efeito principal da umidade relativa (ou a pressão
do vapor de água) é o de reduzir a largura das faixas da zona de conforto. Portanto caso
houvesse um limite de umidade relativa de 70% por exemplo, para este tipo de clima,
haveria a diminuição da faixa de temperatura aceitável.
Estabelecer um limite, controle da umidade para os ambientes é fator importante para a
saúde e conforto dos ocupantes. Altas umidades podem causar condensação
aumentando a degradação de materiais e contaminação biológica. Projetistas costumam
dimensionar os sistemas HVAC com limite de 65% de umidade relativa, para
desumidificar os ambientes.
Os resultados da pesquisa de Rupp e Ghisi (2014) mostram por meio das correlações
entre o número de horas de ar condicionado e uso das variáveis ambientais, que o uso de
ar-condicionado é muito dependente da temperatura do ar e da umidade absoluta. A
aplicação do modelo adaptativo da norma ASHRAE Standard 55/2010 para espaços
ventilados naturalmente, levou a pouco uso de ar-condicionado em dezembro (verão), o
que não é consistente com o padrão de uso de ar-condicionado observado em
Florianópolis.
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Este experimento foi realizado em nível de mestrado, ainda em desenvolvimento, por
meio de um estudo de caso de caráter exploratório. Esta pesquisa faz parte de uma etapa
parcial da exploração de um modelo de análise de conforto, para avaliar a aplicação da
estratégia passiva de ventilação natural em conjunto com o condicionamento artificial,
em prédios hospitalares.

2 OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho térmico de duas salas comerciais
naturalmente ventiladas num edifício de escritórios na cidade de Florianópolis- SC, a
fim de verificar qual o potencial de aproveitamento da ventilação natural, caso o modelo
adaptativo considerasse limites de entalpia.

3 MÉTODO
O método consiste na simulação computacional por meio do software EnergyPlus, para
verificação dos efeitos da aplicação de diferentes estratégias de controle e de setpoint
(limites) de disponibilidade de ventilação natural. Para a simulação computacional foi
utilizado o arquivo climático do tipo “TRY” para a cidade de Florianópolis.
Para a análise de desempenho nas zonas térmicas foi calculado o número de horas em
conforto térmico para um ano inteiro, considerando apenas as horas ocupadas em dias
úteis, num total de 2.610 horas por ano. Foram obtidos os percentuais de horas de
conforto dentro das faixas de temperaturas operativas para os índices de 80% e 90% de
pessoas satisfeitas, estabelecidos pelo modelo adaptativo da norma ASHRAE Standard
55/2010.

3.1 Descrição do modelo
O objeto de estudo desta pesquisa constitui-se em um ambiente corporativo localizado
no oitavo pavimento de um edifício comercial, na cidade de Florianópolis-SC. Segundo
a NBR 15220 (ABNT, 2005), a cidade encontra-se localizada na zona bioclimática três.
As dimensões totais do ambiente a ser analisado são: largura 10,60m, comprimento
8,50m, com área total de 90m² e pé-direito de 2,75m (Figura 2). O ambiente é composto
de duas salas de 45,50m² contíguas e conectado por uma porta. Para as simulações, cada
uma destas salas foi considerada como uma zona a ser avaliada. Foi elaborado um
modelo 3D do objeto de estudo (Figura 3).
Figura 2 – Planta baixa do ambiente

Fonte: Autor (2013).
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O objeto de estudo possui janelas em alumínio e vidro simples 6 mm com folhas fixas e
folhas de correr, e portas em madeira com uma folha de abrir e dimensões de 0,80m de
largura por 2,10m de altura. Na zona 1 há a janela 01 situada na fachada leste com área
de 2,85m² de abertura e 7,85m² fixa, na fachada norte está a janela 02 com área de
0,87m² de abertura e 2,63m² fixa. Na zona 2 há a janela 03 na fachada norte com área de
2,50m² de abertura e de 7,5m² de área fixa. A porta 01 faz a conexão entre as zonas,
sendo que cada uma das zonas possui uma porta (portas 02 e 03) que ás conecta a um
corredor.
Figura 3 – Modelo 3D do objeto de estudo

Fonte: Autor (2013).

As propriedades dos materiais construtivos foram consideradas com base na norma
NBR15220 (ABNT, 2005). As horas de ocupação, as cargas internas e as propriedades
dos materiais são apresentadas no Quadro 1.
Quadro 1 – Dados de ocupação, cargas internas e materiais construtivos
Ocupação

Cargas Internas

Materiais construtivos

Período de ocupação
Dias úteis: 8h às 12h30
14h às 18h
Finais de semana: Sem
ocupação

Iluminação
320W por zona

Paredes
Argamassa interna (2,5cm)
Bloco cerâmico (9cm)
Argamassa externa (2,5cm)
Pintura externa
U = 2,59 W/m².K / CT= 145 J/m².K e α= 0,4

Número de pessoas
Zona 1: 4 pessoas
Zona 2: 6 pessoas

Equipamentos
Zona 1: 800W
Zona 2: 1200W

Cobertura
Laje armada em blocos cerâmicos, com
vigotas em concreto armado.
Espessura total 12cm, rebocada.
U = 2,95 W/m².K / CT= 167 J/m².K / α= 0,2

Fonte: Autor (2013)

3.2 Alternativas simuladas
Foram simuladas diferentes estratégias de controle de disponibilidade de ventilação
natural nas horas ocupadas, com a finalidade de testar diferentes setpoints de
temperatura em conjunto com setpoints de entalpia do ar externo.
O software EnergyPlus considera, no controle por temperatura, que as aberturas são
acionadas para permitir a ventilação natural quando a temperatura interna do ar na zona
é igual ou superior a temperatura do ar externo, e se a temperatura interna do ar na zona
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é igual ou superior a temperatura de setpoint. No controle por entalpia, o software
considera que as aberturas são acionadas quando a entalpia do ar na zona é maior que a
externa, além de verificar se a temperatura da zona é maior que a temperatura de
setpoint.
Para verificar o potencial da ventilação natural na inserção da variável entalpia, utilizouse do campo que permite estipular a ocorrência da disponibilidade da ventilação natural.
Para isto considerou-se três limites diferentes de entalpia, baseados na carta
psicrométrica e nos valores médios de umidade relativa externa: 55.000 J/kgda (Joules
por quilograma de ar seco), 60.000 J/kgda e 65.000 J/kgda. Na Figura 4 é apresentada a
estrutura das alternativas simuladas.
Para o setpoint de temperatura foram consideradas as faixas de limite de temperatura
operativa de conforto, segundo modelo adaptativo presente na norma ASHRAE
Standard 55/2010. Utilizaram-se como referência as temperaturas médias da cidade de
Florianópolis para o ano inteiro. A partir da temperatura média foram definidos os
limites máximos de temperatura operativa para 90% e 80% de pessoas satisfeitas.
Embora o EnergyPlus permita apenas a temperatura do ar como variável de controle da
ventilação natural, esses limites de temperatura operativa foram adotados como setpoint
de temperatura para “acionamento” da ventilação natural.
Figura 4 – Estrutura das alternativas simuladas

Controle de ventilação
natural:
Temperatuta
Entalpia

Setpoint de
temperatura
80% de pessoas
satisfeitas
Setpoint de
temperatura
90% pessoas
satisfeitas

Disponibilidade de ventilação
natural:
Sem limite de entalpia
Limite entalpia<55.000j/kgda
Limite entalpia<60.000j/kgda
Limite de
entalpia<65.000j/kgda

Fonte: Autor (2014)

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Em todas as alternativas simuladas observam-se algumas horas a mais de conforto na
zona 1 do que na zona 2. A zona 1 possui duas janelas em orientações diferentes, a sua
porta de acesso e a porta contígua a zona 2, possibilitando mais trocas de ar e a
ventilação cruzada. O potencial do uso da ventilação natural é maior para a Zona 1. A
zona 2 possui apenas janela em uma orientação, o que apenas permite a ventilação
simples, além da porta de acesso a zona e a porta contígua a zona 1, o que reduz o
potencial do uso da ventilação natural para esta zona.
No entanto, a orientação das janelas tanto da zona 1 quanto da zona 2 não estão voltadas
para a orientação dos ventos predominantes, que são de Norte e Nordeste (Figura 5), o
que também dificulta as trocas de ar e o potencial da ventilação natural.
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Figura 5 – Frequência de ocorrência dos ventos para Florianópolis

Fonte: Software Sol-Ar 6.2 (2014)

Os gráficos à esquerda correspondem aos casos simulados com controle da ventilação
apenas por temperatura do ar. Os gráficos à direita consideram o controle da ventilação
por verificação entre o valor de entalpia do ar interno e externo. Os resultados
apresentados nas Figuras 6 e 7 representam os percentuais de horas de conforto obtidos
nas diferentes alternativas de setpoint de temperatura para 90% de aceitabilidade.
As Figuras 8 e 9 apresentam os percentuais de horas de conforto obtidos com os
mesmos parâmetros já citados, porém com setpoint de temperatura dentro dos limites de
80% de aceitabilidade.
Figura 6 – Horas de conforto na faixa de 90% de pessoas satisfeitas, para setpoint
de temperatura no limite de 90% de aceitabilidade.
Sem controle de entalpia
Zona 1

Com controle de entalpia

Zona 2

Zona 1

60.0%

60.0%

50.0%

50.0%

40.0%

38.3%
34.2%

40.0%

27.0% 28.3%
23.1%
21.6% 22.4%
18.8%

30.0%
20.0%
10.0%

30.0%
20.0%

Zona 2

38.3%
34.2%
27.8% 29.0%
23.4%
22.6% 23.4%
19.5%

10.0%

0.0%

0.0%
sem entalpia Entalpia Entalpia
entalpia 55000 60000 65000

sem
entalpia Entalpia Entalpia
entalpia 55000 60000 65000

Fonte: Autor (2014)
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De forma geral verificou-se pouca diferença nas horas de conforto entre uma zona e
outra quando comparados os resultados obtidos com controle apenas por temperatura e
aqueles obtidos com controle por entalpia. O mesmo ocorre com os diferentes setpoint
de temperatura utilizados, onde as diferenças de valores de percentuais de horas de
conforto são de até 2%. Verifica-se um aumento de até 15,3 pontos percentuais quando
se aumenta a faixa de tolerância para a aceitabilidade do ambiente (Figuras 6 e 7).
Figura 7 – Horas de conforto na faixa de 80% de pessoas satisfeitas, para setpoint
de temperatura no limite de 90% de aceitabilidade.
Sem controle de entalpia
Zona 1
60.0%
50.0%

Com controle de entalpia

Zona 2

Zona 1
60.0%

53.6%
46.8%

50.0%
36.6%

40.0%
30.0%
30.0%

24.6%

38.8%

29.8%

31.8%

40.0%
30.0%

20.0%

20.0%

10.0%

10.0%

0.0%
sem
entalpia

Zona 2

53.6%
46.8%
39.6%
37.3%
32.8%
30.7%
31.0%
25.5%

0.0%

entalpia Entalpia Entalpia
55000
60000
65000

sem entalpia Entalpia Entalpia
entalpia 55000 60000 65000

Fonte: Autor (2014)
Por meio da análise dos resultdos, foram encontradas diferenças relevantes no
percentual de horas de conforto quando se estabelece um limite de entalpia para
aproveitamento da ventilação natural. A redução nas horas de conforto chegou a 20
pontos percentuais quando se analisa a faixa de conforto para 80% de aceitabilidade
(Figuras 8 e 9) e a mudança do controle sem limite de entalpia para o limite de 55.000
J/kgda. Aumentando-se a tolerância da entalpia para até 65.000 J/kgda o aumento nas
horas de conforto foi de até 9 pontos percentuais na zona 1.
Na análise dos resultados do primeiro gráfico da Figura 8, para entalpia em 55.000
J/kgda, houve uma redução de 14% para a zona 1 e 12,8% para a zona 2. Para o limite de
60.000 J/kgda houve uma reduçao de horas de 10,3% na zona 1 e 10,2% na zona 2. No
limite de 66.000K J/kgda as diferenças ficaram em 9,3% na zona1 e 9,7% na zona 2.
Essa alteração nas horas de conforto devido à imposição de limites de entalpia significa
que há uma redução significativa no potencial de aproveitamento da ventilação natural
quando se analisa a temperatura do ar externo em conjunto com a umidade relativa. O
limite de entalpia não está previsto no modelo adaptativo da norma ASHRAE Standard
55/2010, e o presente estudo faz essa suposição de forma provocativa para investigar os
efeitos na economia de energia com climatização em clima quente e úmido.
Atualmente, o projeto de edifícios corporativos em grandes centros urbanos brasileiros
prioriza o uso de condicionamento de ar, em detrimento de estratégias que possam
explorar a ventilação natural por mais horas ao longo do ano. No entanto, as simulações
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aqui descritas indicam que considerando a temperatura do ar externo como parâmetro de
operação das janelas do edifício, o uso da ventilação natural pode ser explorado por até
metade do ano, ou 130 dias úteis. Mas quando se supõe um limite de aproveitamento da
ventilação natural apenas para umidades mais baixas (entalpia do ar externo mais
baixa), o número de dias equivalentes de uso dessa estratégia cai para até 47 dias, ou
seja, o ar-condicionado seria imprescindível em dez meses do ano.
Figura 8 – Horas de conforto na faixa 90% de pessoas satisfeitas, para setpoint de
temperatura no limite de 80% de aceitabilidade.
Sem controle de entalpia
Zona 1

Com controle de entalpia
Zona 2

60.0%

60.0%

50.0%

50.0%

40.0%

37.2%

40.0%
30.8%

30.0%

26.9% 27.9%
20.6% 21.1%
18.0%

23.2%

20.0%
10.0%

Zona 1

37.2%
30.8%

30.0%

23.5%

Zona 2

27.3%

18.9%

20.0%

28.4%

21.6% 22.1%

10.0%

0.0%

0.0%

sem
entalpia Entalpia Entalpia
entalpia 55000
60000
65000

sem entalpia Entalpia Entalpia
entalpia 55000 60000 65000

Fonte: Autor (2014)
Figura 9 – Horas de conforto na faixa 80% de pessoas satisfeitas, para setpoint de
temperatura no limite de 80% de aceitabilidade.
Sem controle de entalpia
Zona 1
60.0%
50.0%

Zona 2

Zona 1
60.0%

50.6%

50.0%

43.2%
35.9%

40.0%
30.0%

Com controle de entalpia

29.3%
24.3%

38.4%

28.9%

40.0%

30.6%

30.0%

Zona 2

50.6%
43.2%
36.8%
30.2%
24.9%

39.2%

29.9% 31.5%

20.0%

20.0%

10.0%

10.0%

0.0%

0.0%

sem entalpia Entalpia Entalpia
entalpia 55000 60000 65000

sem
entalpia Entalpia Entalpia
entalpia 55000 60000 65000

Fonte: Autor (2014)
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A análise dos resultados mostra que os limites considerados para a variável de entalpia
afetam os resultados do desempenho térmico do ambiente avaliado, diminuindo as horas
de conforto no ano. Isto ocorre devido ao fato do potencial da ventilação natural como
estratégia passiva para perda de calor por convecção, ficar reduzido. Ao colocar o limite
de entalpia, elimina-se a ventilação natural nas horas em que a temperatura do ar
externo é alta, com uma umidade relativa acima da reta de entalpia, conforme ilustrado
na Figura 10.
Figura 10 – Carta psicrométrica indicando limites de entalpia adotados no estudo

Fonte: ASHRAE 55 - adaptado (2010)
Por exemplo, considerando os resultados descritos anteriormente, a zona 1 possui um
potencial de aproveitamento da ventilação natural de até 100 dias no ano, considerando
a faixa de conforto para 90% de aceitabilidade e sem limite de entalpia. Mas quando
adiciona-se um limite de 55.000 J/kgda para permitir que o ar externo seja admitido por
ventilação natural, os dias de conforto com essa estratégia passiva são reduzidos para
60, ou seja, um corte de mais de um mês.
Pela carta psicrométrica verifica-se que esse limite de entalpia corresponde ao ar na
temperatura de bulbo seco (TBS) de 28 °C e umidade relativa (UR) de 35%; ou TBS de
27 °C e UR de 40%. Mesmo sendo temperaturas aceitáveis pelo modelo adaptativo,
caso houvesse um limite de umidade relativa, nessas condições a ventilação natural não
seria suficiente para atendimento do conforto térmico interno.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa apresentou uma análise de desempenho térmico de um ambiente
corporativo, no uso da estratégia passiva de ventilação natural, por meio da abordagem
adaptativa de análise do conforto. Foram simuladas diferentes estratégias de
aproveitamento da ventilação natural buscando-se atender a limites de entalpia do ar
externo. As simulações foram conduzidas no software EnergyPlus, para arquivo
climático da cidade de Florianópolis.
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Verificou-se que na aplicação de limites de entalpia para aproveitamento do ar externo,
o potencial da ventilação como estratégia de condicionamento passivo fica
consideravelmente reduzido, diminuindo assim as horas de conforto durante o ano para
os ambientes analisados. A redução no potencial do uso da ventilação natural aumenta a
necessidade de condicionamento artificial, também aumentando o consumo de energia,
fato atualmente comum nos ambientes corporativos em clima quente e úmido.
Ao considerar o limite de entalpia supõe-se que apenas a termperatura de bulbo seco
não seria suficiente como parâmetro de análise de conforto pelo modelo adaptativo. De
fato, Nicol (2004) demonstra que num clima quente e úmido, com altos índices de
umidade relativa, as pessoas preferem temperaturas do ar 1°C mais baixas do que em
climas secos para sentirem-se confortáveis, reduzindo a faixa de temperaturas de
conforto consideradas hoje pelo modelo adaptativo.
No presente trabalho, especulou-se a variação no percentual de horas de conforto
simulando-se alguns cenários limites de entalpia do ar externo. A variação no total de
horas de conforto dos escritórios simulados foi significativa, atingindo uma redução de
até 40% no período de conforto ao longo do ano, o que representa uma necessidade do
ar-condicionado em mais de 200 dias, ou um aproveitamento da ventilação natural em
apenas 60 dias (considerando 260 dias úteis no ano).
Mais pesquisas são necessárias para se verificar com mais profundidade os efeitos da
umidade na aplicação do modelo adaptativo para análise de conforto térmico nos
ambientes, principalmente em climas quentes e úmidos.
Este artigo é parte inicial de uma pesquisa de caráter exploratório, onde se investiga um
modelo de conforto térmico que possa ser aplicado para análise em ambientes com
sistema de climatização híbrido.
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RESUMO
As cortinas verdes caracterizam-se como dispositivos de controle solar, onde uma vegetação trepadeira
desenvolve-se, auxiliada por suportes, em frente e afastada das superfícies verticais da edificação. A
capacidade da vegetação de proporcionar sombra à fachada irá depender da densidade de sua folhagem,
sendo que, quando adequadamente planejada, pode repercutir de forma positiva na eficiência energética
da edificação. O objetivo deste artigo é verificar a capacidade de sombreamento de duas espécies
trepadeiras, Wisteria floribunda e Campsis grandiflora, aptas para aplicação em sistemas de controle
solar do tipo cortina verde para o clima subtropical brasileiro, observando o Percentual de Transmissão
Solar (PTS) de sua folhagem, ao longo das diferentes estações do ano. Este estudo é parte integrante da
tese de doutorado da autora, que está em andamento, sendo que os resultados aqui apresentados ainda são
parciais. O método utilizado para esta pesquisa caracteriza-se como experimental e exploratório, uma vez
que tem como base a construção de um protótipo de campo, onde as espécies de vegetação trepadeira
foram plantadas e avaliadas através de fotografias. As imagens obtidas no local foram tratadas com o
auxílio do software Adobe Photoshop©, com a separação entre as regiões cheias (folhagem) e vazadas,
sendo por fim calculado o PTS em uma região delimitada de 1,0 m² das plantas. Os resultados
demonstraram uma significativa variação de densidade da folhagem das trepadeiras ao longo das
estações, por serem espécies decíduas, com valores de PTS máximos no inverno e mínimos no verão. Este
estudo, além de evidenciar os aspectos positivos do uso da vegetação no controle solar em arquitetura,
também demonstra a viabilidade de aplicação da metodologia adotada, sendo que os dados obtidos
representam valores médios e são plausíveis de utilização em simulações computacionais de desempenho
energético de edificações.
Palavras-chave: Cortina verde; Vegetação; Desempenho energético; Controle solar.

ABSTRACT
The green curtains are characterized as solar control devices, where climbing vegetation develops, aided
by supporters in front and away from the vertical surfaces of the building. The capacity of the vegetation
to provide shade to the facade will depend on the density of the foliage, when appropriately designed, can
reflect positively on the energy efficiency of the building. The purpose of this article is to verify the two
climbing plants species capacity of shading on the building: Wisteria floribunda and Campsis
grandiflora, suitable for application in solar control systems like the green curtain to the Brazilian
subtropical climate, noting the Percentage of Solar Transmission (PST) of these foliage throughout the
different seasons. This study is part of this author doctoral thesis, which is ongoing, and the results
presented in this article are still partial. The method used in this search is characterized as exploratory
and experimental, as it is based on the construction of a prototype field where the climbing plants species
were planted and evaluated by photographs. The images obtained were treated on site with support of
Adobe Photoshop© software, separating full areas (foliage) between empty areas, and finally calculated
the PST in a 1.0 m² area of plants. The results showed a significant variation in density of climbing plants
foliage throughout the seasons, whereas deciduous species, with PST’s values maximum in winter and
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minimum in summer. This study show clearly the positive aspects of the use of vegetation architecture
solar control and demonstrates the viability of applying the methodology, therefore the data represent
mean values and plausible for use in computer simulations of energy performance of buildings.
Keywords: Green curtain; vegetation; Energy performance; Solar control.

1

INTRODUÇÃO

As cortinas verdes caracterizam-se como dispositivos de controle solar, onde uma
vegetação trepadeira desenvolve-se, auxiliada por suportes, em frente e afastada das
superfícies verticais da edificação. A capacidade da vegetação de proporcionar sombra à
fachada irá depender da densidade de sua folhagem, sendo que, quando adequadamente
planejada, pode repercutir de forma positiva na eficiência energética da edificação.
Diferente dos sistemas convencionais, o uso da vegetação como proteção solar em
fachadas, ainda pode apresentar outros benefícios, na medida em que responde de forma
dinâmica às variações do clima e das estações, é um elemento natural e de baixo
impacto ambiental, além de representar uma nova possibilidade de revegetação para as
cidades.
A maior parte do território brasileiro possui grande incidência de radiação solar e altas
temperaturas o ano todo. Mesmo na região sul, onde a latitude é maior, o verão registra
temperaturas elevadas. Sendo assim, deve-se evitar o excesso de insolação nos
ambientes internos, o que provoca indesejável carga energética. A solução, na maioria
das vezes, pode ser obtida com a adoção de dispositivos de proteção solar, sobretudo
para as áreas transparentes de fachada, de forma a bloquear ou redirecionar a incidência
dos raios solares. Dentro deste contexto, a vegetação, mesmo sendo um elemento
natural, possui uma estrutura de galhos e folhas capazes de minimizar a passagem da
radiação.
Atualmente, com o aumento gradativo de conhecimento e disponibilidade técnica, as
cortinas verdes estão assumindo seu papel na arquitetura, sistematizando o uso da
vegetação trepadeira no controle solar e também como elemento de composição
arquitetônica, cumprindo uma importante função e proporcionando marcante efeito
visual. Alguns exemplares significativos de edificações construídas com esta técnica já
podem ser encontrados em todas as partes do mundo, como se observa nas imagens da
Figura 1, de edificações no Chile, Europa e países asiáticos.
Figura 1 – Edificações construídas com cortinas verdes

Fonte: Enrique Browne y Asociados (2013); Mario Cucinella Architects (2013); Archdaily (2013);
Contemporist (2013)
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Uma das principais limitações no estudo das cortinas verdes, enquanto elemento de
controle solar, é o seu dinamismo. Um dispositivo de proteção solar convencional será
dimensionado com unidades de tamanho fixo, que não se alteram com o tempo, sendo
que a maior possibilidade de variação estará relacionada ao movimento de abrir ou
fechar suas aletas ou orifícios. A vegetação, no entanto, é um elemento vivo e que sofre
alterações ao longo do seu crescimento, das variações sazonais e por causas adversas,
seja interferência humana, variações climáticas ou problemas de adaptabilidade. Além
disso, cada espécie de vegetal possui características diferenciadas que irão influenciar
na sua capacidade de sombreamento, como por exemplo, o maior ou menor grau de
fechamento da folhagem, sua velocidade de crescimento, seu porte, folhas perenes ou
caducifólias. Estes aspectos também sofrem variações dependendo das condições de
plantio, adubação e irrigação, podendo ser intensificados ou apassivados.
Este dinamismo gera dificuldade de previsão da condição da vegetação ao longo do
tempo e, por conseguinte, de quantificação de sua capacidade de sombreamento, de
forma a ser possível avaliar sua influência no desempenho energético das edificações,
em procedimentos de cálculo ou simulação computacional. Mesmo com esta dificuldade
evidente, considera-se, pela contemporaneidade do tema e pelo interesse cada dia mais
evidente no uso das cortinas verdes em projetos de arquitetura, que pesquisas
científicas, alicerçadas em bases metodológicas consistentes, são de grande valia e
necessárias para o aprimoramento e difusão desta técnica.
Desta forma, o objetivo deste artigo é verificar a capacidade de sombreamento de duas
espécies trepadeiras, Wisteria floribunda e Campsis grandiflora, aptas para aplicação
em sistemas de controle solar do tipo cortina verde para o clima subtropical do País,
observando o Percentual de Transmissão Solar (PTS) de sua folhagem, ao longo das
diferentes estações do ano. Este trabalho é parte integrante de uma pesquisa mais ampla
que está em andamento, que irá contemplar a avaliação completa destas e de outras
espécies trepadeiras.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Um dos primeiros estudos relevantes realizados em laboratório e focados no uso da
vegetação como elemento de controle solar foi desenvolvido por Stec, Passen e Maziarz
(2005), com o objetivo de avaliar o rendimento térmico e as habilidades de um sistema
com vegetação trepadeira localizado na cavidade de fachadas duplas envidraçadas,
comparando seu desempenho com um sistema de veneziana tradicional. Os resultados
demonstraram que o sombreamento com plantas se mostra mais eficaz do que com
venezianas, com redução da temperatura superficial e na camada interna.
Outro estudo importante, este realizado in loco, foi a avaliação do comportamento
energético do edifício Consorcio Santiago, no Chile, apresentado na Figura 1. O edifício
foi analisado por Reyes (2002 apud BROWNE, 2007), comparando dois pavimentos do
prédio: um sem a vegetação como elemento de sombreamento e outro com a cortina
verde. O resultado apontou que o pavimento protegido consome 35% menos de energia,
como uma redução de 25% nos custos. Isto demonstra, mesmo que ainda
empiricamente, os benefícios térmicos e energéticos da adoção desta solução.
Por sua vez, Pérez (2010) realizou uma investigação sobre o comportamento de cortinas
verdes no clima mediterrâneo continental seco da Espanha. O experimento foi elaborado
com o objetivo de comparar o crescimento de quatro diferentes espécies de vegetação
trepadeira e sua capacidade de fornecer sombra. Os resultados demonstraram que a
desempenho de bloqueio da radiação solar das plantas pode ser comparado aos melhores
índices alcançados por barreiras artificais, o que favorece a sua aplicação como
elemento de proteção solar em fachadas. A capacidade de sombreamento mais favorável
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foi o da Parthenocissus quinquefolia, que atingiu uma média de transmissão de luz de
0,15.
Outro experimento, realizado na Universidade de Brighton (Reino Unido) por Ip, Lam e
Miller (2010), teve como objetivo principal a elaboração de uma metodologia para a
determinação de um coeficiente de sombreamento dinâmico, chamado “Bioshading”,
que refletisse um ciclo anual de crescimento da planta. Para tanto, foram instaladas duas
cortinas verdes em salas de escritório, com a espécie Parthenocissus quinquefolia,
sendo os dados de radiação solar coletados regularmente, em frente e atrás da
vegetação. A transmitância solar chegou a 0,47 no verão, reduzindo gradativamente até
0,95 no período sem folhas.
Mais recentemente, na Tailândia, país que vem adotando políticas de incentivo ao uso
da vegetação em jardins verticais e, especialmente, na forma das cortinas verdes para
sombreamento, os pesquisadores Sunakorn e Yimprayoon (2011) estudaram o uso de
plantas trepadeiras como dispositivos de sombra verticais, aplicando a espécie
Thunbergia grandiflora na fachada oeste de uma sala de aula ventilada naturalmente. O
objetivo principal do experimento era comparar a temperatura interna desta sala com
outra de mesmas condições, localizada ao lado, porém sem a cortina verde. Os
resultados demonstraram que a temperatura interna ficou menor no ambiente com a
vegetação, sobretudo durante o dia, devido ao sombreamento causado pela planta e
também pelo processo de evapotranspiração do vegetal.
No Brasil, as pesquisas sobre sistemas verdes em fachadas são ainda mais recentes e
escassas. Um dos poucos estudos foi desenvolvido por Morelli (2009), com o objetivo
de avaliar, através de um experimento em células-teste, o desempenho térmico da
espécie Parthenocissus Tricuspidata. Comprovou uma diminuição da temperatura
interna de, em média, 0,9°C na célula-teste com trepadeira aderente e de até 2,6°C na
célula-teste com trepadeira sobre treliça afastada da parede.
Todos estes estudos evidenciam que os aspectos positivos, os benefícios do uso da
vegetação superam os possíveis pontos negativos, embora estes possam ser decisivos no
momento do planejamento da edificação. Certamente ainda existe uma grande hesitação
na área da arquitetura e construção civil em implementar sistemas verticais com
vegetação. Isto se deve, entre outros aspectos, aos custos inicias envolvidos,
necessidade de conhecimento técnico adequado, de manutenção extra, possibilidade de
gerar patologias ou atrair fauna indesejada.
Em uma análise financeira, desta forma, deve-se considerar no cálculo do
custo/benefício outros aspectos que direta ou indiretamente afetam o ciclo de vida em
longo prazo da edificação: menores custos de energia para climatização, aumento do
valor estético e ecológico, possibilidade de valorização do imóvel ou de melhor
condição de vida para os ocupantes.
3

MATERIAIS E MÉTODO

O método utilizado para esta pesquisa caracteriza-se como experimental e exploratório,
uma vez que tem como base a construção de um protótipo de campo, onde diferentes
espécies de vegetação trepadeira foram plantadas e avaliadas através de fotografias, a
fim de se obter o Percentual de Transmissão Solar (PTS) em cada estação do ano. As
etapas de execução do protótipo experimental e de coleta e tratamento dos dados serão
detalhadas a seguir.
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3.1. Execução do protótipo experimental
O experimento consiste na construção de um protótipo simplificado, que simula a
situação de aplicação das cortinas verdes, em pequena escala. O modelo está sendo
considerado simplificado por não agregar o elemento edificação ao arranjo, ou seja,
considerar somente a cortina verde, de forma isolada, sem vínculo com uma área
construída específica. O protótipo foi executado na cidade de Formigueiro, na região
central do Estado do Rio Grande do Sul, que possui clima subtropical, com as estações
do ano bem definidas.
Foi construída uma estrutura com tela metálica, com 6,0 metros de comprimento por 1,5
metros de altura, posicionada com as faces da tela voltadas para a orientação Leste e
Oeste. O espaço total foi subdividido em regiões, destinadas ao desenvolvimento de
cinco diferentes espécies de trepadeiras. Desde a época do plantio das primeiras mudas,
em setembro de 2011, as espécies foram monitoradas em seu crescimento e adaptação,
sendo que em dados momentos, algumas escolhidas inicialmente, foram substituídas por
outras que apresentaram melhor resposta às condições climáticas e necessidades do
experimento. O acompanhamento deste período de consolidação incluiu visitas
regulares para irrigação, adubação, fixação dos novos galhos e registro fotográfico.
As avaliações definitivas, com registro fotográfico e tratamento das imagens, foram
programadas para acontecer no período de um ano, desde junho de 2013 até maio de
2014, entre os dias 15 e 20 de cada mês. Para o presente artigo são apresentados os
resultados de somente duas espécies: Wisteria floribunda (Glicínia) e Campsis
grandiflora (Trombeta-chinesa), considerando-se os meses de início de cada estação:
junho (inverno), setembro (primavera), dezembro (verão) e março (outono).
3.2. Procedimento de coleta e tratamento dos dados
A seguir será descrito o procedimento de coleta e tratamento dos dados para
determinação do PTS das espécies que constituem o protótipo experimental e foram
consideradas neste artigo. A mesma metodologia será aplicada em todas as vegetações,
na avaliação definitiva da pesquisa completa, acontecendo no período de doze meses,
uma vez por mês em cada espécie, a fim de mapear a variação completa de sua condição
nas diferentes estações do ano.
O Percentual de Transmissão Solar (PTS) de cada vegetação foi calculado através do
tratamento de imagens obtidas no local, delimitando-se 1,0 m² de área da planta. As
imagens fotográficas foram tomadas na frontal e ortogonalmente ao protótipo
experimental, pelo lado de incidência do sol do período da tarde (Oeste), com câmera
digital, modelo DSC-WX7, do fabricante Sony. Para facilitar o tratamento das imagens,
com melhor identificação dos cheios e vazios por contraste, foi posicionado atrás da
vegetação um painel de madeira pintado na cor branca (Figura 2-a). A localização do
painel foi definida como o mais próximo possível da vegetação, sem, no entanto,
interferir na disposição dos galhos ou “amassar” suas folhas.
A partir das imagens fotográficas originais do local, foi utilizado o software Adobe
Photoshop© para tratamento e compilação dos dados. Conforme o exemplo,
inicialmente a imagem é recortada nas dimensões do painel (Figura 2-b) e após é
delimitada a região de 1,0 m² que será analisada em cada espécie (Figura 2-c).
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Figura 2 – Exemplo da sequência de obtenção e tratamento das imagens
(a)

(b)

(c)

Fonte: Acervo do autor (2013)

A partir de então, inicia-se o processo de separação entre o que efetivamente é
componente da vegetação e o que está vazado ou faz parte da estrutura metálica entre as
folhas. Foi desta forma, subtraído da imagem qualquer elemento ou região visível que
não fazia parte da planta, com auxílio das ferramentas do software Adobe Photoshop©
“varinha mágica” e “borracha”, como pode ser observado a seguir, na Figura 3. O fundo
de cor vermelho foi adotado para facilitar a visualização das regiões vazadas.
De posse das imagens tratadas, com a separação das regiões que compunham o objeto e
o fundo, foi utilizada a ferramenta de contagem de pixels, de forma a calcular a área
preenchida pela vegetação e a área vazada. Para a contagem dos pixels, inicialmente é
necessário dimensionar a imagem, sendo que foi definida a ocorrência de 20 px/cm, ou
seja, para a área delimitada de 1,0 m², 2000 pixels na horizontal e 2000 pixels na
vertical, totalizando 4,0 x 106 pixels. Após, eram selecionados todos os objetos
existentes na imagem, no caso as regiões de folhagem, e realizada a contagem dos
pixels, sendo que o resultado já é expresso em fração da área total. Por fim, realizava-se
a seleção “inversa”, ou seja, dos vazios entre as folhas e calculava-se novamente a
fração da área total, sendo esta, portanto, o Percentual de Transmissão Solar (PTS)
obtido na imagem.
Este valor de PTS pode ser considerado, então, como correspondente à média de
transmissão solar direta para cada metro quadrado da cortina verde que compõem uma
fachada, considerando uma situação aproximadamente homogênea de distribuição desta
mesma espécie, nesta condição de crescimento e época do ano.
Figura 3 – Exemplo da subtração do fundo, na espécie Wisteria floribunda

Fonte: Acervo do autor (2013)
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4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados são apresentados, inicialmente, através do tratamento das imagens,
realizando a análise e discussão sobre o Percentual de Transmissão Solar (PTS) obtido
em cada espécie, bem sua variação ao longo das estações do ano.
A primeira espécie a ser analisada é Wisteria floribunda (Glicínia), sendo que o
resultado das imagens tratadas e do cálculo do Percentual de Transmissão Solar (PTS),
nos meses correspondentes ao início de cada estação do ano, encontram-se a seguir,
ilustrados pelas Figuras 4 e 5.
Já para a segunda espécie avaliada, Campsis grandiflora (Trombeta-chinesa), os
resultados das imagens tratadas e do cálculo do Percentual de Transmissão Solar (PTS),
nos mesmos meses, encontram-se ilustrados pelas Figuras 6 e 7.
Figura 4 – Resultado das imagens tratadas e cálculo do PTS na espécie Wisteria
floribunda

JUNHO
PTS = 0,78 ou 78%

SETEMBRO
PTS = 0,38 ou 38%

DEZEMBRO
PTS = 0,07 ou 7%

MARÇO
PTS = 0,04 ou 4%

Fonte: Acervo do autor (2013)

Figura 5 – Gráfico da variação do PTS, na espécie Wisteria floribunda
Percentual de Transmissão Solar - PTS
90%
78%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

38%
PTS
7%

Fonte: Acervo do autor (2013)
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4%

Figura 6 – Resultado das imagens tratadas e cálculo do PTS na espécie Campsis
grandiflora

JUNHO
PTS = 0,93 ou 93%

SETEMBRO
PTS = 0,34 ou 34%

DEZEMBRO
PTS = 0,30 ou 30%

MARÇO
PTS = 0,82 ou 82%

Fonte: Acervo do autor (2013)

Figura 7 – Gráfico da variação do PTS, na espécie Campsis grandiflora
Percentual de Transmissão Solar - PTS
100% 93%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

82%

34%

30%

PTS

Fonte: Acervo do autor (2013)

Os resultados demonstraram uma significativa variação de densidade da folhagem das
duas espécies trepadeiras ao longo do ano, e, por conseguinte, de sua transmissão solar
(PTS). Isto se deve ao fato das espécies serem caducifólias, perdendo parcial ou
totalmente suas folhas no período mais frio do ano. A Trombeta-chinesa possui um ciclo
de brotação e decaimento das folhas bem definido, estando praticamente seis meses com
folhagem (primavera e verão) e seis meses somente com a presença da galharia (outono
e inverno). Por este motivo, o PTS variou de 82 a 93% no período sem folhas, até
valores entre 30 e 34% no verão e primavera, com a presença expressiva da folhagem e
também da floração.
Já a Glicínia também perde suas folhas no inverno, porém apresenta uma floração muito
expressiva no final desta estação e início da primavera. Deste modo, a variação do PTS
é mais gradativa, com valores mínimos de transmissão solar no verão (7%) e outono
(4%) e máximos no inverno (78%). Na primavera, justamente em função do
aparecimento da floração, o PTS é intermediário, chegando a uma média de 38%.
Considerando a aplicação destas espécies em cortinas verdes de edificações do sul do
País, onde o clima predominante é subtropical, esta variação de densidade da folhagem
pode representar condição favorável para o desempenho energético tanto no verão como
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no inverno. Na situação de verão, um maior sombreamento da fachada, principalmente
das regiões envidraçadas, será desejável como forma de reduzir a insolação direta e, por
conseguinte, a carga térmica que chega ao edifício. Já no período de inverno, um certo
grau de acesso do calor pode ser útil ao aquecimento do prédio, sobretudo em
edificações de uso residencial. Nestas duas condições extremas, assim como nas
situações intermediárias da primavera e do outono, o uso da vegetação caducifólia na
cortina verde pode auxiliar na redução do consumo de energia para resfriamento ou
aquecimento da edificação.
Cabe ressaltar que, para outra condição climática, onde há predominância do calor,
possivelmente as espécies mais adequadas sejam as perenes ou semi-caducifólias, que
mantém uma condição de sombreamento maior durante todo o ano. Outra consideração
relevante diz respeito ao uso da edificação, onde uma residência provavelmente vai
necessitar de maior carga de aquecimento no inverno do que um prédio comercial ou
institucional, tendo em vista que estes já geram elevada carga térmica interna pelo uso
de equipamentos e sistemas de iluminação.
Estas observações comprovam a necessidade de estudos e conhecimentos avançados
para a execução das cortinas verdes, com a correta escolha das espécies para cada
situação, do seu sistema de fixação e de sua distribuição na fachada, de forma a se obter
maior ou menor grau de fechamento ou permeabilidade. O estudo experimental aqui
apresentado, portanto, apresenta dados de sombreamento que podem auxiliar os
projetistas na avaliação do desempenho deste sistema de controle solar, com aplicação
dos valores de PTS em simulações computacionais de eficiência energética. A intenção
do estudo completo é fornecer dados mensais e de um maior número de espécies
trepadeiras, realizando simulações em diferentes condições climáticas e orientação solar
das fachadas. Após, os valores podem ser generalizados para outras espécies com
características morfológicas semelhantes.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste artigo foi apresentar e discutir um sistema de controle solar
diferenciado para aplicação em projetos arquitetônicos: as cortinas verdes, com uso de
vegetação trepadeira nas fachadas. O enfoque principal foi dado à quantificação da
capacidade de sombreamento de algumas espécies e como isto pode repercutir na
eficiência energética da edificação.
As principais conclusões referem-se ao evidente grau de variação do Percentual de
Transmissão Solar (PTS), nas diferentes espécies e também ao longo do ano, com a
modificação das condições climáticas. No caso das duas espécies avaliadas, por serem
decíduas, os valores de PTS foram máximos no inverno e mínimos no verão, ou seja, há
predominância de vazados no inverno, por onde a radiação solar encontra caminho
direto para atravessar a planta e atingir a edificação. Por outro lado, no verão, a presença
da folhagem com maior densidade evita a passagem de grande parte dos raios solares,
causando sombreamento e diminuindo a carga térmica no interior do prédio.
Outra consideração importante refere-se ao dinamismo da vegetação, como foi dito, o
que gera dificuldade de previsão de sua condição ao longo do tempo, que pode ser
diferenciada de um ano para outro. Neste caso os dados coletados, embora já médios,
podem sofrer alterações significativas.
Desta forma, este estudo, além de evidenciar os aspectos positivos do uso da vegetação
no controle solar em arquitetura, também demonstra a viabilidade de aplicação da
metodologia adotada, considerando suas simplificações e tendo em vista que os dados
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obtidos representam valores médios e são plausíveis de utilização em simulações
computacionais de desempenho energético de edificações.
A pesquisa completa que está sendo desenvolvida na tese de doutorado da autora
também contará com a elaboração de uma série de diretrizes básicas que possam
orientar projetistas para a aplicação das cortinas verdes em arquitetura, promovendo seu
uso e favorecendo o sucesso de seu desempenho.
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RESUMO
Nos últimos anos, a produção de unidades habitacionais através da adaptação de contêineres de transporte
de cargas tem sido uma tendência no mercado da construção civil. Porém, este tipo de edificação não tem
sido alvo de estudos que avaliem o desempenho termoenergético de sua envoltória e sua viabilidade como
moradia. Um método para qualificar tal desempenho é o Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível
de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R), criado em 2010, no âmbito do PROCEL
Edifica e do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). Dessa forma, neste trabalho, foi realizada uma
análise experimental do desempenho do envelope de uma habitação unifamiliar adaptada em um
contêiner, calculando o Equivalente Numérico da Envoltória (EqNumEnv), a partir dos níveis de
eficiência para verão e inverno, conforme o RTQ-R, nas quatro orientações geográficas, para cada uma
das oito Zonas Bioclimáticas (ZB) definidas pela ABNT NBR 15220-3/2005. Os resultados encontrados
demonstraram que o projeto avaliado alcançou níveis insatisfatórios devido, principalmente, à baixa
inércia térmica de suas paredes. Assim, o trabalho concluiu que a residência avaliada é mais viável para
regiões quentes e úmidas — onde a eficiência energética da edificação recebe menor influência da
capacidade térmica dos componentes construtivos —, desde que sejam atendidas as necessidades de
aberturas sombreadas.
Palavras-chave: Contêiner, Eficiência Energética em Edificações, RTQ-R.

ABSTRACT
In recent years, the production of housing units by adapting cargo transportation containers has been a
trend in the construction market. However, this type of building has not been investigated in regards to
the assessment of the thermoenergetic performance of its envelope and its viability as dwelling. A method
to qualify this performance is the Brazilian Energy Labeling Schemes for Residential Buildings (RTQ-R),
created in 2010, under PROCEL Edifica and the Brazilian Labeling Program (PBE).Thus, in this paper,
it was held an experimental analysis of the envelope’s performance in a single-family housing adapted
into a container by calculating the Numerical Equivalent of Envelopment (EqNumEnv), as from the
efficiency levels for both summer and winter, in accordance with RTQ-R, in the four geographic
orientations, to each of the eight Bioclimatic Zones (ZB) defined by ABNT NBR 15220-3/2005. The
results showed that the evaluated project achieved unsatisfactory levels, mainly due to the low thermal
inertia of the walls. Thus, the paper concluded that the assessed household is more feasible for hot humid
regions — where the energy efficiency of the building receives less influence of the thermal capacity of
building components — provided that the requirements for shaded openings are met.
Keywords: Container, Building Energy Efficiency, RTQ-R.
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1

INTRODUÇÃO

A crise energética ocorrida no Brasil em 2001 exigiu mudanças em diversos setores do
país, inclusive na construção civil, visto que as edificações são responsáveis por cerca
de 47% do consumo final de energia do País (MME, 2011a). Assim, elas têm sido foco
de estudos de eficiência energética, em todo o seu ciclo de vida.
Despontando há poucos anos como opção de sistema construtivo, a adaptação de
contêiner de carga para criação de moradias tem se mostrado uma solução limpa e
simples, por gerar menos resíduos que os sistemas tradicionais brasileiros, além de
oferecer capacidade modular, flexibilidade e praticidade na construção e na implantação
no terreno (GIRIUNAS, SEZEN e DUPAIX, 2012). Apesar de possuírem boa
capacidade estrutural e resistência a chuva, a fogo e a outras intempéries, os contêineres
ainda necessitam de análises de desempenho energético de seu envelope.
Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a eficiência energética
da envoltória de um projeto residencial unifamiliar adaptado de um contêiner, nas
quatro orientações geográficas, para cada uma das oito Zonas Bioclimáticas (ZB)
definidas pela ABNT NBR 15220-3/2005, apontando a conveniência, ou não, da
utilização desse sistema construtivo enquanto residência.
A análise de desempenho energético seguiu a metodologia definida no Regulamento
Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais
– RTQ-R (INMETRO, 2012), por se tratar da normatização oficial brasileira para
definição dos níveis de eficiência energética nas moradias do país.
Como o escopo do trabalho se restringe à análise da envoltória de uma edificação
unifamiliar através do método prescritivo, a revisão bibliográfica se limitará a esclarecer
somente os conceitos e métodos do RTQ-R necessários para compreensão da
metodologia adotada nesta pesquisa.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A fim de incentivar a redução do uso de energia nas moradias do país através do
consumo consciente, foi lançado em 2010 o RTQ-R (MME, 2011b). Ele estabelece os
critérios para avaliação do desempenho energético de habitações unifamiliares,
multifamiliares e de áreas de uso comum, gerando uma etiqueta diferente para cada
modalidade citada.
Para obtenção da etiqueta destinada à edificação unifamiliar (EU), pelo método
prescritivo, é necessário avaliar, através da análise de pré-requisitos e equações de
regressão múltipla, os sistemas de Aquecimento de Água e o conjunto formado por
cobertura, piso e paredes, denominado no RTQ-R como Envoltória. A avaliação destes
dois itens resultará em um Equivalente Numérico para o sistema de Aquecimento de
Água (EqNumAA) e outro para a Envoltória (EqNumEnv), respectivamente,
possibilitando então o cálculo para definição da eficiência energética final da edificação.
Ainda cabe ressaltar que este pode sofrer alterações, tendo seu valor reduzido caso não
cumpra os pré-requisitos gerais, ou acrescido devido à presença de bonificações.
Para a determinação da eficiência da Envoltória de uma EU, é necessário realizar, para
cada ambiente, o cálculo do indicador de graus-hora para resfriamento e, para as
edificações localizadas nas ZBs 1, 2, 3 e 4, também é obrigatório calcular o consumo
relativo para aquecimento, visto que nestas zonas é necessário garantir o conforto
ambiental em situações climáticas frias. A partir do indicador de graus-hora e do
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consumo para aquecimento, é possível definir, por meio de tabelas, os equivalentes
numéricos para resfriamento e aquecimento para cada ambiente da EU. Por meio da
ponderação dos equivalentes numéricos pelas áreas dos respectivos ambientes, pode-se
então definir o Equivalente Numérico da Envoltória para Resfriamento (EqNumEnvResf)
e para Aquecimento (EqNumEnvA) para a edificação como um todo.
Por fim, os equivalentes numéricos calculados para resfriamento e aquecimento são
utilizados na equação para determinação do Equivalente Numérico da Envoltória
(EqNumEnv) da EU, equação esta que deve ser escolhida de acordo com a ZB onde a
edificação está localizada. O nível de eficiência da envoltória encontrado poderá sofrer
alterações, pois ainda é necessário submeter o projeto aos pré-requisitos específicos, que
definem as condições adequadas para a capacidade térmica e a transmitância térmica
dos componentes construtivos, para a absortância solar das superfícies e para a
iluminação e ventilação natural.
Também se faz necessário calcular o Equivalente Numérico da Envoltória para
Refrigeração (EqNumEnvRefrig) para os dormitórios da edificação, que indica o nível de
eficiência energética do envelope construído se utilizado sistema de condicionamento de
ar. Mesmo que este equivalente numérico não influencie no EqNumEnv da residência,
seu cálculo é obrigatório e deve constar na etiqueta para informar o usuário caso este
queira implantar equipamentos de ar-condicionado posteriormente.
A partir do EqNumEnvResf, do EqNumEnvA, do EqNumEnvRefrig, do EqNumEnv, do
EqNumAA, do nível de eficiência final da edificação, das bonificações e dos prérequisitos gerais, a etiqueta para EU pode ser gerada, apresentando ao consumidor
informações claras a respeito do comportamento energético de sua residência,
possibilitando a visualização facilitada dos níveis alcançados por ela, através de uma
escala alfabética que varia de ―E‖ (menos eficiente) a ―A‖ (mais eficiente), conforme
Quadro 1. Assim, é detalhado na etiqueta o desempenho energético da envoltória para o
verão, a partir do EqNumEnvResf e, nas zonas aplicáveis, pra inverno, a partir do
EqNumEnvA, apresentando ambos resultados também por meio da escala alfabética.
Quadro 1 – Nível de Eficiência de acordo com o Equivalente Numérico.
Equivalente Numérico (EqNum)

Nível de
Eficiência

EqNum ≥ 4,5

A

3,5 ≤ EqNum< 4,5

B

2,5 ≤ EqNum < 3,5

C

1,5 ≤ EqNum < 2,5

D

EqNum < 1,5

E

Fonte: Adaptado de INMETRO (2012).

3

METODOLOGIA

Para realizar a análise experimental objetivo deste estudo, foi necessário primeiramente
selecionar uma edificação unifamiliar, resultante da adaptação de contêineres de
transporte de carga. Para tanto, foi escolhido o projeto de um arquiteto que, nos últimos
anos, direcionou sua produção projetual para edificações construídas a partir do sistema
construtivo avaliado neste trabalho.
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Foi selecionado um projeto simplificado, que utiliza um contêiner do tipo Dry, de
28,28m², com pé-direito de 2,70m. A escolha pelo projeto em questão ocorreu com o
intuito de avaliar a edificação de menor custo entre as opções oferecidas e menor
alteração na forma e nos materiais originais do contêiner, por entender que esta
tipologia tende a ser mais popular e também mais suscetível a problemas de conforto e
de eficiência energética (Figura 1 e 2).
Figura 1 – Planta da residência analisada

Fonte: Arquiteto Celso Costa Filho, adaptado pelos autores.

Figura 2 – Corte longitudinal da residência analisada

Fonte: Arquiteto Celso Costa Filho, adaptado pelos autores.

O projeto escolhido apresenta, como solução construtiva das paredes externas (Figura
3), revestimento interno de lã de vidro e placa de gesso, com câmara de ar entre eles, e
chapa metálica com pintura na cor palha, totalizando 8cm. As paredes internas são de
gesso e, na face do banheiro, há cerâmica branca, totalizando 15cm. As coberturas
possuem duas soluções distintas, sendo que uma porcentagem maior foi elaborada com
camada de substrato do telhado verde e membrana impermeabilizante sobre chapa
metálica e forro de gesso, com câmara de ar sob ela, totalizando assim 41cm. A
cobertura da área ampliada da sala tem internamente forro de gesso com câmara de ar e
externamente possui um acabamento em pintura cor palha. A cor das paredes externas e
da cobertura ampliada foi definida com o intuito de não prejudicar as análises realizadas
para alguma ZB e favorecer outra. Assim, esses componentes apresentaram absortância
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solar (a), transmitância térmica (U) e capacidade térmica (CT) conforme descritas no
Quadro 2.
Figura 3 – Detalhe das paredes externas e do teto jardim

Fonte: Arquiteto Celso Costa Filho, adaptado pelos autores.

Quadro 2 – Características térmicas de paredes e coberturas
Componentes construtivos

α (adim.)

U (W/m²K)

CT (kJ/m²K )

Parede externa

0,367

0,60

26,37

Parede interna

0,200

2,34

113,84

Cobertura teto jardim

0,200

0,96

168,86

Cobertura ampliação da sala

0,367

1,19

10,76

Fonte: Elaboração dos autores.

Alguns aspectos não abordados pelo projeto foram definidos de acordo com as práticas
mais comuns. Logo, as aberturas pivotantes horizontais tiveram seu ângulo máximo de
abertura definido em 30°, enquanto para as verticais o ângulo escolhido foi 90°, todas
especificadas com vidro simples incolor de 4mm. Também foi necessário definir a
espessura da lã de vidro utilizada como isolamento para as paredes, sendo fixado o valor
de 50mm, por ser a dimensão comercial mais adequada para o projeto.
A definição da composição do teto jardim (Figura 3) teve como ponto de partida um dos
exemplos apresentados no Anexo Geral V – Catálogo de propriedades térmicas das
paredes, coberturas e vidros dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para o Nível
de Eficiência Energética de Edifícios – RAC (INMETRO, 2013). Não foi considerado o
sombreamento das aberturas visto que, além de possuírem valores pouco significativos
neste projeto, eles são definidos de acordo com a latitude, enquanto essa pesquisa fez a
avaliação por ZB.
Após definidos todos os detalhes pendentes, procedeu-se com a análise da envoltória da
edificação unifamiliar por meio do método prescritivo descrito no RTQ-R. Desta forma,
foi determinado o desempenho energético da residência para o verão, para o inverno e
caso ela seja artificialmente condicionada. Também foram avaliados os pré-requisitos
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específicos para a envoltória, bem como foi encontrado o nível de eficiência energética
final do envelope construído.
Através das avaliações discriminadas anteriormente, foi possível realizar as análises
comparativas entre as oito zonas bioclimáticas brasileiras, considerando as quatro
orientações geográficas existentes e assim encontrar as qualidades e limitações do
projeto avaliado, de acordo com sua localização e posicionamento, em conformidade
com o RTQ-R.
4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A fim de determinar o desempenho energético de contêineres adaptados como
residências, procedeu-se à avaliação da eficiência energética de sua envoltória, para
cada ZB definida pela ABNT NBR 15220-3/2005, utilizando o método prescritivo de
cálculo do RTQ-R. Dessa forma, analisou-se cada um dos ambientes de permanência
prolongada — sala/cozinha e dormitório — e, com isso, obteve-se o EqNumEnvResf, que
fornece o desempenho para verão, o EqNumEnvA, indicando a eficiência para inverno, e
o EqNumEnv, que envolve os dois últimos parâmetros. Ainda, foi determinado o
EqNumEnvRefrig, que considera o desempenho energético do dormitório caso
artificialmente condicionado.
Ainda, a avaliação foi submetida aos diversos pré-requisitos do RTQ-R específicos para
envoltória, que podem restringir os valores encontrados. Assim, os resultados estão
apresentados no Quadro 3, onde o ―real‖ indica o equivalente numérico em que foram
considerados os pré-requisitos. As avaliações de uma mesma ZB foram nomeadas pela
orientação geográfica da fachada da entrada. As cores estão de acordo com o nível de
eficiência, conforme o Quadro 1.
Verifica-se que, para todas as ZB, independente da orientação, os pré-requisitos
limitaram os equivalentes numéricos encontrados a 3,00 (três), de forma que o nível
máximo atingido é ―C‖. Os pré-requisitos não atendidos estão listados no Quadro 4.
Dentre eles, temos o referente à ventilação cruzada, que independe da localização e da
orientação geográfica da edificação: trata-se de uma relação de áreas de abertura da
fachada mais permeável com relação às demais. Assim, a maneira como é exigida a
verificação deste requisito prejudicou a edificação em questão, pois a entrada da
sala/cozinha possui aberturas grandes em comparação às demais.
No Quadro 3, observa-se que as ZB mais quentes (5 a 8) apresentaram resultados
semelhantes e baixos, independente da consideração dos pré-requisitos. Opostamente, as
ZB 1 a 4 apresentaram capacidade para atingir melhores resultados, apesar da diferença
não ser muito significativa. A maior responsável pela deficiência do desempenho foi a
capacidade térmica das paredes externas, que apresentou valores muito baixos. Além de
limitar o nível de eficiência desta residência nas ZBs 1 a 7 a ―C‖ (Quadro 4), este
parâmetro é um dos mais significativos na determinação dos equivalentes numéricos
destas zonas (MAZZAFERRO, SILVA e GHISI, 2014). Ainda, a ausência de dispositivos
externos de sombreamento, combinados às grandes dimensões das aberturas, também
contribuiu para o baixo desempenho da envoltória em todas as ZB. Vale ressaltar que a
transmitância térmica, em contrapartida, atingiu valores excelentes, inferiores a
1,00W/(m².K).
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Quadro 3 – Síntese dos resultados das avaliações da envoltória
ZB

ZB1

ZB2

ZB3

ZB4

ZB5

ZB6

ZB7

ZB8

Orientação

Envoltória para Verão
(EqNumEnvResf)

Envoltória para Inverno
(EqNumEnvA)

Env. refrig. artificialmente
(EqNumEnvRefrig)

Equivalente Numérico da
Envoltória (EqNumEnv)

Sem prérequisitos

Real

Sem prérequisitos

Real

Sem prérequisitos

Real

Sem prérequisitos

Real

Norte

4,76

3,00

3,76

3,00

1,00

1,00

3,84

3,00

Sul

4,76

3,00

2,76

2,76

2,00

2,00

2,92

2,78

Leste

4,00

3,00

3,52

2,76

5,00

3,00

3,56

2,78

Oeste

4,00

3,00

3,52

2,76

4,00

3,00

3,56

2,78

Norte

2,52

2,52

4,00

3,00

1,00

1,00

3,35

2,79

Sul

2,52

2,52

4,00

3,00

1,00

1,00

3,35

2,79

Leste

2,52

2,52

4,00

3,00

2,00

2,00

3,35

2,79

Oeste

2,00

2,00

4,00

3,00

2,00

2,00

3,12

2,56

Norte

2,76

2,76

3,24

3,00

2,00

2,00

2,93

2,85

Sul

2,76

2,76

3,24

3,00

2,00

2,00

2,93

2,85

Leste

2,76

2,76

3,24

3,00

3,00

3,00

2,93

2,85

Oeste

2,00

2,00

4,00

3,00

3,00

3,00

2,72

2,36

Norte

3,52

2,76

4,00

3,00

5,00

3,00

3,67

2,84

Sul

3,52

2,76

4,00

3,00

5,00

3,00

3,67

2,84

Leste

3,52

2,76

4,00

3,00

5,00

3,00

3,67

2,84

Oeste

3,00

3,00

4,00

3,00

5,00

3,00

3,32

3,00

Norte

2,52

2,52

2,00

2,00

2,52

2,52

Sul

2,76

2,76

2,00

2,00

2,76

2,76

Leste

2,76

2,76

2,00

2,00

2,76

2,76

Oeste

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Norte

1,76

1,76

2,00

2,00

1,76

1,76

Sul

2,52

2,52

2,00

2,00

2,52

2,52

Leste

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

Oeste

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Norte

2,76

2,76

2,00

2,00

2,76

2,76

Sul

2,76

2,76

2,00

2,00

2,76

2,76

Leste

2,76

2,76

2,00

2,00

2,76

2,76

Oeste

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Norte

2,52

2,52

2,00

2,00

2,52

2,52

Sul

2,76

2,76

2,00

2,00

2,76

2,76

Leste

2,76

2,76

2,00

2,00

2,76

2,76

Oeste

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Fonte: Elaboração dos autores.

Quadro 4 – Pré-requisitos da envoltória não atendidos pela edificação
Zonas Bioclimáticas

Pré-requisitos não atendidos

ZB 1 a 7

Capacidade térmica das paredes externas; e
ventilação cruzada

ZB 8

Ventilação cruzada

Fonte: Elaboração dos autores.

Como tentativa de criar alternativas ao sistema construtivo utilizado nas paredes do
contêiner (Figura 3), a fim de melhorar a inércia térmica, foram testadas desde
mudanças na espessura dos materiais empregados até a utilização de elementos
diferenciados, sem alterar a área útil da edificação. Assim, a fim de atender a valores de
capacidade térmica superiores a 130kJ/(m².K), a única solução testada que atendeu ao
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pré-requisito foi o preenchimento das paredes com areia ou algum outro material com
densidade aparente e calor específico elevados, em substituição à manta de lã de vidro e
à câmara de ar. Todavia, são necessários estudos para indicar a viabilidade financeira e
de execução de tal alternativa.
Assim, a ZB 8, que apresenta clima quente e úmido (com inverno ausente), tende a ser a
localização mais viável para esse tipo de construção, por não ser submetida ao prérequisito de capacidade térmica dos componentes construtivos. Apesar da avaliação
feita não apresentar resultados promissores para esta ZB (Quadro 3), algumas soluções
simples poderiam ser tomadas. A utilização de dispositivo de sombreamento com
escurecimento total para o dormitório, por exemplo, aumentaria seu nível de eficiência
energética de ―D‖ para ―B‖. O pé-direito reduzido, por outro lado, é uma característica
condicionante dos contêineres que não favorece o seu desempenho térmico,
contribuindo para os baixos níveis obtidos.
A orientação geográfica não teve muita influência nos resultados encontrados, mesmo
com a existência de grandes aberturas sem sombreamento. Como o método prescritivo
não leva em consideração as diferentes latitudes de uma mesma ZB, é importante
recorrer à simulação computacional para estudar mais profundamente este aspecto. No
caso da ZB 8, por exemplo, as estratégias de sombreamento e a otimização da
orientação geográfica variam bastante para edificações construídas no extremo Norte e
outras no litoral Sudeste do país.
Por fim, cabe ressaltar que o teto jardim trouxe grandes contribuições para todas as
avaliações feitas: além de possuir uma superfície com absortância solar baixa, esse
componente construtivo apresenta baixa transmitância térmica e elevada capacidade
térmica. Além disso, sabe-se que o teto jardim absorve a chuva, contribuindo para a
permeabilidade do solo e a acústica da residência, além de melhorar a umidade relativa
do ar nas proximidades da edificação — aspecto de grande relevância para ZB mais
secas — 4, 6 e 7 (BALDESSAR, 2012; ABNT, 2005).
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa foi desenvolvida com a finalidade de ampliar a discussão sobre o uso de
contêineres de carga como residências, motivada pelas vantagens oferecidas por este
sistema, como rápida execução, redução de resíduos e mitigação de impactos na
topografia e na vegetação existente no terreno. Para tanto, procedeu-se à avaliação da
eficiência energética de uma edificação adaptada de um contêiner tipo Dry, a fim de
analisar a viabilidade da implantação do sistema estudado em todo o território nacional.
Seguindo a metodologia do RTQ-R, foi analisada a envoltória do projeto estudado pelo
método prescritivo, sendo realizadas avaliações variando a orientação geográfica, para
todas as ZB, totalizando 32 resultados.
Devido aos pré-requisitos prescritos pelo regulamento, nenhuma avaliação alcançou
nível superior a ―C‖. A constituição das paredes externas, compostas por chapa de aço
ondulada, lã de vidro, câmara de ar e placa de gesso, apesar de apresentar baixos valores
de transmitância térmica, oferece capacidade térmica muito inferior ao solicitado pelo
pré-requisito para as ZB 1 a 7. As alternativas para solucionar essa deficiência ainda
necessitam ser pesquisadas, propondo-se materiais com altos valores de densidade
aparente e de calor específico.
Visto que a inércia térmica é um fator de menor importância para o desempenho térmico
de edificações na ZB 8, a construção de residências adaptadas a partir de contêineres se
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mostrou mais viável para esse clima. Mesmo que os resultados não tenham indicado
níveis de eficiência energética superiores a ―C‖, seu desempenho pode ser largamente
beneficiado atentando-se à ventilação e ao sombreamento das aberturas.
Dessa forma, o trabalho realizado identificou a necessidade de preocupação com os
conceitos de eficiência energética ao se projetar residências adaptadas de contêineres de
carga. O projeto avaliado não apresentou bons resultados, mas torna-se viável
melhorando a constituição de suas paredes, locando estrategicamente os vãos a fim de
permitir melhor ventilação natural, e definindo mecanismos de sombreamentos para as
estações de maior incidência solar. Para estudos futuros, recomenda-se realizar a
avaliação pelo método de simulação, por considerar a localização exata da edificação,
enquanto o prescritivo estabelece uma equação genérica para cada ZB.
Cabe salientar ainda que o trabalho apontou discordância na metodologia de avaliação
do requisito referente à ventilação cruzada: a maneira como ele é exigido prejudicou a
edificação analisada. Visto que todos os ambientes atenderam ao pré-requisito de área
mínima para ventilação, seria possível diminuir o tamanho das aberturas de entrada para
atender à ventilação cruzada, o que é contraditório quando o assunto é condicionamento
passivo. Isso aponta a necessidade de novos estudos, de forma a rever o método
utilizado nesta verificação.
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RESUMO
O desempenho térmico e de iluminação natural no ambiente construído têm se tornado premissas
importantes, e até compulsórias, na programação arquitetônica de edificações. Trata-se de uma resposta
às tendências mundiais de redução do impacto ambiental das construções e a busca de diversos benefícios
aos usuários. O artigo demonstra, a partir de uma abordagem qualitativa, a importância das
recomendações bioclimáticas e de eficiência energética na concepção do edifício, avaliadas através de
visita in loco e medições do impacto no desempenho térmico e lumínico. O estudo é realizado no
equipamento sócio-cultural e ginásio esportivo denominado “Arena do Morro”, no bairro de Mãe Luiza
em Natal/RN, projetada pelo escritório suíço Herzog e De Meuron, com apoio de equipe local de
arquitetos e engenheiros. O projeto visou desde o início da concepção projetual incorporar os
condicionantes bioclimáticos utilizando estratégias como sombreamento e ventilação para redução ou
dispensa do uso de sistemas artificiais, como iluminação e condicionamento de ar; aumento da ocorrência
de conforto térmico; e diminuição da demanda energética da edificação, minimizando a necessidade de
expansão do setor elétrico e o impacto ao meio ambiente. A equipe foi responsável por levantamentos e
diagnóstico de diversos aspectos que subsidiaram a concepção arquitetônica, sobretudo no âmbito do
conforto térmico e iluminação natural. As recomendações são obtidas por meio de observação das
estratégias positivas no clima de Natal/RN, zona bioclimática 08 (ZB 08), complementadas por
simulações térmica no programa DesignBuilder e de iluminação natural no programa Relux. Para
avaliação termo-energética foi adotado o modelo de conforto adaptativo desenvolvido por Auliciems e de
Dear (2002) atualmente empregado pela ASHRAE (2002). O método de avaliação in loco faz uso do
levantamento das estratégias adotadas, de medições de temperaturas, e de medições de iluminância para
avaliação do atendimento mínimo e da uniformidade. Os resultados comprovam a eficácia das
recomendações.
Palavras-chave: Projeto, Bioclimático, Conforto, Desempenho, Diretrizes.

ABSTRACT
The thermal performance and natural lighting in the built environment have become important
assumptions, and even compulsory, in the architectural planning of buildings. This is a response to global
trends to reduce the environmental impact of buildings and the pursuit of many benefits to users. The
article demonstrates the importance of bioclimatic and energy efficiency in building design
recommendations, assessed through on-site visit and measurement of the impact on thermal and luminal
performance. The study is carried out on the social cultural equipment and gymnasium called "Arena do
Morro" in the neighborhood of Mãe Luiza in Natal / RN, designed by Swiss Herzog and De Meuron
office, with support from local team of architects and engineers. The project aimed since the beginning of
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the design concept incorporate bioclimatic conditions using strategies such as shading and ventilation for
reduction or waiver of the use of artificial systems such as lighting and air conditioning; increased
occurrence of thermal comfort; and decreased energy demand of the building, minimizing the need for
expansion of the electricity sector and the impact on the environment. The team was responsible for
surveys and diagnosis of various aspects that support the architectural design, especially within the
thermal comfort and daylighting. The recommendations are obtained by observation of positive strategies
in the climate of Natal / RN, bioclimatic zone nº 08 (ZB 08), supplemented by thermal simulations in
DesignBuilder program and natural lighting Relux program. It was used adaptive comfort developed by
Auliciems and Dear (2002) currently employed by ASHRAE (2002). The in loco auditory assesses the
strategies, measures the air and surface temperatures, and the iluminance levels and uniformity. The
results confirm the efficacy of recommendations.
Keywords: Project, Bioclimatic, Comfort, Performance Guidelines.

1 INTRODUÇÃO
Os desempenhos térmico e de iluminação natural no ambiente construído influenciaram
as diretrizes projetuais do projeto arquitetônico da edificação “Arena do Morro” (Ver
Figura 1). Trata-se de uma tendência mundial de redução do impacto ambiental das
construções e a busca de diversos benefícios aos usuários: redução ou dispensa do uso
de sistemas artificiais, como iluminação e condicionamento de ar; aumento da
ocorrência de conforto térmico; e diminuição da demanda energética da edificação,
minimizando a necessidade de expansão do setor elétrico e o impacto ao meio ambiente.
O artigo avalia os desempenho térmico, lumínico da edificação construída por meio de
medições in loco, e compara com as recomendações bioclimáticas e simulações
computacionais influenciaram nas decisões projetuais.
O equipamento denominado "Arena do Morro" destina-se à cultura, lazer e localiza-se
no clima quente e úmido da cidade de Natal-RN, no bairro de Mãe Luíza. A estrutura
espacial é simples e aberta (ver Figura 2), composta por piso e arquibancadas em
granilite que acompanham as curvas de nível do terreno original; cobertura de telhas
onduladas instaladas como uma pilha de painéis soltos que permitam ventilação e
iluminação natural bem como protege a edificação da chuva; e paredes internas
compostas por blocos de concreto com lâminas verticais arredondadas, resultando em
possibilidades de permeabilidade visual, de ventilação, iluminação, sonora e chuva.
Figura 1. Planta baixa esquemática da
edificação

SALA
PROFESSORES

QUADRA

Figura 2. Maquete esquemática
da edificação

SALAS
ADICIONAIS SALA
MULTIUSO

Fonte: Projeto Herzog e DeMeuron, 2012.

Fonte: Projeto Herzog e DeMeuron, 2012.

O projeto, concebido em meados de 2011 a 2012, teve auxílio de uma equipe local de
arquitetos e engenheiros para o licenciamento, elaboração de projetos de estrutura e
sistemas prediais, compatibilização técnica e detalhamento para o projeto executivo de
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obra. A execução do edifício iniciou em 2013 e foi concluída em abril de 2014 (ver
Figura 3).
Figura 3. Fotografia Panorâmica da obra concluída

Fonte: acervo dos autores

2

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa se detém no estudo do projeto e na avaliação do desempenho térmico e
lumínico da edificação construída, incluindo a determinação de recomendações.
2.1

Análise termo-energética

2.1.1 Simulação
Foi simulado o desempenho térmico do projeto com o software DesignBuilder, para
verificar o percentual de horas ocupadas em conforto (POC), considerando dois tipos de
coberta: telha de fibrocimento e telha metálica com isolamento térmico. Esta definição
ocorreu em função das características do projeto, que apresenta significativa área de
coberta (aproximadamente 2.100m²) em comparação com os fechamentos de parede,
que se apresentam muito próximos, colados às edificações vizinhas ou parcialmente
enterrados.
O modelo de simulação considerou as características do edifício (Figura 4), do entorno,
ocupação, rotinas de iluminação e equipamentos previstos. Todos os ambientes são
naturalmente ventilados, sem previsão de sistema de condicionamento de ar.
Figura 4. Vistas sudoeste e sudeste do modelo de simulação

(a) Vista sudoeste

(b) Vista sudeste
Fonte: elaborado pelos autores

O período de ocupação é das 06:00 às 23:00 horas, de 100%, assim como dos
equipamentos. A densidade de ocupação é 0,43 pessoas/m², com metabolismo de uma

195

atividade social/dança, com fator 1,00. A densidade de potência de iluminação adotada
foi de 20,7W/m². O horário de funcionamento do sistema de iluminação foi das 17:30 às
23:00 horas com 100% em operação, e das 23:00 às 05:30 horas com 10% apenas em
operação.As características das coberturas são: cobertura em telha de fibrocimento, com
U = 3,68 W/m².K e α = 0,49; cobertura em telha de alumínio com isolamento térmico
tipo "sanduíche", com U = 0,95 W/m².K e α = 0,20.
Foi adotado o modelo de conforto adaptativo, que define a temperatura de neutralidade
como uma função da temperatura externa, interna ou ambas as temperaturas, sobretudo
em clima quente e úmido. Alguns desses modelos são mais fidedignos em certas
condições onde existe o uso de recursos passivos de conforto, a exemplo de ventilação
natural em climas quente e úmido. Nesse estudo foi empregado o modelo desenvolvido
por Auliciems e de Dear (2002) atualmente empregado pela ASHRAE (2002). Foi
considerada atividade sedentária (1 a 1,3 met) para a ocupação da quadra, com a
possibilidade de se adaptar de forma livre.
Tc= 17,8 + 0,31Te, onde:
Tc= temperatura de conforto (ºC)
Te= temperatura externa (ºC)
2.1.2 Avaliação in loco
A avaliação in loco foi realizada por visita de curta duração, com instrumentos de
medição instantâneos, como termômetros para meditação da temperatura de ar e de
superfícies, a fim de se obter as temperaturas operativas de cada ambiente e compará-las
com a temperatura do ar externo. As medições ocorrem às 9, 12 e 15h, em um dia
ensolarado, com comportamento térmico representativo. Os ambientes medidos de
permanência prolongada são a sala dos professores, sala multiuso e salas adicionais 01 e
02. As medições das temperaturas da quadra foram realizadas em cinco pontos (Ver
Figura 5).
Figura 5. Vistas sudoeste e sudeste do modelo de simulação

Fonte: elaborado pelos autores

2.2

Análise lumínica

2.2.1 Simulação
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As simulações computacionais foram realizadas no software RELUX PRO 2010,
introduzindo os parâmetros de localização do sítio referente à cidade de Natal com
latitude de -5,5°, longitude de -35,5° e UTC -03:00hrs. Foi utilizado plano de referência
com 0,75m de altura e as características geométricas e de superfícies conforme projeto
arquitetônico. Foram simuladas as situações de equinócio, solstício de verão e inverno
para os horários das 9, 12 e 16h com tipo de céu claro (representativo da abóboda
celeste do contexto climático), totalizando 28 situações simuladas para o ginásio e 28
simulações para a sala multiuso. O valor de referência considerado para quadra
esportiva foi de 200 lux e 300lux para as salas multiuso, conforme parâmetros da NBR
5413. Foram adotadas 03 alternativas de cobertura a partir da concepção inicial do
projeto (Tabela 1).
Tabela 1. Avaliação lumínica da quadra: Alternativas de cobertura avaliadas

Alternativa A-01

Alternativa A-02

Alternativa A-03

Telhado com inclinação de
Telhado com inclinação de
21% e espaçamento entre Telhado com inclinação de 24% 14% e espaçamento entre
coberturas de 7,5cm
e espaçamento entre coberturas coberturas de 14,5cm
de 4,7cm
Fonte: elaborado pelos autores

Nas salas multiuso foram simuladas três alternativas construtivas para o desempenho
lumínico, com base na concepção inicial do projeto (Tabela 2).
Tabela 2. Avaliação lumínica das salas multiuso: Alternativas de coberta avaliadas
Alternativa B-01:
Alternativa B-02:
Alternativa B-03:

Bloco sem laje, apenas com a cobertura metálica do ginásio
Bloco com laje, bloqueando iluminação da cobertura metálica
Bloco com aberturas zenitais circulares na laje, dimensionadas com 1.10m
de raio e 1.70m de raio (25% área do piso)
Fonte: elaborado pelos autores

2.2.2 Avaliação da iluminação natural
A avaliação da iluminação natural consiste da observância das recomendações e
medições in loco, e se deu nos horários das 9, 12 e 16h do dia 17/04/14, nos ambientes
da quadra poliesportiva e sala multiuso, aferindo respectivamente 21 pontos e 04 pontos
nos ambientes.
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3 RESULTADOS
Os resultados são apresentados quando ao desempenho térmico e quanto ao
desempenho lumínico.
3.1

Desempenho térmico

- Simulações termo-energéticas
As simulações demonstraram que a coberta possui grande impacto sobre o desempenho
térmico. Entre os casos avaliados, aquele com uso de telha metálica com isolamento U=
0,95W/m².K foi o que apresentou melhor resultado. A opção de coberta com telha de
fibrocimento resultou em 40% das horas ocupadas em conforto térmico. Esse
desempenho é inferior ao da opção com telha de alumínio tipo “sanduíche”, que
resultou em 71% das horas ocupadas em conforto. Os resultados confirmaram o impacto
da coberta no conforto dos usuários e a necessidade de incorporar um material que
priorize a cor clara e a baixa transmitância térmica.
- Recomendações para projeto
Foi recomendado o uso da cobertura leve refletora com o uso de isolamento térmico,
com transmitância menor ou igual a 1,0W/m².K e a absortância não maior que α = 0,5.
O objetivo é reduzir o ganho térmico da coberta e, principalmente, reduzir a sua
temperatura superficial interna.
Para permitir a remoção da carga térmica interna, recomenda-se adotar as vedações com
aberturas para ventilação constante, sendo essas aberturas sempre sombreadas para não
permitir a entrada da radiação direta. Recomenda-se tornar a fachada sudeste – direção
com maior frequência dos ventos – mais permeável e afastar os blocos com ambientes
visando favorecer a ventilação da quadra.
- Avaliação in loco
As recomendações da NBR 15220 (ABNT, 2003) para a ZB 08 – emprego de vedações
leves e claras, aberturas amplas e sombreadas, uso da ventilação natural cruzada – estão
presentes na proposta e foi verificado que elas resultaram em ambientes com
temperaturas operativas – média da temperatura do ar interno e da temperatura radiante
das superfícies internas – inferiores às temperaturas do ar externo. As temperaturas
radiantes das superfícies internas das cobertas e paredes são inferiores à temperatura do
ar interno – variando de 1°C a 5°C –, devido à baixa exposição ao calor e às inércias
térmicas, pois são elementos leves e de cores claras.
A quadra possui cobertura em contato com o exterior, mas esta apresenta temperatura
radiante abaixo da temperatura do ar no local, mostrando que é eficiente a remoção do
calor da coberta pela constante ventilação. Essa ventilação também é perceptível ao
nível do usuário.
Os demais ambientes de uso prolongado possuem cobertura interna sob a cobertura de
todo o ginásio, sendo, portanto, sombreadas durante quase todo o dia. Essas coberturas
internas possuem temperaturas superficiais semelhantes à da cobertura externa. A
diferença é que a temperatura destes elementos é mais constante ao longo do dia, já que
a radiação solar direta só ocorre no começo da manhã.
Registrou-se, no geral, temperaturas mais amenas no período da tarde, em especial a
temperatura superficial dos elementos de vedação. A parede oeste é fechada, enquanto
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as demais, com aberturas, são totalmente sombreadas, contribuindo para reduzir a
temperatura radiante e, consequentemente, a operativa dos ambientes. Por fim, em
quase todas as medições realizadas, as temperaturas operativas encontraram-se dentro
da faixa de conforto estabelecida por Auliciems e de Dear (2002), sendo apenas o
horário das 13h, no ponto central da quadra, o que apresentou temperatura acima da
zona de conforto.
3.2

Desempenho da iluminação natural

- Simulações de iluminação
A iluminação natural foi aplicada na concepção inicial do projeto por meio de
recomendações bioclimáticas. As simulações computacionais objetivaram verificar o
impacto lumínico nas decisões durante a concepção projetual e detalhamento do projeto
executivo, como a distância entre as telhas da cobertura, sua inclinação no ambiente da
quadra poliesportiva e as dimensões de abertura zenital das salas multiuso.
Para a quadra, as simulações demonstraram que as alternativas A-01 e A-02 apresentam
desempenhos semelhantes, com níveis de iluminância acima de 200 lux, mas há
também ocorrência que não atende satisfatoriamente ao parâmetro mínimo de 200 lux
(ver resultado na Figura 6). O ambiente apresenta ótimas curvas de distribuição de
iluminância, consequência do princípio de utilização de aberturas zenitais ao longo da
coberta e do uso de elementos vazados nas paredes, que garantem uniformidade da
iluminação do ambiente.
Figura 6: Resultado da simulação lumínica da quadra poliesportiva

(a) Geometria do modelo

(b) Distribuição da Iluminância

(c) Mapeamento Iluminância

Fonte: elaborado pelos autores

A distribuição da iluminação é bastante uniforme na proporção de 1:2 entre as
iluminâncias mínimas e máximas. As iluminâncias apresentam valores crescentes na
ordem das 9h, 12h e 16h, com presença de picos de iluminância no período da tarde. A
alternativa A-03 apresenta disponibilidade de iluminação natural superior às alternativas
A-01 e A-02, devido ao fato da disposição do telhado permitir maior abertura zenital
(maior espaçamento entre as telhas). Assim é dada como recomendação de projeto
utilizar o maior espaçamento entre as telhas para otimização da luz natural, visto que
este é o aspecto de maior relevância em relação à inclinação das mesmas.
As simulações das salas multiuso apontaram que a alternativa B-01 apresenta maior
potencial luminoso dos ambientes, com iluminação natural advinda da coberta e dos
elementos vazados da vedação vertical, atendendo satisfatoriamente aos níveis de
iluminância mínimos (300 lux) em todos os períodos simulados, com valores médios de
500 lux. O contraste luminoso se mostrou controlado, não acarretando desconforto por
ofuscamento (Figura 7). A Alternativa B-02 apresenta maior restrição à luz solar, com
iluminância insuficiente em todos os casos simulados. A alternativa B-03 com aberturas
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zenitais circulares na laje das salas 01, 02 e 03 visam melhorar o desempenho luminoso
da alternativa B-02. Aberturas com 1,10m de raio se mostraram insuficientes para
atender as exigências mínimas de demanda luminosa. As aberturas com 1,70m de raio
(25% área do piso) apontam demanda de iluminação natural adequada para execução
das atividades. Em praticamente todas as situações esta configuração de abertura
propicia 80 a 100% de iluminância adequada (acima de 300 lux) nos ambientes em
questão.
Figura 7. Simulação lumínica das salas multiuso

(a)

Geometria do modelo

(b)

(c) Localização da sala multiuso em corte

Mapeamento da iluminância

(d) Localização da sala multiuso em planta

Fonte: elaborado pelos autores

Com base nas simulações foi recomendação de projeto adotar a solução de ambiente
com laje translúcida ou com aberturas circulares com raio acima de 1,70m para
adequada captação de luz solar, já que o elemento vazado projetado não propicia fácil
penetração da iluminação natural, devido a sua geometria e disposição. Com isso a
iluminação natural supriria às necessidades dos ambientes nas horas simuladas,
dispensando o uso da iluminação artificial.
- Avaliação da iluminação natural in loco
O projeto foi desenvolvido levando em consideração as recomendações lumínicas
indicadas e demais aspectos projetuais como estrutura, tectônica e funcionalidade. O
projeto foi executado adotando dimensão de 16cm entre as aletas da cobertura do
ginásio e inclinação de 21% compatibilizando as premissas de conforto luminoso e
orientação do engenheiro para adequado escoamento de águas e estrutura da cobertura.
Os resultados das medições (Tabela 3) confirmam a distribuição homogênea da
iluminação na quadra poliesportiva. Os valores encontrados foram consideravelmente
acima dos limites de iluminância exigidos pela norma NBR 5413, justificando-se pela
característica do céu da cidade de Natal, com altos índices de luminosidade, em
comparação ao padrão de céu claro utilizado no software de simulação. As medições
comprovam a eficácia da estratégia aplicada embasada pelas simulações nas etapas
projetuais, onde se adotou cobertura com aberturas zenitais longitudinais ao longo de
todo o ambiente. Deste modo, a quadra apresentou bons resultados de iluminância e
distribuição da iluminação, sendo dispensando o uso da iluminação artificial durante as
horas levantadas.
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Tabela 3. Tabulação das medições de iluminância

Fonte: elaborado pelos autores

Quanto às salas multiuso, não foi possível atender as recomendações projetuais
previamente indicadas através da simulação por causa de questões estruturais e aspectos
de tectônica. Foram executadas aberturas zenitais circulares com 50cm de diâmetro, o
que não foi suficiente para suprir a total demanda de iluminação no período diurno
(Figura 7), sendo necessária complementação com iluminação artificial.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo demonstra que o edifício projetado por um escritório suíço com consultoria
local apresenta desempenhos térmico e lumínico satisfatórios, porque faz uso de
recomendações implementadas na fase de concepção do projeto.
Os estudos preliminares das recomendações bioclimáticas influenciaram a concepção da
envoltória, amparados pelas simulações. Foram escolhidos fechamentos com
características de alta reflexão à radiação solar, baixa transmitância térmica, permeáveis
ao vento e à luz difusa. As paredes foram projetadas com blocos vazados, sobretudo as
voltadas para Sul e Leste, que correspondem a releituras de cobogós, com melhorias no
desempenho e na estética. A coberta também inova na forma, com aberturas zenitais
com espaçamento entre peças e inclinação determinada por simulação.
O principal ambiente de permanência prolongada – a quadra poliesportiva – atendeu às
recomendações provenientes das simulações e apresentou bom desempenho. Contudo,
em algumas situações, às recomendações podem não ser atendidas em detrimento de
outras condicionantes projetuais, visto que o projeto arquitetônico atende a uma
demanda multidisciplinar. Este foi o caso da sala multiuso, que deu enfoque às questões
estruturais e estéticas.
As medições in loco, por meio de visitas de curta duração à quadra, comprovam o
desempenho previsto. A adoção de uma envoltória permeável e clara na proposta
arquitetônica resultou um impacto positivo à construção em relação ao seu contexto
bioclimático, confirmando a importância das diretrizes bioclimáticas na concepção
projetual e a rotina de diagnóstico, análise, concepção e aferição, a qual pode ser
adotada para qualquer edificação.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE ACÚSTICA EM EDIFÍCIOS
ESCOLARES DA CIDADE DE MACEIÓ-AL
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RESUMO
A instituição escolar exerce papel fundamental na formação do aluno, sendo assim, o ambiente de ensino
e aprendizado deve oferecer condições favoráveis ao desempenho das atividades a serem realizadas. Uma
destas condições ou a mais importante delas está ligada à qualidade acústica da edificação que, apesar de
sua relevância, muitas vezes não é levada em consideração no processo de desenvolvimento do projeto. O
presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade acústica em escolas públicas da cidade de
Maceió-Al. A metodologia utilizada partiu de um processo de setorização das escolas por áreas mais
ruidosas e menos ruidosas. Tal processo deu origem a um quadro com 12 tipologias diferentes onde
destas, selecionaram-se quatro para serem analisadas. As análises foram baseadas na caracterização dos
aspectos físicos e acústicos de cada edificação. Em relação aos aspectos físicos, verificou-se que as
escolas apresentam diferenças quanto à implantação, tipologia e soluções arquitetônicas, no entanto, há
uma tentativa de padronização em relação aos aspectos construtivos, sobretudo no que se refere aos
materiais empregados. Já em relação à análise acústica, as medições do nível de pressão sonora realizadas
revelaram um fato preocupante: Em todas as salas de aula em que foram realizadas as medições, os níveis
de ruído ultrapassam ao intervalo considerado aceitável por norma para este tipo de ambiente, o que
impossibilita um sistema eficiente de ensino e aprendizado em escolas que utilizam a comunicação verbal
como principal veículo de disseminação do conhecimento.
Palavras-chave: Qualidade Acústica, Tipologias Arquitetônicas, Edificações Escolares.

ABSTRACT
The school plays a fundamental role in the formation of the student, so the environment for teaching and
learning must offer favorable conditions for the performance of activities to be performed. One of these
conditions or the most important of which is connected to the acoustic quality of the building that, despite
its importance, is often not taken into consideration in the project development process. This study aims
to evaluate the acoustic quality of public schools in the city of Maceió- Al. The methodology begins with a
process of schools’s sectorization for noisier and less noisy areas. This process gave rise to a frame with
12 different types where four were selected be analyzed. The analyzes were based on the characterization
of physical and acoustic aspects of each building. In physical aspects, it was found that schools differ as
to the deployment, typology and architectural solutions, however, there is an attempt at standardization
in relation to the constructive aspects, especially with regard to the materials used. Regarding the
acoustic analysis, measurements of sound pressure level have revealed a disturbing fact: In all the
classrooms in which measurements were made , the noise levels beyond the range normally considered
acceptable for this type of environment , which prevents an efficient teaching and learning in schools
using verbal communication as the main vehicle for the dissemination of knowledge.
Keywords: Quality Acoustics, Architectural Typologies, School Buildings
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1

INTRODUÇÃO

Vários fatores interferem na qualidade do ambiente de ensino e posteriormente no
rendimento do aluno em sala de aula de modo que problemas relacionados à acústica
podem criar ambientes caóticos e com deficiências na comunicação verbal entre alunos
e professores. De acordo com Silva (1991), o ruído influi na inteligência,
principalmente na capacidade de atenção do indivíduo e reduz o rendimento no
trabalho, tanto intelectual quanto fisicamente. Entre as principais fontes geradoras de
ruído em edificações escolares destacam-se: o ruído externo proveniente do tráfego de
veículos e dos equipamentos localizados no entorno da edificação e as fontes internas
tais como: pátios, corredores, quadras de esporte, cantinas, lanchonetes, entre outras.
Segundo Kowaltowski (2011) as falhas decorrentes de problemas acústicos em
relação à forma do edifício escolar se relacionam ao posicionamento de ambientes
geradores de ruídos dentro da própria edificação. Além de prejudicar a concentração e o
posterior aprendizado do aluno, o ruído pode comprometer a saúde vocal dos
professores, desencadeando distúrbios de voz, além de problemas relacionados à
audição e distúrbios no sistema nervoso.
No entanto, apesar da relevância de tal temática, pouca atenção vem sendo
dispensada ás construções escolares, sobretudo as da rede pública, onde na maioria das
vezes, o conforto ambiental da edificação é deixado de lado em detrimento ao
atendimento dos condicionantes econômicos. Diante disso, tais edificações acabam
adquirindo características padronizadas que não levam em consideração as
particularidades de cada local onde serão inseridas, de modo que, na maioria das vezes,
não conseguem evitar a propagação do ruído nem mesmo internamente, o que,
futuramente pode acarretar a necessidade de ações corretivas de custos elevados.
Outro item que influi negativamente no isolamento acústico refere-se à presença de
aberturas nas salas. Como em Maceió o clima é quente e úmido e as escolas da Rede
Municipal não possuem condicionamento de ar artificial, existe uma necessidade de se
manter as janelas abertas por um longo período de tempo para que se tenha uma
temperatura amena e um clima mais agradável no interior do ambiente de ensino. O fato
é que essas aberturas também permitem a passagem de ruído do meio externo para o
meio interno podendo comprometer a acústica de tais ambientes.
2

OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade acústica em escolas públicas
municipais da cidade de Maceió- AL verificando-se os níveis de ruído presente no
interior de tais edificações a fim de contribuir para a construção de novas diretrizes de
projeto que favoreçam a qualidade acústica nestes espaços.
3

MÉTODO

O método aplicado para a realização do presente trabalho foi dividido em quatro etapas,
descritas a seguir:
3.1 Revisão bibliográfica e levantamento de dados das escolas existentes.
3.2 Seleção do objeto de estudo: Tipologias a serem avaliadas.
3.3 Análises e Diagnósticos.
3.4 Conclusões.
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3.1 Revisão bibliográfica e levantamento de dados das escolas existentes
Nesta etapa buscou-se um maior aprofundamento dos temas relacionados à acústica
escolar, sobretudo em relação às normas acústicas existentes para este tipo de ambiente.
Foi realizado um levantamento de dados das Escolas Públicas Municipais de Maceió
onde foi possível recolher o acervo digital dos projetos arquitetônicos existentes. O
acervo possui em torno de 110 projetos em formato dwg. Tais dados foram obtidos por
intermédio da SEMED - Secretaria Municipal da Educação.
3.2 Seleção do objeto de estudo
Para a seleção do objeto de estudo realizou-se inicialmente uma análise geral do acervo
com o intuito de verificar quais eram as tipologias arquitetônicas presentes no mesmo.
A idéia desde o início era escolher escolas com tipologias diferentes para serem
estudadas. Neste primeiro momento foi feita a análise de cada projeto observando-se o
formato da planta que cada escola apresentava, assim como a relação entre áreas de
menor e maior ruído, respectivamente. Para esta primeira análise, apenas o pátio foi
destacado como área de maior ruído.
Pode-se perceber que os projetos apresentam diferentes formas de organização
espacial. Algumas edificações são compostas basicamente de dois blocos paralelos de
salas de aula separados por um pátio, outras já possuem sua planta em formato de “L”,
“U” ou em formato variado. Nesta primeira analise verificou-se a presença de 12
tipologias arquitetônicas como pode ser observado no quadro 1.
Quadro 1 - Síntese das tipologias arquitetônicas avaliadas
encontradas.

Fonte: CORREIA (2013)
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escolha das edificações a serem estudadas baseou-se na seleção de tipologias
que possuíssem diferentes conflitos acústicos entre sí, como podem ser observados no
quadro 2.
Quadro 2 – Tipologias arquitetônicas e conflitos
acústicos.
A

Fonte: CORREIA (2013)

3.3. Análises e Diagnósticos
Para cada escola foi feito um mapeamento sonoro onde as plantas baixas foram
setorizadas mais detalhadamente de acordo com as áreas mais ruidosas e menos
ruidosas. Cada setor destacado na planta está associado ao nível máximo de ruído a que
o mesmo deveria estar submetido de acordo com a NBR 10152(1987) ou, no caso dos
pátios, estão associados aos níveis de ruído a que geralmente são expostos. O
mapeamento sonoro de cada planta pode ser observado nas fichas que serão
apresentadas no final do ítem 3.3. A seguir, pode-se observar a explicação de cada item
da legenda do mapeamento sonoro:
a) Área Pedagógica
A área pedagógica foi destacada como a área menos ruidosa tomando como referência
as salas de aula, por serem ambientes que necessitam ter os menores níveis de ruído
possíveis dentro da edificação. O intervalo de ruído aceitável pela NBR10152(1987)
para estes ambientes encontra-se entre 40 e 50 dB (A).
b) Circulações
As circulações foram destacadas como áreas mais ruidosas por se conformarem como
zonas de passagem dos usuários onde as pessoas geralmente passam conversando,
crianças correndo. Desta forma, acabam sendo áreas muito reverberantes podendo
exercer influência direta na acústica das salas. A NBR10152(1987) recomenda que o
nível de ruído para este ambiente deve ser de, no máximo 55 dB (A).
c) Pátios
Os pátios também foram destacados como áreas de maior ruído por serem ambientes
geralmente expostos a níveis de ruído superiores a 70dB(A) podendo influenciar
consideravelmente a acústica das salas de aula.
d)

Ambiente onde foi realizada a Medição
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O item “d” da legenda refere-se aos ambientes onde foram selecionadas as medições do
Nível de Pressão Sonora.
Verificou-se que as escolas de uma maneira geral não possuem nenhum tipo de
tratamento acústico, sendo assim, no mapeamento sonoro também são apresentadas
algumas sugestões prévias para a melhoria do desempenho acústico de tais edificações:
e) Paredes com necessidade de Isolamento contra o Ruído Externo
Considerou-se necessário o isolamento contra o ruído externo nas faces externas das
paredes de salas de aula que possuem janelas voltadas para as fachadas situadas
próximas à vias de tráfego. Os tipos de janelas encontradas foram: basculantes e
pivotantes. Em sua maioria, apresentam precariedade quanto à manutenção,
apresentando frestas e aberturas que contribuem para a passagem do ruído do meio
externo para o ambiente interno.
f) Necessidade de Isolamento Interno (entre partições)
O ruído gerado no interior de uma sala de aula pode ser facilmente transmitido para
outra sala adjacente, sobretudo nas salas em que as paredes não alcançam o teto
permitindo o vazamento sonoro de um ambiente para o outro. As paredes divisórias
geralmente são de blocos de tijolos e não possuem nenhum tipo de tratamento acústico,
sendo assim, considerou-se necessário o Isolamento acústico entre as salas.
g) Necessidade de absorção Acústica
Constatou-se a necessidade de absorção no interior de todas as salas de aula no intuito
de diminuir a reverberação e consequentemente o nível de ruído interno.O mesmo
procedimento foi aplicado em áreas muito reverberantes como pátios e circulações
fechadas no intuito de impedir a passagem do ruído gerado nestes ambientes para as
salas de aula.
Além do mapeamento sonoro, também foi apresentada uma pequena síntese dos
pontos negativos em relação aos aspectos construtivos que as salas de aula apresentam.
3.3.1 MEDIÇÕES REALIZADAS
Com o auxílio do medidor do nível de pressão sonora modelo 01dB-Metravib Solo,
realizou-se as medições nos ambientes internos das escolas durante o período de
10/07/2013 a 28/08/2013 no turno vespertino no horário compreendido entre 13:30hs e
17:00hs. Tais medições foram executadas de acordo com a NBR 10151 – Avaliação do
Ruído em Áreas Habitadas Visando o Conforto da Comunidade (ABNT, 2000). As
condições em que foram realizadas foram estabelecidas a partir das características reais
de utilização dos espaços. As salas de aula não possuem condicionamento de ar artificial
e encontravam-se com os ventiladores desligados. As medições em salas de aulas
ocorreram em horário de aula (salas ocupadas) e em diferentes situações de isolamento
acústico: com portas e janelas abertas e com portas e janelas fechadas. Em seguida, os
resultados obtidos foram comparados com os níveis de ruído considerados aceitáveis
pela NBR 10152 que estabelece os níveis máximos de ruído aceitáveis para o conforto
acústico em diversos ambientes. Em salas de aula, o nível máximo admitido é de 50
dB(A).
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Ficha Acústica- E1: Escola de ensino infantil Mascarenhas de Moraes

Planta de Situação

Principais pontos negativos (Aspectos Formais)
Portas/ Janelas localizadas umas de frente para as outras facilitando a troca de ruído entre as salas.
Aberturas voltadas para as fachadas que estão situadas próximas á fontes de sonoras, permitindo a
entrada do ruído externo.
Aberturas das salas voltadas para a circulação/Pátio permitindo a transferência de ruído entre os
ambientes.
Portas situadas lado a lado facilitando a troca de ruído entre as salas

Gráfico 1: Resultados das medições do nível de pressão sonora na E1 com salas da em diferentes
condições de Isolamento Acústico.
De acordo com o gráfico 1,
todas as salas em que foram
realizadas as medições encontramse fora dos padrões aceitáveis pela
NBR 10152 apresentando níveis de
ruído
extremamente
elevados.
Observa-se que mesmo na condição
“a” com as portas e janelas
fechadas, os valores obtidos
também foram muito elevados.
Uma possível explicação para este
fato seria a má reverberação da sala
de aula, que por não possuir um
tratamento acústico acaba tendo a
sua
qualidade
acústica
comprometida.

Condição “a”- Portas e janelas fechadas.
Condição “b”- Portas e janelas abertas.
Pátio (em horário de aula).
Circulação (em horário de aula).

Fonte: Correia; Oiticica (2014)
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Ficha Acústica- E2: Escola de ensino fundamental Deraldo Campos

Planta de Situação

Principais pontos negativos (Aspectos Formais)
Portas/ Janelas localizadas umas de frente para as outras facilitando a troca de ruído entre as salas.
Aberturas voltadas para as fachadas que estão situadas próximas á fontes de sonoras, permitindo a
entrada do ruído externo.
Aberturas das salas voltadas para a circulação/Pátio permitindo a transferência de ruído entre os
ambientes.
Portas situadas lado a lado facilitando a troca de ruído entre as salas de aula.

Gráfico 2: Resultado das medições do nível de intensidade sonora na E2 em diferentes condições
de isolamento acústico.
O gráfico 2 deixa claro
que existe um aumento
significativo de ruído quando as
salas
encontravam-se
nas
condição b (portas e janelas
abertas), o que evidencia a
inferência do ruído advindo dos
demais ambientes. A sala 3
(S.3) é o ambiente mais crítico
acusticamente, apresentando,
para
a
condição”b”,
aproximadamente 89,7 dB(A).
Sendo assim, para o professor
conseguir ministrar a sua aula,
Condição “a” – Portas e janelas fechadas
deveria elevar a sua voz em , no
Condição “b”- Portas e janelas aberta
mínimo, 101 dB(A) para
Pátio ( em horário de aula)
Circulação ( em horário de aula)
garantir uma razão sinal/ruído
de 15 dB(A).
Fonte: Correia;Oiticica (2014)
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Ficha Acústica – E3: Escola de ensino Fundamental Baltazar de Mendonça

Planta de Situação
Principais pontos negativos (Aspectos Físicos)
Aberturas voltadas para as fachadas que estão situadas próximas á fontes de sonoras, permitindo a entrada
do ruído externo.
Aberturas das salas voltadas para a circulação/Pátio permitindo a transferência de ruído entre os ambientes.
Portas situadas lado a lado facilitando a troca de ruído entre as salas de aula.
O terreno da escola situa-se ao lado de uma outra escola estadual, o que desfavorece a acústica da
edificação

Gráfico 3: Resultado das medições do nível de intensidade sonora na E3 em diferentes
condições de isolamento acústico.

Condição “a” – Portas e janelas fechadas
Condição “b”- Portas e janelas aberta
Pátio ( em horário de aula)
Circulação ( em horário de aula)

Fonte: Correia; Oiticica (2014)
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Apesar dos níveis
sonoros continuarem acima do
permitido pela Norma 10152, a
E3 foi a que apresentou os
menores níveis de ruído em
relação ás outras escolas
estudadas. Vale salientar que a
escola está implantada em um
terreno voltado apenas para
uma via de tráfego de fluxo
secundário, divergindo das
outras
edificações
nesse
aspecto.

Ficha Acústica – E4: Escola de ensino Fundamental Frei Damião

Planta de situação
Principais pontos negativos (Aspectos Físicos)
Aberturas voltadas para as fachadas que estão situadas próximas á fontes de sonoras, permitindo a
entrada do ruído externo.
Aberturas das salas voltadas para a circulação/Pátio permitindo a transferência de ruído entre os
ambientes.
Portas situadas lado a lado facilitando a troca de ruído entre as salas de aula.
O terreno da escola é circundado por quatro vias de tráfego, onde três destas são de fluxo primário,o
que torna a edificação bastante exposta ao ruído externo.

Gráfico 4: Resultado das medições do nível de intensidade sonora na E4 em diferentes
condições de isolamento acústico.

Condição “a” – Portas e janelas fechadas
Condição “b”- Portas e janelas aberta (em horário de aula)
Circulação (em horário de aula)
Horta (em horário de aula)
Pátio

Fonte:Correia;Oiticica (2014)
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Os níveis de ruído
continuam muito acima do
intervalo
permitido
pela
NBR10152 chegando á quase
90 dB(A) em sua situação mais
crítica. Um fator negativo nesta
escola refere-se á proximidade
das salas com a horta que, neste
caso é usada para atividades
recreativas no mesmo horário
em que as outras turmas estão
de aula. Tal fato contribui
negativamente para a qualidade
acústica das salas, sobretudo as
que estão situadas mais
próximas á horta.

3.4 CONCLUSÕES
Uma análise final dos resultados levou-se a concluir que as escolas analisadas não
foram projetadas considerando os aspectos acústicos. Percebe-se que há uma falta de
cuidado desde a escolha do terreno onde a edificação será inserida. Algumas escolas
foram implantadas em terrenos que possuem as quatro testadas voltadas para vias de
tráfego, o que aumenta a interferência do ruído externo no interior da edificação, como é
o caso da E2 onde se obteve os maiores valores de níveis de intensidade sonora.
Em relação á tipologia, observa-se que não existe a preocupação em proteger as salas de
aulas das áreas mais ruidosas, estas geralmente se organizam em torno do pátio e
possuem suas aberturas voltadas para uma das áreas mais ruidosas da edificação. Os
níveis de ruído encontrados nos pátios mesmo em horário de aula foram muito elevados,
o que o torna um ambiente propagador de elevados níveis sonoros.
As medições do nível de pressão sonora realizadas revelaram um fato altamente
preocupante: Em todas as salas medidas, os valores obtidos ultrapassam ao nível
aceitável de conforto acústico, que no caso das salas de aula, deve atingir no máximo,
50 dB(A) de acordo com a NBR 10152(1987). Grande parte das salas apresentou níveis
altíssimos que impossibilitaria o exercício da atividade do professor, pois o mesmo
precisaria elevar muito a sua voz para garantir uma razão Sinal/Ruído de 15 dB(A) , o
que acarretaria em vários danos á sua saúde vocal.
Verificou-se que todas as salas de aula estudadas não possuem isolamento acústico
satisfatório, de modo que o ruído originado em uma sala pode ser facilmente percebido
na sala ao lado por conta do vazamento sonoro entre as partições. Diante de todos os
resultados alcançados, conclui-se que as escolas municipais de ensino fundamental de
Maceió avaliadas não apresentam condições acústicas satisfatórias.
O presente trabalho visa contribuir para uma maior conscientização do problema da
qualidade acústica em escolas públicas além de reforçar a necessidade da
implementação de uma metodologia projetual eficiente para edifícios escolares que
possa sintetizar os procedimentos do projeto escolar, orientando os arquitetos,
engenheiros e gestores a elaborarem e construírem edificações escolares apropriadas
para o fim a que destinam, tendo em vista que o cuidado na etapa da concepção
projetual é extremamente necessário, uma vez que corrigir os problemas em edifícios
construídos se torna muito mais dispendioso o eu evitá-los na etapa do projeto.
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RESUMO
Esse artigo tem como objetivo estabelecer uma classificação climática para o desenvolvimento de
conceitos de edificações com balanço anual nulo de energia, os NZEB (Net Zero Energy Building). Para
atingir a meta de zerar o balanço anual de eletricidade consumida oriunda do sistema elétrico nacional,
parte-se da hipótese que a Temperatura do Ar, a Umidade Relativa do Ar e a Irradiância Solar Global são
as variáveis ou indicadores climáticos de maior relevância para estes conceitos construtivos. Valoreslimite dessas variáveis foram determinados por análise de agrupamento (Clustering), através de um
algoritmo programado em "R". O desenvolvimento da classificação climática foi necessário para
estabelecer cenários com potencial hierarquizado para esse fim. A delimitação geoespacial das classes
climáticas e a extrapolação dos dados para locais sem medição, a partir dos dados existentes, foram
realizados pelo método determinístico de interpolação “ponderação inversa da distância” (IDW- Inverse
Distance Weighting). Esse trabalho foi elaborado como a etapa inicial de uma pesquisa de doutorado que
visa analisar o potencial regional de NZEB para o Brasil.
Palavras-chave: Classificação Climática, Indicadores Climáticos, Clustering, Inverso da Potência das
Distâncias, Zero Energy Building

ABSTRACT
This article aims to establish a climate grading for the development of concepts for buildings with zero
annual energy balance, NZEB (Net Zero Energy Building). To achieve the goal of zero annual balance of
electricity consumed coming from the national grid, it is assumed that outdoor air temperature, relative
humidity and global solar radiation are the most relevant climatic variables to this building concept.
Limit values of these variables were determined by cluster analysis. The development of climatic
classification was necessary to establish hierarchical potential scenarios for this purpose. The geospatial
delineation of the climate classes and the extrapolating data for locations without measurements were
obtained using the deterministic interpolation method of inverse distance weighting (IDW). This paper
was prepared as the first part of a PhD research aimed to analyze the regional potential for NZEB Brazil.
Keywords: Climate Classification, Climate Indicators, Clustering, IDW- Inverse Distance Weighting,
Zero Energy Building

1

INTRODUÇÃO

Hoje, as edificações são consumidoras de energia. No futuro, as edificações podem se
tornar fornecedoras de energia. A geração distribuída de eletricidade a partir de fontes
renováveis de energia e a injeção do excesso de energia na rede elétrica já cenarizam
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um momento em que as edificações serão elementos fundamentais na matriz energética.
Para edificações que apresentam baixo consumo de energia, a obtenção de um saldo
positivo em um balanço anual é uma meta alcançável em muitos países.
Na União Europeia, a reformulação das diretrizes do setor da construção civil publicada
em 2010 exige que os seus Estados-Membros construam até o final de 2020 o padrão
“Nearly Zero Energy Building” para todas as suas novas edificações. O programa de
tecnologia de construção dos Estados Unidos também tem como objetivo introduzir
edificações com balanço nulo de energia residenciais e não-residenciais até 2020 e
2025, respectivamente (VOSS, 2011). O Brasil apresenta alguns avanços nesta área, em
especial o projeto de Lei do Senado n°84 de 2012, o qual estabelece diretrizes para que
o consumidor possa produzir sua própria energia e injetar o excesso na rede de
distribuição.
O conceito geral de “Net Zero Energy Building” - NZEB - significa que a edificação
deve estar conectada a uma rede de distribuição de energia elétrica e, feito o balanço
anual líquido de energia, este deve ter um resultado nulo ou se possível até apresentar
valores positivos, quando a edificação gerar mais energia elétrica em relação ao
consumo. Desta forma, o excesso de energia é fornecido à rede elétrica. A edificação
pode ter períodos de consumo da energia disponível na rede elétrica (situações de
balanço negativo) e outros superavitários . Este conceito, por sua vez, deve ser adaptado
de acordo com as normas nacionais, objetivos políticos e aspectos ambientais do país.
Um balanço positivo é atingido com mais facilidade quando a edificação já apresenta
um consumo de energia final reduzido. Isto deve-se à uma arquitetura adequada e ao
uso de equipamentos e elementos construtivos de alta eficiência energética, somado ao
desempenho da fonte geradora de energia elétrica a partir das fontes renováveis locais
que são extremamente dependentes de condições meteorológicas favoráveis. Desta
forma, é fundamental, para a consecução deste objetivo, não somente uma produtiva
geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, como também a redução do
consumo final de energia via projeto com elevado nível de eficiência energética (VOSS,
2011; TORCELLINI, 2006). Este conceito construtivo, amplamente difundido, aplicado
e aperfeiçoado em países de clima temperado como na Europa e nos Estados Unidos, é a
motivação de muitos estudos na tentativa de adaptá-lo em locais de clima quente e
úmido, levando em consideração o clima e os aspectos construtivos locais.
O emprego de parâmetros técnicos e climáticos locais no desenvolvimento e
planejamento de edificações tem sido crucial para atingir elevados níveis de eficiência
energética. Para o NZEB, o adequado e racional uso de recursos naturais, como o uso da
irradiância solar na geração de energia elétrica, é indispensável e a sua dimensão é
decisiva na classificação e avaliação de tais conceitos.
Para o Brasil, a NBR 15220-3 apresenta uma primeira versão do Zoneamento
Bioclimático Brasileiro, na qual o desempenho térmico das edificações pode ser
otimizado em função de recomendações técnico-construtivas adaptadas às condições
climáticas regionais (ABNT, 2005). Este Zoneamento tem sido aplicado no projeto de
edificações com diversos usos, desconsiderando a sua finalidade inicial de propor
recomendações para a otimização do desempenho térmico de habitações unifamiliares
de interesse social com até três pavimentos (RORIZ, 2012a, 2012b; GIVONI, 1992). A
necessidade de se estabelecer relações entre padrões climáticos e novas estratégias de
projeto – os NZEBs, por exemplo, torna necessário o mapeamento de um maior número
de variáveis. No caso, a inclusão da irradiância solar torna-se relevante, pois o
aproveitamento dessa fonte de energia é uma estratégia central para a análise da
viabilidade de edifícios com balanço energético anual zero.
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A análise da viabilidade de tais edifícios depende de vários fatores e uma classificação
climática adequada a este propósito é sugerida como elemento indispensável neste
contexto. Esta classificação climática deve descrever detalhadamente possíveis regiões
de estudo em função da disponibilidade e intensidade de recursos naturais locais.
Neste artigo, uma classificação climática é proposta com o objetivo de delimitar regiões
com características climáticas semelhantes referente à diferentes níveis de Temperatura
do Ar Exterior, Umidade Relativa e Irradiância Solar Global. As características
climáticas de cada região devem auxiliar a concepção e desenvolvimento de conceitos
energéticos de edifícios com o padrão “Net Zero Energy Building”, considerando, desta
forma, o comportamento destes indicadores climáticos no desempenho térmico e na
eficiência energética da edificação.
2

MÉTODO UTILIZADO PARA A CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA

Para atingir os critérios de alta eficiência energética, pressupõe-se que o uso de recursos
naturais locais são fundamentais para zerar o balanço energético final da edificação,
além de poder otimizar de forma direta ou indireta o desempenho térmico da edificação.
Para classificar regiões com características climáticas distintas segundo as variáveis
aqui selecionadas de interesse fundamental para o estudo de NZEB (Temperatura do Ar
Exterior, Umidade Relativa e Irradiância Solar Global), foram determinados valoreslimite para estas variáveis aplicando a teoria de Clustering (análise de agrupamento) à
amostra completa. Esta teoria tem o objetivo de realizar agrupamentos automáticos de
dados segundo seu grau de semelhança através de algoritmos programados no ambiente
de desenvolvimento integrado “R”. A análise de agrupamento aqui utilizada trata de
uma teoria difundida e bem sucedida na informática, medicina e biologia para
identificar classes com tipologias semelhantes. Na climatologia, esta teoria é empregada
para encontrar regimes climáticos ou padrões atmosféricos de pressão do nível do mar
mais frequentes (BACHER, 2010).
Com o mesmo objetivo de encontrar classes com características semelhantes com alto
grau de confiabilidade, optou-se para este estudo o uso da teoria de Clustering para
identificar classes com características climáticas semelhantes em função do indicador
climático e a sua variação ao logo do ano. Nesta disposição dos dados, os valores-limite
dos respectivos indicadores climáticos são determinados pela identificação das classes
semelhantes.
A definição de um valor-limite para cada indicador citado resulta na formação de 8
classes com homogeneidade climática, onde cada classe foi determinada intercalando os
valores dos indicadores de cada localidade acima ou abaixo em relação aos valores
limitantes. A delimitação de 8 classes com homogeneidade climática e a extrapolação
para locais sem dados medidos são obtidas pelo método de interpolação determinista
IDW - Inverse Distance Weighting (inverso da potência das distâncias), também
programado em “R”.
2.1

Base de dados climáticos

Para a obtenção dos arquivos climáticos de municípios brasileiros, utilizou-se o
Meteonorm 7.1. Trata-se de um banco de dados meteorológicos do Ministério de
Energias da Suiça com dados climatológicos abrangentes indicados para simulação de
edificações, sistemas solares e painéis fotovoltaicos. Os resultados são anos típicos ou
TMY (Typical Meteorological Year) gerados estocasticamente através da interpolação
das médias mensais. Eles não representam um verdadeiro ano histórico, mas um ano
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hipotético que representa estatisticamente um ano típico no local selecionado. Para este
estudo, utilizaram-se os dados horários, registrados em 355 estações climatológicas
entre os anos de 1961 e 1990. A Figura 1 apresenta a localização das estações
climatológicas consideradas neste estudo.
Figura 1: Localização das estações climatológicas

Fonte: METEOTEST 7.1 (2014)

2.2

Indicadores climáticos para edificações com eficiência energética

A Temperatura do Ar Exterior, a Umidade Relativa e a Irradiância Solar Global foram
escolhidas como as variáveis mais diretamente relacionadas com o potencial para uma
edificação alcançar o nível NZEB.
Os três indicadores climáticos interferem no comportamento térmico de uma edificação
em função de sua intensidade, frequência de ocorrência e a ação conjugada destes. A
Temperatura do Ar Exterior e a Umidade Relativa estão relacionadas diretamente com
os parâmetros de conforto de uma edificação e por consequência interferem no balanço
energético final. A remoção da Umidade Relativa, nos climas de elevada umidade, tem
grande participação no elevado consumo de energia dos sistemas de condicionamento
de ar em edificações não-residências no Brasil. A inclusão da Irradiância Solar Global
se justifica devido ao ganho térmico e à possibilidade de gerar energia elétrica por meio
painéis fotovoltaicos. Desta forma, a consideração destes fenômenos são essenciais para
a concepção de conceitos energéticos de edifícios com o padrão “Net Zero Energy
Buildings”.
2.3

Metodologia proposta para uma classificação climática para edificações com
balanço energético anual zero

Foi identificada, através do cálculo do desvio padrão diário, a variação anual dos três
indicadores climáticos para cada localidade . Um desvio padrão maior indica que o
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indicador climático está distante da média e por isso apresenta uma maior variação ou
amplitude, caracterizando assim o indicador para uma determinada localidade e região.
Desta forma, pode-se identificar localidades que apresentam homogeneidade quando
estas possuem valores similares de desvio padrão dentro de um intervalo de tolerância.
Para a Temperatura do Ar Exterior, foram determinados os valores da Temperatura do
Ar Exterior Média Anual das localidades através das médias mensais de máxima e
mínima da Temperatura do Ar. O desvio padrão anual médio para a Temperatura do Ar
Exterior foi determinado através dos valores médios diários da Temperatura do Ar. O
mesmo procedimento foi adotado para a Umidade Relativa. Para a Irradiância Solar
Global, foi considerado nesta análise um valor diário através da soma da Irradiância
Solar Global horária para cada localidade. Para garantia de qualidade na aplicação de
métodos de agrupamento, os valores “atípicos” ou “outliers” foram eliminados antes da
aplicação destes métodos. Estes valores correspondem a aproximadamente 3% do
número de elementos da amostra.
A identificação de grupos homogêneos é obtida através de algoritmos que podem ser
não-determinísticos, determinísticos e estatísticos, os quais buscam padrões consistentes
através de uma lógica específica (BACHER, 2010). Para este estudo, os seguintes
métodos foram adotados: método hierárquico UPGMA (Unweighted Pair Method with
Atithmetic Mean), Diana (Divisive Analysis Clustering), K-means, PAM (Partioning
Around Medoids), CLARA (CLustering LARge Applications), Fanny (Fuzzy Analysis),
SOM (Self-Organizing Map), Model based clustering e SOTA (Self-Organizing Tree
Algorithm) (KAUFMAN; ROUSSEEUW, 1990; ZHAO, 2013; NG; HAN, 1994)
Para o auxílio na escolha do método mais apropriado e na avaliação da qualidade do
agrupamento, determinou-se o Valor da Silhueta S(o) para cada método. O Valor da
Silhueta traz informações sobre a “consistência” e a “separação” de cada grupo. Um
método de agrupamento mais adequado a uma determinada distribuição deve apresentar
um Valor da Silhueta próximo de 1, podendo variar de -1 à 1. Distribuições com
Valores da Silhueta entre 0.5 e 0.7 são consideradas como estruturas plausíveis e a partir
de 0.7 são consideradas como estruturas fortes. (BROCK et al., 2011; HÜFTLE, 2006;
RAHNENFÜHRER, 2009). Os Valores da Silhueta para cada método estão
apresentados na Tabela 1, assim como o método de agrupamento mais apropriado.
Tabela 1: Valores da Silhueta calculados para os indicadores climáticos

Algoritmo
UPGMA
k-means
Diana
Fanny
SOM
PAM
SOTA
Clara
Model

Temperatura
Exterior
0.588
0.590
0.590
0.589
0.589
0.589
0.589
0.584
0.512

Silhueta S(o)
Umidade
Relativa
0.552
0.552
0.553
0.540
0.552
0.540
0.551
0.550
0.390

Irradiância
Solar Global
0.589
0.597
0.597
0.540
0.552
0.540
0.551
0.545
0.389

Os algoritmos de classificação determinístico particional, tais como o K-means, PAM e
CLARA, identificam grupos semelhantes em função de um número de clusters (grupos)
“k” previamente determinado. Para esta aplicação, adotou-se k=2, pois o objetivo inicial
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é identificar apenas dois grupos e um valor-limite entre os grupos, o qual será utilizado
para a classificação climática e delimitação de no máximo 8 regiões homogêneas. Nos
outros métodos onde não é possível determinar previamente os números de clusters
(grupos), procurou-se escolher os melhores Valores da Silhueta para k=2. O Método
hierárquico divisível Diana (Divisive Analysis Clustering) foi empregado para os três
indicadores climáticos pelo fato deste apresentar os melhores Valores da Silhueta e por
ser o mais apropriado para as distribuições encontradas (distribuição com áreas
irregulares e elementos espaçados) (BACHER, 2010). Para este método, os valoreslimites foram determinados através da média aritmética do centroide de cada grupo. A
aplicação dos métodos de agrupamento Diana para a Temperatura do Ar Exterior,
Umidade Relativa e Irradiância Solar Global está ilustrada nas Figuras 6, 7 e 8, bem
como na Tabela 2 com os valores-limite para cada indicador climático.
Figuras 6, 7 e 8: Diana-Clustering para Temperatura do Ar Exterior, Umidade
Relativa e Irradiância Solar Global (2 Grupos)

Tabela 2: Valores-limite
Indicadores Climáticos
Temperatura
do Ar Exterior

22.9 [°C]

Umidade
Relativa

76.7 [%]

Irradiância
Solar Global

4.8 kWh/m²

As regiões com homogeneidade climática foram identificadas pelas localidades que
apresentam em comum valores superiores ou inferiores dos valores-limite, em um
analogia conjunta entre os três indicadores climáticos, na respectiva ordem:
Temperatura do Ar Exterior, Irradiância Solar Global e Umidade Relativa, resultando
em possíveis 8 regiões semelhantes por uma lógica binária. Apesar de não existir na
comunidade acadêmica nenhuma publicação definindo uma analogia distinta entre os
indicadores climáticos para o Brasil aqui em estudo, verificou-se que a Temperatura do

Ar Exterior Média Anual e a Irradiância Solar Global Média apresentam uma certa
tendência, diferentemente quando considera-se a Umidade Relativa.
Para exemplificar a formação de uma classe com semelhanças climáticas, pertencem à
classe 2 as cidades que possuem Temperatura do Ar Exterior (T ext.) acima de 22.9
[°C], Irradiância Solar Global (ISG) acima de 4.8 [kWh/m²] e Umidade Relativa (UR)
abaixo de 76.7 [%]. A Tabela 3 apresenta a classificação de 8 classes com semelhanças
climáticas.
Tabela 3: Classificação climática em 8 classes de acordo com os valores-limite.
T ext. ≥ 22.9 [°C]

T ext. < 22.9 [°C]

UR ≥ 76.7 [%]

UR < 76.7 [%]

UR ≥ 76.7 [%]

UR < 76.7 [%]

ISG ≥ 4.8
[kWh/m²]

1

2

5

6

ISG < 4.8
[Wh/m²]

3

4

7

8

Para a caracterização das demais localidades brasileiras não consideradas diretamente
nos cálculos e para a delimitação geográfica das 8 classes climáticas, foi adotado um
método de interpolação IDW - Inverse Distance Weighting (inverso da potência das
distâncias). Trata-se de um método não-geoestatístico de interpolação o qual utiliza a
média ponderada pelo inversos das distâncias conhecidas para calcular os valores
desconhecidos (CRISCI et al., 2006).
Conforme Bivan; Pebesma; Gómez-Rubio (2008), a interpolação IDW resulta
normalmente em mapas que são muito semelhantes aos mapas gerados por interpolação
Kriging, quando o variograma apresenta efeito “pepita nulo”. Em contraste com o
Kriging, este método considera apenas o efeito da distância entre os pontos para
predição e ignora desta forma a configuração espacial das observações, como acontece
com o Kriging. Esta particularidade foi decisiva na escolha por este método, uma vez
que o objetivo desta classificação climática é identificar regiões homogêneas que
reproduzem somente esta variação climática, independente de outros aspectos
geográficos e de métodos de interpolação que podem gerar tendências equivocadas, os
quais são destinados à outro tipo de aplicação.
3

RESULTADOS

Os resultados da aplicação deste método são apresentados, a seguir. Além da
classificação climática do Brasil em 8 classes de acordo com os critérios apresentados
na Tabela 3, Cidades-referência foram eleitas para representar cada grupo nos futuros
estudos de caso a serem realizados. O critério de escolha das Cidades-referência foi a
sua relevância nacional em termos populacionais e de sua proximidade aos valores
médios, de tal forma que a cidade escolhida possa ser representativa. A distribuição das
Cidades-referência na Classificação Climática resultante dos métodos aqui utilizados
também está apresentada na Figura 9. Procurou-se também considerar a
representatividade da localidade dentro da respectiva classe e uma possível distribuição
uniforme das cidades brasileiras com representantes em regiões distintas no Brasil.
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Figura 9: Classificação Climática Brasileira resultante da aplicação do método
aqui descrido e a disposição das Cidades-referência

Tabela 4: Escolha das Cidades-referência para cada classe climática.
Classes
climáticas

Cidades-referência

1

Manaus - AM

2

Teresina - PI

3

Rio Branco - AC

4

Três Lagoas - MS

5

Caxias dos Sul - RS

6

Brasília - DF

7

Curitiba - PR

8

São Paulo - SP
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4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Baseado nas hipóteses iniciais foi obtida a definição de uma classificação climática de
interesse para o estudo de edificações com balanço anual zero de energia no Brasil.
Foram adotados métodos analíticos focados no comportamento de variáveis climáticas
em diversas localidades brasileiras. Os três indicadores climáticos aqui utilizados
interferem diretamente no comportamento térmico de uma edificação e no balanço
energético final e a sua mensuração é indispensável para o desenvolvimento de
conceitos energéticos de edifícios com elevado nível de eficiência, padrão “Net Zero
Energy Building”. Além destes três indicadores climáticos, outros fatores climáticos que
interferem também no desempenho térmico e energético das edificações podem ser
considerados nesta classificação climática com o objetivo de torná-la mais ampla e
representativa, por exemplo, a influência da velocidade e direção do vento. Sugere-se,
desta forma, futuros trabalhos concentrados nestes temas, em especial o grau de
complexidade e o método na determinação das classes climáticas com a inserção de
novos indicadores.
As etapas subsequentes do trabalho focarão o potencial de alcançar o padrão NZEB para
cada uma dessas regiões, o que poderá subsidiar informações para o incentivo à
construção de edifícios nesse padrão. Nelas serão verificadas várias hipóteses, como por
exemplo, a de que a região 3 e a região 6 são, respectivamente, a menos e a mais
adequada à implantação de NZEBs devido às características climáticas de interesse para
tal.
A técnica de Clustering aqui adotada identificou classes distintas para a Temperatura do
Ar Exterior, Umidade Relativa e Irradiância Solar Global através de estruturas regulares
das distribuições. Porém, distribuições mais dispersas dos valores dos indicadores com
o desvio padrão podem gerar um Valor da Silhueta para estruturas não-razoáveis,
comprometendo a formação de clusters distintos. A inserção de maior número de
localidades com medidas confiáveis seria uma possibilidade de verificar de forma mais
adequada a dispersão das variáveis e o seu comportamento.
A interpolação IDW desconsidera a configuração espacial das localidades e dependendo
da dimensão e disposição destes locais, pode-se observar a formação de “ilhas”.
Fenômeno oriundo do próprio método de intepolação, a presença de “ilhas” justifica
também a diversidade climática brasileira, a qual pode apresentar significantes
variações em pequenas regiões. De forma análoga, este mesmo efeito devido à
diversidade climática também pode ser observado em mapas de vegetação e biomas do
Brasil. Por fim, o método aqui adotado está isento da influência de outros fatores ou
tendências de cálculos de outros métodos de interpolação, os quais podem mascarar esta
diversidade climática.
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RESUMO
Alguns dos maiores avanços na área da eficiência energética de edificações no país nos últimos anos
foram as publicações, do RTQ-C - Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência
Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos, em 2009, e do RTQ-R - Regulamento
Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais, em 2010. Estes
regulamentos definem metodologias de classificação das edificações em cinco níveis de eficiência. No
caso do RTQ-C, a avaliação pode ser feita através de dois métodos: o método prescritivo, ou o método de
simulação. A pesquisa tem como objetivo identificar a sensibilidade do Método Prescritivo do RTQ-C,
quanto à variação de densidade de carga interna de equipamentos em edifícios de escritórios, na zona
bioclimática 1 do zoneamento bioclimático brasileiro. O método do trabalho foi dividido em cinco etapas.
Na primeira etapa foram definidos os modelos de análise; na segunda etapa foram caracterizadas as
densidades de carga interna utilizadas na configuração dos modelos de análise, de acordo com a NBR
16401 (ABNT, 2008) e ASHRAE Fundamentals (2009). Na terceira etapa, foram determinadas as
características da envoltória para os modelos de acordo com os pré-requisitos do RTQ-C. Na quarta etapa
foi determinado o consumo energético dos modelos utilizando o software DesignBuilder, e na quinta e
última etapa a análise dos resultados. Os resultados da pesquisa demonstram que a edificação com
paredes e cobertura configuradas para atender aos pré-requisitos específicos para nível B, apresenta um
consumo menor do que edificações que atendem aos pré-requisitos para nível A. O estudo também
apresentou que edificações com elevada densidade de carga interna de equipamentos, fator de forma
máximo e em altura, com paredes e coberturas com maior transmitância térmica, apresentam um consumo
energético inferior a edificações com envoltória com maior resistência térmica. O aumento da densidade
de carga interna provoca um acréscimo no calor interno, gerado pela grande quantidade de equipamentos.
Em edificações com maior isolamento térmico (Nível A), o calor interno se mantem no ambiente,
necessitando do sistema de ar condicionado para resfriamento.
Palavras-chave: Requisitos Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios
Comerciais, de Serviços e Públicos, Densidade de Carga Interna, Edifícios de Escritórios, Simulação
Computacional, Eficiência Energética em Edificações.

ABSTRACT
Some of the greatest advances in the energy efficiency of buildings in the country in the last years were
the RTQ-C - Quality Technical Requirements for Energy Efficiency Level of Commercial, Service and
Public Buildings, publications in 2009 and RTQ-R - Quality Technical Regulations for Energy Efficiency
Level of Residential Buildings, in 2010.The regulations classify the buildings in five efficiency levels. In
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RTQ-C, the evaluation can be done with two methods: a prescriptive method and a simulation one. The
aim of the research is to identify the RTQ-C, sensibility towards the internal load diversity of equipments
in the energy performance evaluation of office buildings envelopes situated in the bioclimatic zone one
of Brazilian bioclimatic zoning. The research method was divided in five stages. At the first stage the
analysis model was defined; at the second one, the internal load densities used in the analysis models
settings, according to ASHRAE Fundamentals (2009), were characterized. At the third stage the envelope
features for the models, according to efficiency levels A,B and C of RTQ-C were determined. In the
fourth energy consumption of the models was determined using DesingBuilder software and, in the five
and last stage the analysis of the results.The partial results of the research show that the building with
walls and roof configured to answer the specific requirements for level B presents a lower consumption
than buildings that answer to requirements for level A. The study also showed that buildings with high
internal thermal load, maximum form factor and in height with wall and roofs with greater thermal
transmittance show on energy consumption inferior to buildings with great thermal resistance.
Keywords: RTQ-C, internal load density, Office Buildings, computer simulation, Energy Efficiency in
Buildings

1

INTRODUÇÃO

Os primeiros programas governamentais que buscavam eficiência energética em
edificações surgiram na Europa e Estados Unidos, na década de 70. No Brasil, medidas
neste sentido foram tomadas partir da década de 80. Mas o país somente buscou
soluções mais eficazes vinculadas à eficientização energética de edificações no ano de
2001, após ocorrer o “apagão” energético. O primeiro passo foi à elaboração da Lei Nº
10.295 pelo Ministério de Minas e Energia, que entrou em vigor em 17 de outubro de
2001. Esta lei estabeleceu a criação de mecanismos que resultassem em edificações
mais eficientes energeticamente (BRASIL, 2001).
Depois de alguns anos de discussão e de trabalhos, o Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (INMETRO) publicou o RTQ-C - Requisitos Técnicos da
Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e
Públicos, em 2009, e o RTQ-R - Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de
Eficiência Energética de Edificações Residenciais, em 2010. Os regulamentos
classificam as edificações em cinco níveis de eficiência, a classificação varia sempre de
A (mais eficiente) a E (menos eficiente).
No caso do RTQ-C, a avaliação poderá ser feita através de dois métodos: o método
prescritivo, que é um método simplificado, ou o método de simulação. O Método
prescritivo foi desenvolvido através da utilização do método estatístico de regressão
linear múltipla, baseando-se em resultados de consumo final de diferentes edificações
comerciais, gerados através do uso da simulação computacional. Pelo Método
Prescritivo, utilizam-se duas equações por Zona Bioclimática, uma para edificações com
área de projeção menor que 500 m², e com Fator de Forma Máximo, e outra para
edificação maior que 500 m², e com Fator de Forma Mínimo. O Fator Forma é
determinado pela razão entre a área de envoltória e o volume total da edificação. Os
métodos simplificados provêm uma ferramenta rápida para a avaliação do desempenho
da edificação, porém podem envolver uma incerteza considerável em seus resultados,
levando a comprometer o processo de certificação dos edifícios (MELO, 2012).
No caso do desempenho energético das edificações de escritórios uma série de aspectos
devem ser considerados. Alguns deles, como a envoltória da edificação, o sistema de
iluminação artificial como também o sistema de condicionamento de ar, são
considerados no RTQ-C. Entretanto a densidade de carga interna gerada por
equipamentos é um dos fatores que interfere no desempenho energético das edificações
não é considerado no método prescritivo do RTQ-C. No caso de edifícios de escritórios,
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onde se observa uma variação muito grande quanto à ocupação, a DCI, dependendo do
uso dos ambientes, pode interferir signficamente.
De acordo com Westphal (2007), para um modelo de edifício de escritório na cidade de
Curitiba, com a densidade de carga interna de 20W/m², baixa absortância superficial
externa, e padrão de uso de 8h/dia, o aumento da transmitância térmica, aumenta o
consumo de energia elétrica em climatização. No entanto, na mesma edificação com
uma densidade de carga interna de 50 W/m², percebe-se uma redução no consumo de
energia elétrica em climatização quando a envoltória apresenta uma maior transmitância
térmica.
No âmbito que está inserida está pesquisa, pretende-se identificar a sensibilidade do
método prescritivo do RTQ-C, quanto à variação de densidade de carga interna (DCI)
de equipamentos, na avaliação do desempenho energético da envoltória de edifícios de
escritórios localizados Zona Bioclimática 1 do Zoneamento Bioclimático Brasileiro.
2
2.1

MÉTODO
Definição dos modelos de análise

Para este estudo foram definidos três modelos de análise. O primeiro modelo analisado
foi definido com base no estudo desenvolvido por Carlo (2008). Onde, através de um
levantamento fotográfico, pode observar volumetrias típicas, mais frequentes na
paisagem urbana, para algumas atividades comerciais. A partir do levantamento, foi
possível gerar um modelo representativo para cada atividade. O modelo 1 foi
identificado pela autora com o nome de grandes escritórios e caracterizado como
edificação vertical, área de pavimento tipo menor que 500m², possuindo 5 pavimentos,
forma retangular, com dimensão de 27m de comprimento, 7,8m de largura e 15m de
altura. A Figura 1 ilustra o modelo 1.
Figura 1 – Modelo 1

Fonte: Autor (2014)

Os outros dois modelos estudados foram determinados com base nas equações do RTQC, que limita um Fator de Forma mínimo e um Fator de Forma máximo. O Fator Forma
é determinado pela razão entre a área de envoltória e o volume total da edificação. Desta
forma foi definido um segundo modelo com área de projeção menor que 500m², Fator
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de Forma 0,60 (Fator de Forma máximo para zona bioclimática 1), com 10 pavimentos
e dimensões de 10 metros de comprimento, 6 metros de largura e 30 metros de altura. E
um terceiro modelo também com área de projeção menor que 500m² e Fator de Forma
0,60 (Fator de Forma máximo), porém com um só pavimento e dimensões de 27 metros
de comprimento, 7,5 metros de largura e 4 metros de altura. Estes dois modelos foram
escolhidos com intuito de avaliar as diferenças entre uma área maior de envoltória na
cobertura e uma área maior de paredes. Na Figura 2 e na Figura 3, a seguir podem ser
observados os modelos 2 e 3, respectivamente.
Figura 2 – Modelo 2

Figura 3 – Modelo 3

Fonte: Autor (2014)

2.2

Fonte: Autor (2014)

Caracterização da Densidade de Carga Interna a ser utilizada na
configuração dos modelos de análise.

A densidade de carga interna é definida pela soma das três principais fontes de calor
internas: iluminação, equipamentos elétricos e pessoas O sistema de iluminação dos
modelos, foram configurados com a densidade de potência de iluminação 10W/m². O
RTQ-C classifica nível A o sistema de iluminação para edifícios de escritório com
potência limite de 9,7 W/m². Porém, o software DesignBuilder possibilita somente a
utilização de números inteiro, por esse motivo o valor foi arredondado para 10W/m². O
sistema de condicionamento de ar dos modelos foi considerado do tipo split com
coeficiente de performance (COP) de 3,21, considerado nível A, pelo RTQ-C.
A norma ASHRAE Fundamentals (2009), classifica os escritórios em quatro tipos de
densidade de carga interna de equipamentos. Neste trabalho foram avaliados somente
dois tipos de densidade, a média e a alta. A Tabela 1 caracteriza os valores adotados de
acordo com a Norma ASHRAE Fundamentals (2009) para a densidade de carga interna
de equipamentos, NBR 16.401- Parte 3 para densidade de pessoas e RTQ-C para a
potência de iluminação.
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Tabela 1 – Caracterização das DCI utilizadas nos modelos de análise
Tipo de Escritório

DCI
Equipamentos

Densidade de
Pessoas

Potência de
iluminação

Média densidade

11 W/m²

0,l4 (pessoas/m²)

10 (W/m²)

Alta densidade

21 W/m²

0,20 (pessoas/m²)

10 (W/m²)

Fonte: Autor (2014)

2.3

Determinação das características da envoltória da edificação

O RTQ-C determina pré-requisitos específicos da envoltória para cada Zona
Bioclimática, que devem ser atendidos de acordo com o nível de eficiência que se
pretende alcançar. Os modelos foram configurados de acordo com os pré-requisitos para
Zona Bioclimática 1. Na Zona Bioclimática 1, a absortância não é considerada um prérequisito da envoltória. Já nas Zonas Bioclimáticas 2 a 8, para obter-se nível A deve-se
utilizar materiais de revestimento externo com absortância solar menor que 0,50 (α <
0,50) em paredes e coberturas. Para o nível B o pré-requisito absortância solar de 0,50 é
definido apenas para a cobertura. Para nível C e D não há esse pré-requisito. Optou-se
em utilizar a absortância de acordo com os pré-requisitos das Zonas Bioclimáticas 2 a 8,
já que a Zona Bioclimática 1 é livre, conforme pode ser observado na Tabela 2,
podendo, portanto, observar também o impacto da cor dos fechamentos nas análises
propostas.
Tabela 2 – Características da envoltória dos modelos de análise
Pré -Requisitos Envoltória

Nível A

Nível B

Nível C

Transmitância Térmica
Cobertura

0,5
(W/m².K)

1,0
(W/m².K)

2,0
(W/m².K)

Transmitância Térmica
Parede

1,0
(W/m².K)

2,0
(W/m².K)

3,7
(W/m².K)

Absortância Cobertura

0,20

0,20

0,20

Absortância Parede

0,20

0,20

0,70

Fonte: Autor (2014)

Pelo método prescritivo, o Percentual de Abertura na Fachada total (PAFt) é
considerado uma das variáveis no cálculo do indicador de consumo da envoltória. Não
sendo considerado, portanto, um pré-requisito da envoltória. Como este trabalho analisa
os diferentes níveis de eficiência energética do RTQ-C (A,B, C e D), utilizou-se o
método do calculo dos PAFTs dos edifícios de referência, o qual é utilizado no método
de simulação, para encontrar o PAFT limite para cada nível de eficiência em cada
modelo. Sendo assim, para o cálculo aplicou-se a equação do indicador de consumo da
envoltória (ICenv) isolando a variável PAFT, como pode ser observado na Equação 1 a
seguir.
Equação 1:
PAFT<R> = ICR + 43,0. FA+ 316,62.FF -7,29.FS – 132,5FA/FF + 77FA.FF -182,66
16,38
onde, ICR = Indicador de consumo do modelo de referência (adimensional)
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FA = Fator altura (Apco/Atot)
FF = Fator de forma (Aenv/Vtot)
PAFT = Percentual de abertura na fachada total (adimensional, para uso na
equação)
FS = Fator solar
Apcob = Área de projeção da cobertura em (m²)
Aenv = Área da envoltória (m²)
Atot = Area total de piso (m²)
Vtot = Volume total de piso (m³)
Sendo assim os modelos foram configurados com um PAFT inicial de 0,05, e sofreram
variações de acréscimo de 0,05, até o PAFT limite para cada nível de eficiência.
2.4

Determinação do consumo dos modelos com características para nível A, B e
C.

Para se obter o consumo dos edifícios com características de acordo com diferentes
níveis de eficiência energética do RTQ-C foram feitas simulações no software
DesignBuilder versão 3.0.0.15. Inicialmente foi configurado o arquivo climático
PR_Curitiba.epw para a cidade de Curitiba, Zona Bioclimática 1. Após a modelagem
das edificações no software, foram informados os parâmetros utilizados nas simulações,
conforme pode ser observado na Tabela 4.
Tabela 4 –Parâmetros utilizados nos modelos de análise
Parâmetros

Valores Adotados

Padrão de uso (h/dia) (ocupação, equipamentos e
Iluminação).
Sábados e domingos não foram considerados como
períodos de ocupação
Coeficiente de Performance do sistema de
condicionamento de ar (W/W)
Setpoint de aquecimento (°C )

08:00 até às 12:00 – 100%
12:00 até às 14:00 – 10%
14:00 até às 18:00 – 100%
3,21W/W para aquecimento e
resfriamento
18 °C

Setpoint de resfriamento (°C )

24 °C

Orientação da maior fachada

Norte/ Sul

Fonte: Autor (2014)

2.5

Comparação do consumo dos edifícios com envoltória nível A, B e C com
diferentes densidades de carga interna de equipamento

A partir das simulações foi obtido o consumo energético anual de cada modelo. Com
esses dados foi possível avaliar e comparar o desempenho energético para as diferentes
configurações da envoltória de acordo com o RTQ-C. Como resultados, serão
apresentadas análises comparativas das variadas simulações em forma de gráficos de
consumo anual com relação aos níveis de eficiência do RTQ-C.
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3

ANALISE DOS RESULTADOS

Os gráficos abaixo apresentam os resultados do consumo energético para densidade
média e alta por ano de cada modelo. A comparação dos resultados foi realizada até o
PAFT 0,15, pois este é o PAFT limite para o Nível A, sendo estes PAFTs (0,05; 0,10 e
0.15) presentes nos diferentes níveis de eficiência energética analisados.
Gráfico 1–Resultado do consumo anual do modelo 1 DCI de equipamento 11W/m²
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Fonte: Autor (2014)

Gráfico 2–Resultado consumo anual modelo 1 DCI de equipamento 21W/m²
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Fonte: Autor (2014)

Para o primeiro modelo analisado, com a densidade de equipamentos 11W/m², os
exemplares atendendo aos pré-requisitos para nível B, apresentaram um consumo
energético inferior aos exemplares atendendo aos pré-requisitos para nível A, conforme
o gráfico 1. O exemplar com PAFT 0,15, foi o que apresentou maior diferença de
consumo entre níveis A e B, sendo esta diferença de 6,30% a mais para o nível A.
Já com a densidade de equipamentos de 21W/m² (gráfico 2), o exemplar que apresentou
maior diferença de consumo entre os níveis A e B, foi o modelo atendendo aos prérequisitos para nível A com PAFT 0,10. O qual demonstrou um consumo de 7,99% a
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mais que o exemplar atendendo aos pré-requisitos para nível B com PAFT 0,10.
Analisando a diferença de consumo entre as amostras, atendendo aos pré-requisitos para
nível A e nível C, podemos observar que a amostra atendendo aos pré-requisitos para
nível A com PAFT 0,10 apresentou um consumo de 6,38% maior do que o modelo
atendendo aos pré-requisitos para nível C com PAFT 0,10.
Gráfico 3–Resultado consumo anual modelo 2 DCI de equipamento 11W/m²
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Fonte: Autor (2014)

Gráfico 4 –Resultado consumo anual modelo 2 DCI de equipamento 21W/m²
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Fonte: Autor (2014)

Para os resultados do segundo modelo analisado, pode ser observado, que com
densidade de equipamentos de 11 W/m² (Gráfico 3), o exemplar de PAFT 0,15, que
atende aos pré-requisitos para nível A, apresentou um consumo maior em 6,72% do que
o exemplar atendendo aos pré-requisitos para nível B. Sendo essa a maior diferença de
consumo entre os modelos de nível A e nível B. Nos exemplares com densidade de
equipamentos de 21 W/m² (Gráfico 4), percebe-se a diferença de consumo, entre os
modelo que atendem aos pré-requisitos para nível A e B no exemplar de PAFT 0,10, em
torno de 6,38%. Considerando os resultados entre os modelos atendendo aos prérequisitos para nível A e atendendo aos pré-requisitos para nível C, percebe-se que
apenas no modelo de PAFT 0,15, o modelo com envoltória para nível C apresenta um
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consumo energético inferior em relação ao modelo com envoltória para nível A, sendo
esta diferença pequena, apenas 1,09%.
Gráfico 5 –Resultado consumo anual modelo 3 DCI de equipamento 11W/m²
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Fonte: Autor (2014)

Gráfico 6 –Resultado consumo anual modelo 3 DCI de equipamento 21W/m²
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Fonte: Autor (2014)

No terceiro modelo investigado, com densidade de equipamentos de 11 W/m² (Gráfico
5), apenas um modelo atendendo aos pré-requisitos para nível A, apresentou consumo
superior aos modelos atendendo aos pré-requisitos para nível B. Esse comportamento
pode ser observado no modelo de PAFT 0,10, o qual apresentou um consumo
energético de 1,84%, maior do que o modelo atendendo aos pré-requisitos para nível B.
Já nos exemplares configurados com a densidade de equipamentos de 21 W/m² (Gráfico
6), a maior diferença de consumo, entre os modelos atendendo aos pré-requisitos para
nível A e atendendo aos pré-requisitos para nível B, pode ser percebida no modelo de
PAFT 0,05. O modelo atendendo aos pré-requisitos para nível A apresentou um
consumo de 3,77% superior ao modelo configurado de acordo com os pré-requisitos
para o nível B. Os modelos atendendo aos pré-requisitos para nível C apresentaram
maior consumo entre os três níveis, nas duas densidades de equipamentos analisadas.
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4

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os novos regulamentos de eficiência energética consideram a variação da DCI no caso
da iluminação artificial apenas. Não existe qualquer observação do RTQ-C, para o caso
de edifícios de escritórios, quanto às possibilidades de ocupação e geração de calor.
O trabalho demonstrou que edifícios com elevada DCI e um maior isolamento da
envoltória podem obter maior consumo energético. Observou-se que para a Zona
Bioclimática 1 a edificação com paredes e cobertura configuradas para atender aos prérequisitos específicos para nível B (transmitância térmica de paredes e cobertura)
apresenta um consumo inferior a envoltória que atende ao nível A.
Em relação à diferença de altura das edificações, pode-se perceber, que edificações com
elevada DCI, fator de forma máximo, em altura, e com envoltória atendendo aos prérequisitos específicos para nível C, podem apresentam um consumo energético inferior
à edificações com envoltória com maior resistência térmica (pré-requisitos específicos
para nível A) como observado no modelo 1 e 2.
As análises realizadas, considerando-se a Zona Bioclimática 1, evidenciam a
importância da avaliação da variação DCI de equipamentos em conjunto com outras
variáveis, como fator de forma mínimo e máximo. O estudo demonstrou a necessidade
de revisão das transmitâncias térmicas de paredes e coberturas definidas como prérequisitos específicos no método prescritivo do RTQ-C em decorrência das
possibilidades de edifícios com elevadas DCI.
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RESUMO
A presente comunicação objetiva apresentar resultados parciais de uma pesquisa mais ampla, intitulada
“HABITAR VERTICAL: Avaliação da qualidade espacial e ambiental de edifícios de apartamentos”, cujo
intuito é realizar um diagnóstico da qualidade das habitações coletivas verticais, destinadas à classe média
e lançadas pelo mercado imobiliário em cidades de médio porte brasileiras (Uberlândia – MG e Ribeirão
Preto – SP). Nesse contexto, este trabalho, que enfoca a qualidade ambiental das edificações, foi
estruturado da seguinte maneira: (i) contextualização da problemática e apresentação dos objetivos da
pesquisa; (ii) fundamentação teórica do trabalho, através de revisão bibliográfica; (iii) indicação da
metodologia utilizada na investigação; e (iv) descrição do desenvolvimento da pesquisa. Tal descrição
contempla as duas etapas iniciais realizadas: (a) mapeamento das estratégias de sustentabilidade
colocadas em prática nos empreendimentos residenciais brasileiros, por meio da elaboração de fichas de
análise sobre os mesmos; (b) revisão e ampliação do método de Avaliação Pós-Ocupação (APO)
desenvolvido em pesquisas anteriores para englobar questões relativas à qualidade ambiental e à
sustentabilidade dos edifícios analisados. Os resultados parciais apontam para a baixa incorporação de
estratégias de sustentabilidade e para a precária qualidade ambiental dos edifícios verticais investigados.
A etapa seguinte pretende aplicar o método de APO desenvolvido, verificando a eficiência das estratégias
de sustentabilidade adotadas junto aos usuários, bem como seu nível de consciência ambiental.
Palavras-chave: Qualidade ambiental, Estratégias de sustentabilidade, Avaliação Pós-Ocupação,
Edifícios de apartamentos, Cidades de médio porte.

ABSTRACT
This communication aims to present partial results of a larger study entitled "VERTICAL HOUSING:
Evaluation of spatial and environmental quality of apartment buildings", which aims to diagnoses the
quality of vertical housing, designed for middle-class and launched by the housing market in Brazilian
mid-sized cities (Uberlândia - MG, Ribeirão Preto - SP). In this context, this paper, which focuses on the
environmental quality of the buildings, was structured as follows: (i) contextualization of the problem
and presentation of the general objectives of the research; (ii) description of theoretical basis of the work,
through literature review; (iii) indication of the methodology used in research; (iv) description of its
development. This description includes two steps concluded: (a) mapping of sustainability strategies put
into practice in the Brazilian residential developments through analysis’ schemes of them; (iii) review
and expansion of the post-occupancy evaluation (POE) method initially developed in other researches in
order to encompass the aspects of environmental quality and sustainability of the buildings analyzed. The
partial results point to the low incorporation of sustainability strategies and to the poor environmental
quality of vertical buildings in the cities analyzed. The next stage of the research consists of applying the
POE method developed, aiming to verify the effectiveness of sustainability strategies adopted in the
buildings, as well as the level of environmental awareness of their users.
Keywords: Environmental quality, Sustainability strategies, Post-Occupancy Evaluation, Apartment
buildings, Mid-sized cities.
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1

INTRODUÇÃO

O crescimento da produção de edifícios de apartamentos, especialmente voltado à
ascendente classe média da sociedade, vem demonstrando, em geral, pouca preocupação
com a qualidade das unidades e dos empreendimentos ofertados. Sendo assim, a
pesquisa HABITAR VERTICAL – Avaliação da qualidade espacial e ambiental de
edifícios de apartamentos tem como objetivo principal realizar um diagnóstico da
qualidade das habitações verticais destinadas à classe média e lançadas pelo mercado
imobiliário em cidades de médio porte brasileiras (Uberlândia – MG e Ribeirão Preto –
SP). Tal análise será fundamentada, principalmente, por meio da aplicação de avaliação
pós-ocupação (APO) em relação aos aspectos de funcionalidade, conforto ambiental e
sustentabilidade presentes nos edifícios investigados. Assim, por se tratar de um projeto
de pesquisa amplo, que envolve várias etapas de execução, este foi dividido em duas
linhas de investigação, que enfocam: (a) funcionalidade e (b) qualidade ambiental e
sustentabilidade. Nesse contexto, esta comunicação apresenta os objetivos, métodos e
resultados parciais referentes à segunda linha de investigação, que se propõe a:




Mapear as estratégias de sustentabilidade concebidas durante o planejamento e
operacionalizadas na fase de construção dos empreendimentos residenciais das
cidades estudadas;
Testar e validar os métodos de APO desenvolvidos em pesquisas anteriores
(VILLA, 2008; VILLA, 2010), ampliando-os no sentido de contemplar a inserção de
itens avaliativos sobre a sustentabilidade e a qualidade ambiental das edificações;
Criar um quadro comparativo da produção imobiliária nas cidades estudadas, por
meio da tabulação dos resultados obtidos nas aplicações da APO, contribuindo para
a melhoria da qualidade dos edifícios de apartamentos ofertados.

Os dois primeiros objetivos da pesquisa geral foram concluídos, sendo que seus
resultados são apresentados nesta comunicação. Já a elaboração do quadro comparativo
depende da aplicação de APO nos estudos de caso – etapa ainda em desenvolvimento.
Considera-se, portanto, a hipótese de que a qualidade projetual tende a melhorar através
da montagem e observação, por parte dos arquitetos, agentes imobiliários públicos e
privados, de bancos de dados municiados por avaliações pós-ocupação. A pesquisa
também pretende identificar a presença de estratégias sustentáveis nos empreendimentos
estudados. O intuito de tal abordagem é tanto traçar um panorama da abrangência do
debate sobre desenvolvimento sustentável no setor, quanto identificar – mediante consulta
aos usuários – o nível de consciência ambiental dos moradores por meio da análise de
seus hábitos e ações.
2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O surgimento da modalidade apartamento no Brasil remonta à primeira década do
século XX, quando as principais cidades passaram por importantes remodelações
urbanísticas, conferindo à habitação convencional térrea novas possibilidades formais e
programáticas – como é o caso dos edifícios múltiplo-uso que mesclavam habitações e
escritórios. Durante a década de 1990, por sua vez, observa-se, em algumas cidades de
médio porte – como Uberlândia (MG) e Ribeirão Preto (SP) –, certa diversificação do
mercado imobiliário, ampliando-se as áreas de produção de edifícios de apartamentos
para além dos principais centros urbanos do país. Em meados dos anos 2000, esses
mercados imobiliários iniciaram um processo de atratividade de empresas de maior porte,
oriundas de outras regiões brasileiras. Além disso, devido a políticas governamentais,
houve um significativo aumento do acesso ao crédito nos últimos anos, conferindo maior
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elasticidade ao mercado brasileiro e impulsionando a demanda por diferentes tipologias
de unidades habitacionais em todo o país (VILLA, 2008; CORDEIRO FILHO, 2008).
Contudo, o crescimento da produção de habitação coletiva vertical, notadamente voltada
à ascendente classe média da sociedade, vem sendo frequentemente marcado pela
adoção de aspectos padronizados em soluções projetuais diversas – o que demonstra,
em geral, pouca preocupação com as reais necessidades do usuário final, cujos modos
de vida e formatos familiares estão em constante alteração. Entre as várias
transformações pelas quais passou a sociedade brasileira desde o surgimento da
tipologia apartamento e que sugerem a consolidação de novas demandas espaciais,
podem ser citadas: a inserção da mulher no mercado de trabalho, com a consequente
alteração de papéis sociais; e o aparecimento de diferentes formações familiares, não
tradicionais – a exemplo de pessoas vivendo sozinhas e de casais sem filhos
(BRANDÃO; HEINECK, 2003).
Atualmente a discussão sobre o parque residencial consolidado e em construção
também vem sendo marcada pela crescente importância adquirida pelas questões
concernentes à sustentabilidade do ambiente construído. Porém, muitas vezes, a
incorporação de estratégias projetuais que se dizem sustentáveis na concepção e
desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários voltados à classe média é realizada
com o objetivo principal de atrair a atenção de futuros investidores e usuários – ou seja,
as soluções propostas são entendidas, sobretudo, enquanto estratégias de propaganda e
marketing (VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2008).
De maneira geral, podem ser enumeradas algumas estratégias recorrentes e que
aparecem como indicativos de sustentabilidade: a coordenação de projetos na fase de
concepção da obra, com o intuito de reduzir a produção de resíduos em virtude da
resolução prévia de eventuais interferências entre os sistemas prediais das edificações; a
redução de desperdícios na execução, mediante a adoção de métodos de construção
mais eficientes; o uso de aquecimento solar ou de outra fonte energética renovável; o
aproveitamento da ventilação e da iluminação naturais; o reuso de água de chuva; e a
adoção de equipamentos e de materiais construtivos economizadores de energia.
A adoção dessas e de outras medidas voltadas à sustentabilidade do ambiente construído
deve ser entendida dentro de um contexto mais amplo de revisão dos paradigmas da
sociedade ocidental, em função da eminência de um possível colapso ambiental
(EDWARDS; HYETT, 2005). Especificamente no setor de construção brasileiro,
segundo Lamberts et al. (1997), tal revisão iniciou-se a partir da crise de energia da
década de 1970, quando o embargo do petróleo demonstrou a inadequabilidade da
dependência energética do país em relação a outras nações. No caso específico dos
empreendimentos imobiliários, Vasconcelos e Vasconcelos (2008) analisam que a
preocupação com a sustentabilidade tem sido expressa principalmente a partir da
participação das empresas em processos de certificação.
A criação de um selo de certificação adquire, desse modo, a finalidade de determinar
critérios para que os consumidores possam comparar as edificações em termos mais
objetivos. Ao longo do tempo, diferentes selos que indicam ações de sustentabilidade
em edificações foram criados, destacando-se: o BREEAM (BRE Environmental
AssessmentMethod), o LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) e o
HQE (Haute QualitéEnvironnementale), respectivamente organizados na Inglaterra,
Estados Unidos e França. Existe ainda um processo de certificação eminentemente
nacional, visto que a Eletrobrás e o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Inmetro), em parceria com a Universidade Federal de Santa
235

Catarina (UFSC), lançaram, em 2010, a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
para residências e edifícios multifamiliares (Selo Procel Edifica) (BRASIL, 2012). Há
ainda o Selo Casa Azul CAIXA, que objetiva classificar o desempenho socioambiental
de projetos habitacionais financiados pela Caixa Econômica Federal, através de
indicadores de sustentabilidade (JOHN; PRADO, 2010).
Vasconcelos e Vasconcelos (2008) advogam que a adoção do processo de etiquetagem
no setor construtivo (em termos de certificação energética e de rótulos ecológicos)
contribui, de maneira crescente, para uma melhor utilização das edificações e para uma
maior conscientização sobre o conceito de sustentabilidade – visto que os selos “verdes”
promovem, junto do consumidor, justamente os empreendimentos que apresentam
melhores desempenhos ambientais. Entretanto, os autores chamam atenção para o fato
de que, devido à proliferação de empreendimentos ditos “sustentáveis” (e que, muitas
vezes, nem mesmo passam por um método consagrado de certificação), o usuário das
edificações sente necessidade de entender o verdadeiro significado deste termo para
melhor diferenciar as opções fornecidas pelo mercado imobiliário.
De forma semelhante, Zambrano (2008) percebe que, em função da complexidade dos
problemas relacionados aos impactos negativos das edificações, as iniciativas de
implementação de estratégias sustentáveis encontram-se em estágios iniciais, de
maneira que não é possível observar resultados expressivos no sentido de afetar o perfil
de desempenho do setor como um todo. Considerando essa situação, a autora chega à
conclusão de que o mesmo carece de grandes esforços para acelerar o desenvolvimento
de conhecimentos que possam gerar ações mais efetivas, tanto no âmbito do parque
construído já existente, quanto das futuras edificações. Nesse sentido, é possível
justificar a contribuição desta pesquisa, pois, através do mapeamento das estratégias de
sustentabilidade nos empreendimentos residenciais das cidades estudadas e da posterior
verificação de sua eficiência junto aos usuários, pretende-se produzir conhecimento que
possa servir ao alcance de uma maior sustentabilidade do ambiente construído.
Zambrano (2008) considera ainda que a sustentabilidade do edifício começa a ser
delineada no momento inicial de planejamento do empreendimento, dependendo de
escolhas comprometidas ao longo de todo o processo evolutivo do projeto e estendendose até os procedimentos de uso e manutenção da obra edificada. Por isso, mecanismos
de avaliação de desempenho de edificações, como avaliações de pós-ocupação (APO),
são por ela recomendados, à medida que a etapa de uso pode confirmar e/ou
potencializar um bom desempenho, assim como desperdiçar todo um esforço realizado
nas etapas anteriores. Nos países desenvolvidos, a avaliação da qualidade de edifícios
habitacionais já é um processo consolidado, sendo que tal avaliação deve perpassar por
pelo menos três perspectivas: (i) dos ocupantes – e quão bem suas expectativas são
atendidas; (ii) do desempenho ambiental, incluindo os recursos energia e água; e (iii) do
seu desempenho econômico – valor de retorno do investimento (LEAMAN et al., 2010).
No caso específico da avaliação do desempenho ambiental das edificações, Silva (2007)
explica que os métodos de avaliação atualmente disponíveis, de maneira geral, não
abordam os aspectos sociais e econômicos da sustentabilidade, sendo direcionados para a
verificação da eficiência energética e dos impactos ambientais gerados pelos edifícios.
Nesse contexto, a autora avalia que relacionar medidas de desempenho das edificações a
indicadores mais amplos de sustentabilidade representa um desafio. Assim, esta pesquisa
também contribuiria com o debate sobre a problemática, ao identificar quais são as
estratégias de sustentabilidade colocadas em prática nos edifícios analisados, bem como
sua eficácia junto aos moradores. Para além das questões de eficiência, pretende-se
identificar, assim, o papel dos moradores na redução de tais impactos, analisando-se seus
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hábitos e ações – ou seja, englobando também as dimensões sociais, culturais e
econômicas do desenvolvimento sustentável.
Esta pesquisa, portanto, insere-se em uma linha de conduta – já observada em países
desenvolvidos como Reino Unido, Holanda e EUA – que aponta para o enquadramento
crescente das questões ambientais dentro do contexto mais amplo da sustentabilidade
nas tradicionais avaliações; levantando a questão quanto ao fato das ferramentas
existentes serem capazes (ou não) de facilmente se reconfigurarem para cumprirem essa
nova agenda (COLE, 2005). Para tanto, é finalmente necessário distinguir entre os
instrumentos de avaliação como “produto” e “processo”. A noção de “produto” abrange
todos os aspectos dos métodos de avaliação relacionados ao âmbito dos problemas de
desempenho, incluindo o modo como estão estruturados, marcados e comunicados. Tais
características técnicas são largamente estudadas pelos autores/pesquisadores da área
em questão e, atualmente, representam o foco principal da discussão. “Processo”, por
outro lado, abrange uma série de questões relacionadas com a utilização, incluindo o
desenvolvimento do próprio sistema de avaliação e, em particular, o papel da equipe de
projeto e de outras partes interessadas como base para a tomada de decisões informadas.
A distinção entre produto e processo permite sublinhar que o desenvolvimento de
instrumentos de avaliação é apenas um meio para um fim e não um fim em si. Também
permite evitar o enfoque excessivo e direcionado na melhoria constante e na
comparação das características técnicas dos métodos, em vez de considerar as questões
igualmente importantes do contexto em que operam, como eles estão sendo aplicados e
sua capacidade em responder a novas agendas. É sobre essa segunda linha de ação a
pesquisa se aprofunda.
3

MATERIAIS E MÉTODOS

Conforme exposto, a presente comunicação objetiva apresentar resultados parciais, que
enfocam a abordagem ambiental de uma pesquisa mais ampla, intitulada HABITAR
VERTICAL: Avaliação da qualidade espacial e ambiental de edifícios de
apartamentos. Os recortes da pesquisa foram: produção de edifícios de apartamentos
destinados à classe média da sociedade e lançados pelo mercado imobiliário em cidades
de médio porte brasileiras (Uberlândia – MG e Ribeirão Preto – SP). Enfocando as
estratégias de conforto ambiental e de sustentabilidade presentes nos edifícios
investigados, metodologicamente a pesquisa foi dividida em duas partes: (a)
Identificação e análise de padrões projetuais em edifícios de apartamentos a partir de
2000 nas cidades estudadas (pesquisa bibliográfica e documental); e (b) Identificação
dos modos de morar através da avaliação pós-ocupação funcional e ambiental –
aplicação dos estudos de casos nas cidades estudadas (pesquisa-ação).
Na primeira etapa da pesquisa (a), as seguintes etapas de trabalho e suas respectivas
metodologias foram estabelecidas: (i) fundamentação teórica da pesquisa – em que
foram analisados todos os selos de certificação utilizados no Brasil, suas especificidades
e características; e (ii) mapeamento das estratégias de sustentabilidade colocadas em
prática nos empreendimentos residenciais das cidades estudadas, por meio da
elaboração de fichas de análise sobre os mesmos. Já a segunda etapa da pesquisa (b),
que se encontra em desenvolvimento, estruturou-se da seguinte forma: (iii) revisão e
ampliação dos métodos de APO inicialmente desenvolvidos em outras pesquisas para
englobar questões relativas à qualidade ambiental e à sustentabilidade dos edifícios
analisados; (iv) aplicação do método de APO em estudos de caso e (v) apresentação dos
resultados a partir da tabulação dos dados obtidos pela aplicação de APO. As duas
últimas etapas (iv e v) ainda não foram concluídas.
237

4
4.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Mapeamento das estratégias de sustentabilidade

A proposta inicial desta etapa da investigação era fazer uso dos empreendimentos já
catalogados por uma pesquisa paralela, inserida no projeto HABITAR VERTICAL –
destinada à análise de funcionalidade dos edifícios1 – para então identificar as
estratégias de sustentabilidade presentes nos mesmos. Entretanto, ao se iniciar a busca
pelos dados necessários, constatou-se que os edifícios catalogados nas cidades de
Uberlândia e Ribeirão Preto não apresentavam soluções sustentáveis na maioria dos
casos. A título de ilustração, dos 63 empreendimentos catalogados em Uberlândia,
apenas 2 deles contam com sistema de aquecimento solar, enquanto em outros 5
somente seu nome possui algum vínculo com o termo sustentabilidade – comprovando
como esse conceito vendo sendo empregado enquanto estratégia de marketing.
A partir da constatação da ausência de estratégias de sustentabilidade nos edifícios de
apartamentos das cidades elencadas, aumentou-se a abrangência de coleta de dados para
o território nacional. Além disso, para melhor definir o recorte da investigação,
resolveu-se fazer uma análise sobre a aplicação dessas estratégias em edifícios
certificados com selos de ampla divulgação no Brasil. Assim, novos empreendimentos
foram selecionados e as fichas foram feitas a partir dos mesmos. Foram identificados 36
edifícios de apartamentos certificados em todo o país e, mediante a disponibilidade de
informações (presença de dados completos sobre todas as estratégias utilizadas em
folhetos publicitários e/ou sites das construtoras, incorporadoras e escritórios de projeto
responsáveis pelos mesmos), selecionaram-se 28 deles (ou seja, 78% do total) para a
produção das fichas de análise.
O mapeamento das estratégias de sustentabilidade foi realizado por meio do estudo dos
seguintes processos de certificação: AQUA (versão brasileira do selo HQE e que
aparece em 42% dos empreendimentos fichados), LEED (23% dos edifícios), ProcelEdifica (19% da amostra) e Casa Azul CAIXA (16% das edificações). Como cada
método de certificação apresenta pontuações diferentes, conforme o recurso ambiental
analisado, buscou-se identificar, para orientar a criação das fichas, as principais
estratégias de sustentabilidade indicadas nos mesmos – tanto as mais recorrentes, quanto
aquelas com maior valor de pontuação para se obter a certificação ambiental.
As fichas de análise desenvolvidas, além de abranger imagens dos edifícios (perspectivas
e plantas) e área para a anotação de eventuais observações, contêm os seguintes dados: (i)
informações gerais sobre o empreendimento (tais como: ano, local, autor do projeto,
número de blocos e de apartamentos); (ii) análise da configuração volumétrica e da forma
plástica do edifício (tipo de planta e inserção urbana, por exemplo); (iii) aspectos técnicos
(sistema construtivo e estrutural empregado); e, por fim, (iv) identificação das estratégias
de sustentabilidade e de conforto ambiental adotadas (para a unidade residencial e para o
empreendimento como um todo)2. Assim, optou-se por identificar as práticas utilizadas
em duas escalas: implantação e edifício – Figura 1; e apartamento – Figura 2, de maneira
a se analisar inteiramente o objeto de estudo. As estratégias utilizadas nas fichas aqui
usadas como exemplos (Figuras 1 e 2) foram assinaladas em laranja.

1

Resultados sobre esta linha de investigação estão disponíveis na publicação: Avaliação da qualidade
espacial de edifícios de apartamentos em cidades médias, apresentados neste mesmo evento.
2
As imagens e demais dados sobre as edificações aqui ilustradas – Figuras 1 e 2 – foram omitidos, pois o
objetivo deste artigo é apresentar os dados gerais da pesquisa e não análises de edifícios específicos.
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Figura 1 – Parte de uma ficha com as estratégias utilizadas no empreendimento

Fonte: Organizado pelos autores (2013).

Figura 2 – Parte de uma ficha com as estratégias utilizadas na unidade residencial

Fonte: Organizado pelos autores (2013).

Quanto às estratégias em si, conforme pode ser observado nas imagens acima, foram
agrupadas conforme diferentes aspectos: energia, água, resíduos sólidos, conforto
ambiental e gestão de obras, sistemas construtivos e materiais. A tabulação dos dados
dessas fichas permite concluir que, mesmo nos edifícios certificados, a participação das
estratégias ainda se faz de forma incipiente: analisando o recurso água (Figura 3), por
exemplo, a principal estratégia utilizada é a adoção de 20% ou mais de áreas permeáveis
(a qual aparece em 68% dos empreendimentos), ao passo que somente 46% dos mesmos
contam com sistemas de reuso de águas pluviais ou com equipamentos mais simples
(como dispositivos economizadores, a exemplo das válvulas de descarga de duplo fluxo);
7% deles possuem sistema de reuso de águas cinzas e/ou de irrigação automatizado e
nenhum edifício fichado possui cobertura verde.
As soluções ligadas à energia também ilustram essa situação: o emprego de sistema de
aquecimento solar – tecnologia amplamente consolidada no cenário nacional – se faz
presente em apenas 50% dos empreendimentos. De forma semelhante, as estratégias
relacionadas aos processos construtivos utilizados têm participação pouco expressiva:
apenas 32% dos empreendimentos contam com gestão de resíduos de construção e
demolição, enquanto somente 4% deles seguem princípios de coordenação modular. As
únicas estratégias que aparecem em maior escala (acima de 60% nas áreas comuns dos
empreendimentos e nos apartamentos) são: iluminação natural e ventilação cruzada –
isto é, aquelas relacionadas a princípios bioclimáticos de concepção projetual, que não
necessariamente exigem o emprego de recursos tecnológicos mais sofisticados. Dessa
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forma, surge a hipótese de que, para se obter uma certificação de desempenho ambiental
no Brasil, nem sempre é necessário adotar medidas sustentáveis em vários níveis.
Figura 3 – Estratégias de sustentabilidade relacionadas ao consumo de água

Fonte: Organizado pelos autores (2014).

4.2

Revisão do método de APO

Conforme exposto, a etapa seguinte da pesquisa previa a revisão dos métodos de APO
para inserir questões sobre a qualidade ambiental dos empreendimentos. Essas questões se
dividiram em três categorias (Quadro 1): a primeira é direcionada ao próprio pesquisador,
responsável por aplicar os questionários e coletar informações acerca dos aspectos
construtivos e dos sistemas envolvidos no edifício analisado; a segunda busca identificar a
presença de estratégias na unidade residencial, compreendendo eventuais diferenças entre
os apartamentos de um mesmo conjunto habitacional; já a terceira categoria é voltada aos
moradores, tratando de ações, preferências e hábitos domiciliares, exemplificados aqui no
Quadro 1 por seu comportamento com relação à economia de água3.
Sendo assim, entendemos que seja possível avaliar tanto a sustentabilidade dos
empreendimentos em termos técnicos, quanto o grau de consciência ambiental dos seus
usuários. Afinal, diferentes estudos demonstram que, embora alguns edifícios incorporem
estratégias de sustentabilidade (a exemplo de mecanismos de aquecimento solar e reuso
de água), caso o usuário não tenha consciência quanto à necessidade de reduzir os
impactos sobre o meio ambiente, os níveis de consumo de água e energia continuam
inadequados (ver especialmente VISSCHER et al., 2013).
O questionário inicial também foi revisto em relação à necessidade de alteração da
linguagem técnica para incluir termos menos formais e mais acessíveis a leigos,
facilitando sua participação e colaboração com o processo. Tal percepção partiu da
aplicação dos métodos de APO em um edifício residencial de Uberlândia (MG), no
início deste ano, com o intuito de testar o aplicativo para tablet – desenvolvido no
mesmo núcleo de pesquisa, mas em outra linha de investigação (intitulada APO digital),
que se baseava justamente em criá-lo para dinamizar o processo e facilitar a tabulação
dos dados. Ressalta-se que as questões elaboradas foram então inseridas na ferramenta
digital junto com as aquelas preexistentes (relativas à investigação sobre a
funcionalidade dos apartamentos, os perfis familiares e modos de morar dos usuários).
3

Todas as categorias abrangem aspectos relativos ao conforto ambiental e às ações de sustentabilidade
presentes nos edifícios e/ou operacionalizadas pelos usuários. Especificamente quanto aos hábitos dos
moradores, as questões foram agrupadas em: água, energia, resíduos, alimentos, vegetação e mobilidade
urbana. Pretende-se, em outra publicação, explicar a metodologia utilizada de maneira mais aprofundada.
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O recurso desenvolvido, portanto, está sendo utilizado durante a aplicação de APO nos
estudos de caso selecionados nas cidades de Ribeirão Preto e Uberlândia.
Quadro 1 – Exemplos de questões sobre qualidade ambiental inseridas na APO
CATEGORIA

QUESTÃO
Quais dispositivos economizadores de energia o edifício possui?
( ) Sistema de aquecimento solar
( ) Placas fotovoltaicas
EDIFÍCIO
( ) Elevadores econômicos
( ) Iluminação eficiente – áreas comuns
( ) Nenhum
Sobre o quarto de casal, dê sua opinião quanto aos itens abaixo:
ILUMINAÇÃO:
[Muito iluminado] [Iluminado] [Regular] [Escuro] [Muito escuro]
VENTILAÇÃO
[Muito ventilado] [Ventilado] [Regular] [Abafado] [Muito abafado]
APARTAMENTO
TEMPERATURA
[Muito quente] [Quente] [Agradável] [Frio] [Muito frio]
RUÍDOS
[Muito silencioso] [ Silencioso] [Regular] [Barulhento] [Muito barulhento]
O que você faz para economizar água?
(Se necessário, marque mais de uma opção)
( ) Escova os dentes com a torneira fechada
( ) Ensaboa a louça com a torneira fechada
COMPORTAMENTO
( ) Toma banhos rápidos (5 a 10 minutos)
DO USUÁRIO
( ) Utiliza a máquina de lavar com a capacidade máxima
( ) Reutiliza a água da máquina de lavar para limpeza do apartamento
( ) Possui aparelhos que economizam água
( ) Não economiza água
Fonte: Organizado pelos autores (2014).

5

CONCLUSÕES

O contato com o material da pesquisa permitiu comprovar como o emprego de
estratégias voltadas à melhoria da qualidade ambiental e à sustentabilidade do ambiente
construído ainda é incipiente nos edifícios de apartamentos brasileiros – tanto naqueles
edificados nas cidades médias, especialmente Uberlândia e Ribeirão Preto, por
processos tradicionais; quanto nos empreendimentos que incorporaram a prática recente
da certificação ambiental. Muitas vezes, conforme salientado, as soluções sustentáveis
são adotadas como critério de valorização econômica dos empreendimentos pelas
construtoras e imobiliárias, enquanto outras vezes estão presentes nos encartes
publicitários em conceitos vagos, que pouco informam os compradores – isto é,
enquanto estratégias mais relacionadas à divulgação dos imóveis que realmente com a
redução dos impactos ambientais.
Nesse contexto, as fichas produzidas constituem recurso de grande interesse para futuras
pesquisas que se proponham a compreender o estado da arte da sustentabilidade em
habitações verticais do Brasil, ou que enfoquem os processos de certificação existentes,
além de outras questões identificadas (como a própria tipologia e inserção urbana desses
empreendimentos). Por outro lado, apesar de uma verificação mais ampla da hipótese da
baixa qualidade ambiental dos edifícios ainda não ter sido realizada (a aplicação de APO
nos estudos de caso ainda está em desenvolvimento), acredita-se que o esforço
demandado para a preparação do material irá resultar em um processo de avaliação mais
rico e coerente com os objetivos da pesquisa, bem como com a realidade dos usuários de
tais edificações. Desse modo, espera-se que seja possível entender a atual situação de
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Uberlândia e Ribeirão Preto no que diz respeito, sobretudo, ao comportamento do usuário,
identificando como os moradores atuam para reduzir os impactos do habitar.
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RESUMO
É reconhecido que o aproveitamento da luz natural em escolas é uma das estratégias mais importantes no
correto agenciamento dos recursos naturais disponíveis. Por sua vez, a distribuição da luz natural nos
espaços internos está sujeita à forma como os usuários ocupam este espaço. As normativas locais e
internacionais estabelecem iluminâncias médias de 300lux para salas de aula, mais não especificam se
este valor considera a ocupação dos estudantes e como eles interferem na distribuição da iluminação
dentro da sala de aula. Não considerar a distribuição luminosa nestes espaços, nos quais os estudantes
permanecem a maior parte do tempo, fazem diferentes atividades, que envolvem diferentes agrupamentos,
pode gerar avaliações imprecisas. Este estudo de mestrado tem como objetivo avaliar a influência de
diferentes tipos de agrupamentos de estudantes em salas de aula, iluminadas naturalmente, e comparar
com uma sala de aula vazia. Foram realizadas as simulações computacionais estáticas e dinâmicas de uma
Sala de aula hipotética para avaliar a distribuição da luz no dia. O Plug-in DIVA do Rhinos foi usado para
calcular a incursão solar no espaço, em dois períodos do ano, durante o horário escolar. O software
APOLUX permitiu avaliar a iluminação natural sob diferentes condições de céu em diferentes períodos
do ano. Como resultados parciais, este trabalho mostra que, apesar da presença de estudantes nos
diferentes tipos de agrupamentos, a distribuição da iluminação no plano de trabalho quando o espaço esta
ocupado é levemente inferior as exigências da norma, quando comparadas com a uma sala de aula vazia.
Também evidencia que independente do número de estudantes que se encontram numa sala de aula, a
maior influência está no tipo de agrupamento, postura e posição dos estudantes em relação às fontes de
luz – as aberturas. Este estudo pode servir como método de análise para outros espaços que possuam
qualidades de permanência significativas e que necessitam atingir exigências luminosas básicas.
Palavras-chave: Iluminação natural, Iluminação em Salas de Aula, Agrupamento de estudantes.

ABSTRACT
It is acknowledged that the use of daylight in schools is one of the most important strategies in the correct
employment of the available natural resources. Meanwhile, the distribution of natural light in interior
spaces is subject to how its users occupy this space. Local and international regulations establish an
average illuminance of 300lux for classrooms, but do not specify whether this value considers the
occupation of the students and how they interfere with the distribution of the illuminance inside the
classroom. To not consider the light distribution in these spaces, where students spend most of their time,
doing different activities and interacting in different ways of grouping, can lead to imprecise evaluations.
This study masters aims to evaluate the influence of different groups of students, in naturally lighted
classrooms, and compare their light distribution with the distribution in an empty classroom. Static and
Dynamic computer simulations of a hypothetical classroom were performed to evaluate the interior light
distribution during the day. Rhino´s plug-in, DIVA, was used to calculate the solar incursion in the space,
in two periods of the year, during school hours. The software APOLUX evaluated the natural lighting
under different sky conditions in different periods of the year. As partial results, this paper shows that,
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despite the presence of students in different types of groupings, the distribution of illumination on the
working plane, when the space is occupied, is slightly lower than the requirements of the standard,
compared with an empty classroom. It also shows that regardless of the number of students in the
classroom, the greatest influence is the type of grouping, posture and position of students in relation to
the light source - the openings. This study can serve as a method of analysis for other spaces that have
significant periods of permanence and that need to achieve basic light requirements.
Keywords: Daylighting, Daylighting in Classrooms, Groupings of students.

1

INTRODUÇÃO

Os estudos de iluminação natural frequentemente relatam sobre a influência que esta
tem nas pessoas (no controle do relógio biológico) e nos espaços (disponibilidade de luz
ao interior). Porém é difícil encontrar estudos que falem como a presença dos usuários
dentro dos espaços interfere na distribuição da iluminação natural. Espaços como as
salas de aula, devem considerar, além da presença dos estudantes, a capacidade de
ocupação, tipos de agrupamentos para diversas atividades e condições ambientais
adequadas visando melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes. Existem
diferentes pesquisas que estudam a influência da luz natural no desempenho escolar dos
estudantes. Estudos desenvolvidos no Canadá por Hathaway et al., (1992) constatam
que a presença da luz natural nas salas de aula garante uma aprendizagem mais rápida,
maior desenvolvimento físico; e adequadas condições de conforto visual devido à
interação dos alunos com as janelas. Em Califórnia, o Heschong Mahone Group, (1999),
demostram a relação uniforme e estatisticamente positiva entre a presença da luz natural
e melhores notas dos estudantes. No caso Europeu, são aprofundados estudos nas salas
de aula do futuro por Fotios, Ramasoot, (2009). Os autores afirmam que é necessário ter
um balanço entre a luz admitida pelas janelas e a luz emitida pelos computadores.
Observa-se como os estudos vão encaminhados nas afetações da luz no sistema visual e
físico das crianças, mais não consideram a ocupação deles como um fator que altere as
condições luminosas da sala de aula.
Boa parte de nossa infância e adolescência se dá na escola, já que um 50% da vida é
desenvolvida dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, Segundo Azevedo, (2002),
as necessidades espaciais das crianças em idade pré-escolar diferem das necessidades
dos adolescentes; sua relação com o espaço é fluída, utilizam menos os recursos verbais
e estão abertos aos estímulos visuais e auditivos (LYNCH, 1995). No caso dos
adolescentes, “tendem a associar-se em grupos” e para isso necessitam de espaços
apropriados onde possam conviver e manifestar-se” (IBAM, 1996). As alterações na
distribuição da iluminação na sala de aula causada pela ocupação, estão relacionadas
com: o crescimento dos alunos (“growth spurt” na adolescência) e com fatores
complementares como os tipos de agrupamentos, posição da janela na sala e as
necessidades de iluminação para um ótimo desempenho da tarefa visual.
Na Colômbia, segundo a NTC 4595 (MEN COLÔMBIA, 2006) no item 7.2 que trata
sobre “Conforto Visual” é feita referência à orientação das janelas (perpendiculares ou
do lado esquerdo do quadro) e a área das aberturas (1/5 da área do piso), com as quais
se busca garantir distribuição e uniformidade luminosa e evitar a exposição à radiação
direta. No entanto, esta norma não contempla a disposição dos estudantes e os diferentes
tipos de agrupamentos dentro da sala de aula, de acordo com sua atividade, e como estes
podem afetar as condições de iluminação. Por sua vez, no caso do Brasil, o Caderno
Técnico 4, (FUNDAESCOLA 2002), recomenda a percentagem de janela de acordo
com a área do piso e a localização das aberturas em relação ao quadro-giz (1/5 da área
do piso ou mais, aberturas do lado esquerdo). Além disso, diferentemente da norma
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colombiana, recomenda opções de prática pedagógica, onde existam soluções
arquitetônicas que possibilitem diversas formas de arranjo do mobiliário, de modo a
permitir organização em pequenos grupos, em círculo, projeções, aulas expositivas e
outras mais, com desembaraçada movimentação dos alunos.
Em termo de iluminância, quando se fala dos níveis de necessários para realizar uma
tarefa visual, as normativas locais e internacionais, por exemplo, a NBR ISO/CIE 8995,
(2013), estabelecem iluminâncias médias de 300lux para salas de aula. Contudo, as
normativas não especificam se este valor considera a ocupação dos estudantes. Portanto,
garantir níveis de iluminância mínimos numa sala de aula sem considerar a
movimentação de seus estudantes, remete avaliar a distribuição da iluminação de forma
incompleta, já que adiciona uma variável não presente em um espaço vazio.
2

OBJETIVO

Este estudo tem como objetivo avaliar a influência de diferentes tipos de agrupamentos
de estudantes em salas de aula, iluminadas naturalmente, e comparar com uma sala de
aula vazia.
3
3.1

MÉTODO
Objeto de Estudo

O objeto de estudo foi uma Sala de aula hipotética modelada com 7,5m de
comprimento, 8,1m de largura e 3,0m de pé direito, com uma proteção solar horizontal
na verga da abertura com 0,60m de largura (Ver figura 1). Cabe salientar que a sala
cumpre com a área útil por aluno (36 alunos), área obrigatória para iluminação e
localização da abertura como é descrito no Caderno Técnico 4. Foram considerados 4
tipos de agrupamentos: Agrupamento de Sala Vazia (AVazia), Agrupamento Fileiras
(AFileiras), Agrupamento Grupos (AGrupos) e Agrupamento Mesa Redonda (AMesa
R).
Figura 1 – Sala de Aula hipotética e os Tipos de Agrupamentos

Fonte: dos autores

3.2

Simulação dos parâmetros Dinâmicos

A simulação dinâmica faz uso das unidades métricas baseadas no clima que derivam-se
de perfis anuais em intervalos de tempo (hora/minuto). Existem diversos programas
computacionais que permitem este tipo de simulações: DIVA e Daysim são alguns
deles. Estes programas computacionais se encontram baseados em algoritmos de
Radiance e fazem uso de arquivos climáticos. No presente estudo foram realizadas
simulações dinâmicas no Plug-in DIVA do Rhino, para avaliar a influência da insolação
dentro da sala durante dois períodos do ano e dois períodos horários escolares. No
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Programa Rhinoceros/DIVA foi escolhida a localização (com arquivo climático EPWSWERA para a cidade de Florianópolis), a quantidade de pontos e seu espaçamento à
altura do plano de trabalho de 0,60m, os materiais (para os alunos foi assumido material
opaco que cumpria com as caraterísticas do material GenericInteriorWall_50 aplicado
nas paredes, moveis e o quadro), os parâmetros de Radiance por default (-ab 2 -ad 1000
-as 20 -ar 300 -aa 0.1). Foram avaliados 4 tipos de agrupamentos (Sala Vazia, Filieiras,
Grupos e Mesa Redonda), nos meses de Março (03 01/03 30) e Agosto, (08 01/08 30),
durante os períodos horários: de manhã (08 12) e de tarde (12 16) nas 4 orientações
resultando num total de 64 simulações (Ver Quadro 1)
Quadro 1 – Parâmetros inseridos no Plug-in DIVA
Parâmetros no DIVA
Location
Florianópolis,
SC.
Brasil
EPW
(SWERA)

Nodes

Materials

Radiation Map

Paredes,
plano de analise:
moveis, quadro, GenericInteriorWall_50
0,60m
alunos
Piso Floor_Tile
Nodes 6232
Porta Wood
Teto GenericCeiling_80
Espaçam. 0,1
Vidro Glazing_SinglePane_88

Agrupamentos
Orientações
Datas
Periodos Horários

Star time

End Time

03 01 / 08 01

03 30 / 08 30

08 12
Hour Range
12 16
-ab 2 -ad 1000 Radiance param.
as 20 -ar 300 -aa

Sala Vazia, Fileiras, Grupos, Mesa R
Norte, Leste, Sul, Oeste
Março (03), Agosto (08)
8:00 a 12:00, 12:00 a 16:00

4
4
2
2

Número de Simulações 64
Fonte: dos autores

3.3

Simulação dos parâmetros Estáticos

A simulação estática permite avaliações para um local, data e hora específica, de acordo
com o tipo de céu predominante. Existem diferentes programas computacionais que
permitem este tipo de simulações: Lighttool, Dialux e APOLUX, são alguns deles. No
presente estudo foram realizadas simulações estáticas no APOLUX para avaliar a
distribuição da luz na sala sob diferentes condições de céu, períodos do ano e horários.
De acordo com o objetivo do estudo, não foi usada a simulação dinâmica da iluminação,
pois esta supõe uma posição fixa dos estudantes ao longo do tempo descartando a
possibilidade dos alunos se movimentarem dentro da sala.
A sala de aula foi exportada para o Módulo Fractal do APOLUX, onde foram
escolhidas as propriedades óticas dos materiais, especificando o “vidro” como material
transmissor difuso, a fim de garantir maior controle da luz exterior que não consegue
ser controlada pela proteção solar. Foi determinado o Fator de Divisão ou
fraccionamento para cada superfície da sala, considerando o maior fraccionamento no
“plano de trabalho” (20), já que nele foi aprofundada a análise da distribuição da
iluminação natural. A área máxima do fraccionamento do modelo foi de 0,50 m2 (Ver
Quadro 2). No Módulo Foton, são inseridos os parâmetros de simulação: o
parcelamento da abóbada celeste, o qual é escolhido o Globo 8, que se caracteriza por
um globo subdividido em 146.198 parcelas1; os parâmetros geográficos determinados
para a cidade de Florianópolis; a escolha dos tipos de céu predominantes na cidade de
estudo: No 2-Céu Encoberto I e No 12-CIE Padrão Céu Claro I, que fazem parte da lista
1

É o número de parcelas que corresponde ao número de ângulos sólidos em que é dividido o globo. A
divisão do Globo vai de 1 até 8; quanto maior seja o Globo, maior a resolução dos resultados nos gráficos.

246

validada pelo programa; e finalmente, os parâmetros temporais que correspondem aos
meses finais das estações de verão e inverno: 15Março e 15Agosto; e duas horas
representativas no horário escolar, de manhã e de tarde: 9:00 horas e 15:00 horas (Ver
Quadro 2). Os parâmetros foram aplicados nas 4 orientações principais: Norte, Leste,
Sul e Oeste com os 4 tipos de agrupamentos em cada modelo, resultando num total de
128 simulações.
Quadro 2 – Parâmetros inseridos no APOLUX
Parâmetros no Modelo FRACTAL
Layers

Cor
CAD

Paredes
41
Vidro
130
Piso
254
Moveis
9
Plano de Análise
230
Alunos 41/160/154
Quadro
85
Teto
253
Porta
44

Fraccio.
8
1
1
20
20
1
8
3
1

Área Máx.Fracci.

Parâmetros no Modelo FOTON
Par.
Geográficos
Florianópolis
, SC. Brasil
27°34’S,48°37’O

Globo

Tipos de Céu

Orientação

GLOBO 8
146.198 Parcelas
(150 Faixas)

No. 2 Céu
Encoberto I
No. 12 CIE-Céu
Claro I

Norte 0°
Leste 90°
Sul 180°
Oeste 270°

0 msndm

0,5

Datas
Mar 15
Ago 15

Agrupamentos
Sala Vazia, Fileiras, Grupos, Mesa R
Orientações
Norte, Leste, Sul, Oeste
Tipos de Céu No 2-Céu Encoberto I, No 12-CIE Padrão Céu Claro I
Datas
Março (03), Agosto (08)
Horas
9:00, 15:00

Plano de
Análise
0,60m

Horas
9hrs
15hrs
9hrs
15hrs

4
4
2
2
2

Número de Simulações 128

Fonte: dos autores

4
4.1

RESULTADOS
Resultados da Simulação Dinâmica

A seguir são apresentados alguns dados obtidos nas simulações dinâmicas da sala de
aula hipotética. A Figura 2, apresenta o mapa de radiação solar, correspondente a um
dos modelos nas diferentes orientações com os 4 tipos de agrupamentos, a primeira
parte da imagem apresenta, em escala de cores a distribuição da radiação solar
(kWh/m²) para a condição Leste_Março_8hrs-12hrs, a segunda parte da imagem
informa a percentagem da área do plano de trabalho que encontra-se em cada um dos 3
intervalos de irradiação solar (kWh/m²) . Cabe salientar que, para as outras orientações
(Norte, Oeste e Sul), foram incluídos nesta figura apenas os dados numéricos mais
representativos correspondentes aos percentuais de área por faixa de irradiação.
Os primeiros mapas de radiação foram gerados pelo Plug-in DIVA e a escala de cores
falsas foi determinada de acordo com a quantidade mínima e máxima de kWh/m² em
todas as simulações. Os segundos mapas foram gerados numa planilha do Excel, onde
os dados foram classificados conforme as faixas de kWh/m² que foram consideradas
como representativas: valores inferiores a 2,0kWh/m² (cor amarelada clara), valores
entre 2,0kWh/m² e 10,0kWh/m² (cor laranja), e valores que ultrapassam os 10,0kWh/m²
(cor laranja escuro). A segunda informação representa as percentagens da área do plano
de trabalho da Sala (60,75m²) em cada faixa de irradiação (kWh/m²) para cada um dos
agrupamentos, nas orientações/meses/intervalos de hora. As percentagens foram
representadas em quadros de cor cinza que vão desde o cinza mais escuro (0%) até o
cinza mais claro (100%).
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Figura 2 – Mapa de Radiação solar por Agrupamento

Fonte: dos autores

Como se observa na Figura 2, não se apresenta uma diferença aparente nos mapas de
radiação entre os agrupamentos. Contudo os dados numéricos informam que o
Agrupamento Sala Vazia (AVazia), apresenta a maior irradiação solar no interior da sala
nas orientações/meses/intervalos de hora avaliadas. Para as salas orientadas a Sul nos
períodos da tarde, não existe diferença representativa nos valores, já que em todos os
agrupamentos, os valores são inferiores a 2,0 kWh/m².
A seguir se apresenta um gráfico de colunas com os dados numéricos das salas
orientadas a Leste e Norte da Figura 2. Nos gráficos da Figura 3, se ilustra a diferença
percentual em cada faixa dos agrupamentos com a presença de estudantes comparada
com o agrupamento Sala Vazia.
Figura 3 – Diferença percentual entre agrupamentos com estudantes e
agrupamento Sala Vazia

Fonte: dos autores

A diferença percentual indica que nos valores inferiores a 2,0 kWh/m² as percentagens
dos agrupamentos aumentam em relação as percentagens do agrupamento Sala Vazia
em nas três orientações: no Leste, em 6% no agrupamento AFileiras até 7% no
agrupamento AGrupos e AMesa R, no Norte, em 4% no agrupamento AFileiras até em
6% no agrupamento AMesa R e no Oeste, em 4% no agrupamento AMesa R até 5% no
agrupamento AFileiras. Estas percentagens são diminuídas principalmente na faixa dos
valores entre 2,0kWh/m² e 10,0kWh/m². O anterior demostra que a presença dos
estudantes aumenta a percentagem da área do plano de trabalho na faixa dos valores
inferiores aos 2,0 kWh/m² e diminui nas faixas maiores afirmando que a ocupação
interfere no ingresso da irradiação na Sala.
A Figura 4 apresenta dois gráficos de colunas para os meses de Março e Agosto: o
primeiro representa a Média dos valores Máximos de irradiação solar (kWh/m²) e o
segundo representa a Média dos valores Intermediários de irradiação solar (kWh/m²).
Foram gerados ambos os gráficos já que entre as médias dos valores intermediários e
máximos se apresentam variações muito grandes.
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Figura 4 - Irradiação Solar por Orientação (kWh/m²)

Fonte: dos autores

No gráfico da Média dos valores Máximos os maiores valores de irradiação solar
ocorrem na orientação Norte, no mês de Agosto, nas salas com os agrupamentos
AMesarR (16,56 kWh/m²) e AGrupos (16,01 kWh/m²). Contudo, no gráfico da média
dos valores Intermediários o maior valor de irradiação solar ocorre na mesma
orientação e data, na Sala Vazia com valores ligeiramente superiores (1,55 kWh/m²) aos
dos outros agrupamentos. Por outro lado, no gráfico da Média dos valores Máximos, os
menores valores de irradiação solar foram apresentados na orientação Sul, no mês de
Março, nas salas com os agrupamentos AMesar R(1,09 kWh/m²) e AGrupos (1,108
kWh/m²). Contudo, na avaliação da Média dos valores Intermediarios os menores
valores de irradiação solar ocorrem na mesma orientação e data, nas salas com os
agrupamentos AGrupos (0,22 kWh/m²) e AFileiras (0,29 kWh/m²).
4.2

Resultados da Simulação Estática

A seguir serão apresentados os dados obtidos nas simulações estáticas da sala de aula
hipotética para condições de Céu Claro. Nesta condição se percebem melhor as
mudanças na distribuição da luz. A Figura 5 apresenta a distribuição das iluminâncias
nos diferentes agrupamentos em gráficos 3D para a orientação Leste_Março_9hr.
Foram incluídos os dados numéricos para Oeste_Agosto_15hrs já que apresentam
comportamentos semelhantes a Leste_Março_9hrs.
Figura 5 – Distribuição das Iluminâncias por Área nos Agrupamentos

Fonte: dos autores

A distribuição das iluminâncias é classificada em percentagens da área total da sala
(60,75m²) que se encontram dentro de cada intervalo (faixa). A classificação das faixas
foi determinada conforme aos valores mínimos e máximos na distribuição da luz. As
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faixas não foram determinadas com as exigências de conforto visual descritas pelas
normas, por isso não se aprofundou em conceitos de desejabilidade de níveis de
iluminação por parte dos usuários no presente estudo. As faixas foram estimadas da
seguinte forma: faixa baixa (cor vermelha escuro), área onde se encontram os
estudantes/móveis, com valores inferiores a 300 lux; faixa intermediária (cor vermelha
clara), área de trabalho dos estudantes (escrivaninhas) , com valores entre 300 lux e 500
lux (nível requerido segundo a norma); faixa alta (cor laranja e amarela clara), área de
trabalho dos estudantes , com valores de 500 lux a 1000 lux (nível máximo segundo a
norma) e área da circulação dos estudantes com valores entre os 1000 lux e 3000 lux;
faixa excessiva (cor amarelada clara), área perto da janela ou sem estudantes com
valores superiores a 3000 lux.
Como se observa na Figura 5, o agrupamento Sala Vazia (AVazia), apresenta os
maiores níveis de iluminação, com quase 98,4% (Leste_Mar_9hrs) e 94,4%
(Oeste_Ago_15hrs) da área da sala de aula com valores que aumentam em relação a
3000 lux, faixa que caracteriza as elevadas iluminâncias perto da janela e a ausência de
estudantes. Nos demais agrupamentos, as diferenças percentuais da área na faixa
excessiva com o agrupamento Sala Vazia (AVazia) se apresentam com valores
levemente inferiores: para Leste_Mar_9hrs, as diferenças estão entre 9,7% (AFileiras)
até 25,4% (AMesa R); e Oeste_Ago_15hrs, diferenças entre 11,7% (AFileiras) até
24,2% (AMesa R).
Em ambos os casos os valores mais baixos se apresentam no agrupamento Afileiras e os
mais altos no agrupamento AMesa R, se apresente maior percentagen de área
principalmente entre 1000 lux e 3000 lux. Os agrupamentos AFileiras e o Agrupos
apresentam comportamentos similares na distribuição das iluminâncias comparados
com a Sala Vazia nas diferentes faixas.
Com relação o AMesa R embora mostra aumentos nas faixas altas, as proporções
diferem dos outros agrupamentos, com valores de 17,3% e 24,6% da área da sala na
faixa entre 1000 lux e 3000 lux. Este comportamento pode estar sendo causado pela
forma e concentração das escrivaninhas neste agrupamento. A Figura 6 mostra 4
gráficos de colunas com a curva de distribuição das iluminâncias nas condições
avaliadas com os valores maiores e mais representativos de todas as simulações feitas.
A curva foi gerada a partir da seção transversal da Sala (4,4m) para os 4 agrupamentos.
Figura 6– Curva de Distribuição das Iluminâncias por Agrupamentos

Fonte: dos autores
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De acordo com a Figura 6, existem variações na distribuição da luz e nos valores de
iluminância, conforme as datas e horários. Na orientação Norte, ocorrem os maiores
níveis das iluminâncias durante o mês de Agosto, as 15hrs, próximo à janela; já no
Leste, os maiores níveis das iluminâncias em Março e Agosto ocorrem as 9hrs, também
perto da janela; no Oeste, a ocorrência dos maiores níveis também se dá as 15hrs, perto
da janela e no Sul, os maiores níveis ocorrem no mês de Agosto, as 15hrs, no fundo da
sala.
Como se observa, a curva da distribuição das iluminâncias da sala Vazia está acima das
curvas dos outros agrupamentos em todas as orientações/horários. Nessa mesma ordem
a curva do agrupamento Afileiras apresenta um comportamento similar ao do
agrupamento AGrupos: os picos mínimos correspondem a presença dos estudantes e os
picos máximos correspondem aos níveis das iluminâncias maiores, com a sua
distribuição parcialmente influenciada pela ocupação. No caso do agrupamento AMesa
R, embora a curva seja levemente inferior a da Sala Vazia, a tendência da mesma é
decrescer de forma menos abrupta do que os outros agrupamentos com estudantes.
5

CONCLUSÕES

Conforme aos resultados obtidos das simulações dinâmicas se permite concluir que a
tendência dos agrupamentos é que Sala Vazia apresente maior irradiação em
comparação com os demais agrupamentos em todas as orientações, inclusive no menor
ingresso da irradiação. Além disso, na media dos valores Intermediarios, o agrupamento
AVazia e AMesa R apresentam os valores maiores.
Isto permite afirmar que a ocupação e a forma como é ocupada a sala influi na
irradiação. Embora, existe presença de estudantes no agrupamento AMesa R, eles se
encontram próximos uns de outros ocupando pouca área da Sala. Portanto são maiores
os ingressos de irradiação em aqueles agrupamentos onde os estudantes se encontram
afastados e dispersos pela Sala. Quer dizer, quanto menor a área ocupada pelos
estudantes, maior a presença de irradiação no interior da Sala.
Cabe salientar que o estudo da irradiação solar no plano de trabalho permite, em futuros
trabalhos, reconhecer as zonas da sala onde existe maior influencia da irradiação solar,
realizar estudos de conforto térmico, no quais o usuário interage nas condições da sala,
por exemplo, fechando as cortinas ou mudando de lugar. Todos estes aspectos não
foram aprofundados no presente estudo.
Com relação aos resultados obtidos das simulações estáticas se permite concluir que
continua a mesma tendência da incursão solar: a Sala Vazia apresenta um crescimento
maior na curva da distribuição das iluminâncias em comparação com a curva dos outros
agrupamentos nas condições avaliadas, o que permite confirmar mais uma vez a
influencia da ocupação na distribuição das iluminâncias na sala. A distribuição das
iluminâncias da Sala Vazia e o agrupamentos AMesa R apresentam comportamentos
similares em relação ao crescimento da curva: ambas decrescem de forma continua à
medida que se afastam da janela. Por sua parte, as curvas das iluminâncias dos
agrupamentos AFileiras e AGrupos decrescem de acordo à influencia da ocupação. A
mesma tendência da incursão solar ocorre na distribuição das iluminâncias: quanto mais
próximos os estudantes que corresponde a menor área ocupada, maior a distribuição das
iluminâncias no interior da Sala.
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Conforme ao anterior, podem se estimar vocações de uso da sala de aula, onde se
otimize a área total da sala por agrupamentos e atividades de acordo com a época do ano
e o período horário. Por exemplo, considerar agrupamentos mais próximos nas manhãs
do inverno e mais afastados nas tardes do verão.
Finalmente com os resultados das curvas do Norte, Oeste e Leste, além da confirmação
da influencia da ocupação, pode existir um zoneamento da Sala de aula estimado da
seguinte forma: Zona 1 (perto da janela, 2,50m), onde a curva da distribuição atinge o
pico maior dentro da Sala; Zona 2 (no meio da Sala, 2,50m), onde a curva da
distribuição atinge o pico menor com diferenças nas iluminâncias, por exemplo na Sala
Vazia de 2500 lux (Norte), 4500 lux (Leste) e 6000 lux (Oeste); e Zona 3 (fundo da
Sala, 2,50m), onde a curva tende se estabilizar, inclusive as diferenças entre os
agrupamentos são levemente reduzidas. O anterior permite concluir que a Zona 2 é a
zona com maiores diferenças entre uma zona com os picos máximos da luz e uma zona
com a luz mais estável.
Neste estudo sobre a influencia da ocupação na distribuição da luz e em consequência a
classificação das zonas da Sala pode servir como método de análise para outros espaços
com qualidades que possuam qualidades de permanência significativas e que necessitem
atingir exigências luminosas básicas.
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RESUMO
O ensino da concepção arquitetônica bioclimática envolve, entre diversos aspectos, o conhecimento da
geometria solar, um dos elementos fundamentais para o desempenho ambiental da edificação.
Atualmente, em função das facilidades promovidas pelos programas de simulação computacional, os
estudantes de arquitetura realizam estudos de insolação utilizando modelos numéricos, o que os afasta do
conhecimento efetivo da geometria solar. Este trabalho apresenta o equipamento de simulação física,
comandado por computador, que foi desenvolvido para o Laboratório de Conforto Ambiental e
Sustentabilidade – ECOS, e seu potencial de aplicação no ensino. Trata-se do resultado de uma pesquisa
aplicada, para desenvolvimento de uma versão inovadora – com comando numérico - de um dispositivo
clássico de simulação física - o heliodon. O objetivo do artigo é descrever os materiais e métodos
utilizados no desenvolvimento do equipamento e apresentar o teste piloto realizado para validação do
mesmo, baseado em análises comparativas entre simulação física e computacional. A metodologia da
pesquisa baseou-se no estudo bibliográfico outros equipamentos similares, incorporando como inovação o
comando numérico para movimentação. Os resultados do teste piloto demonstraram a adequação do
equipamento em relação ao funcionamento geral e ângulos solares, entretanto verifica-se a necessidade de
ajuste do projetor de iluminação em função de deformação dos ângulos de incidência da luz. Os testes
demonstraram que utilizando o heliodon, conjuntamente com simulações computacionais, os estudantes
dispõem de um instrumental mais completo para compreender o fenômeno físico da trajetória aparente do
sol. Este conhecimento permite melhorar o domínio da orientação da edificação e disposição de aberturas,
aspectos fundamentais no projeto arquitetônico bioclimático. Entendemos que este trabalho representa
uma contribuição para o ensino do conforto ambiental e do projeto arquitetônico e urbano.
Palavras-chave: Heliodon, controle numérico, concepção bioclimática, simulação física.

ABSTRACT
The teaching of bioclimatic architectural design involves, among many things, the knowledge of solar
geometry, a fundamental element for the environmental performance of the building. Currently, due to
the user-friendliness of computer simulation programs, architecture students undertake insolation studies
by using numerical models, which alienates the actual knowledge of solar geometry. This paper presents
a physical simulation equipment, controlled by computer, which was developed for the Laboratory of
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Environmental Comfort and Sustainability - ECOS, and its potential application in education. It is the
result of an applied research aimed to develop an innovative version - numeric controlled - of a classical
device - the Heliodon . The objective of the article is to describe the materials and methods used in the
development of the equipment and to present a pilot test conducted for validation of the device, based on
comparative analysis of physical and computational simulation. The research methodology was based on
the literature review of other similar equipment, incorporating as innovation, the numerical control.
The results of the pilot test showed the suitability of the device in relation to the overall functioning and
solar angles, however, there is a need of adjustment on lighting projector due to the deformation of the
angles of light incidence. The tests demonstrate that using the Heliodon, together with computer
simulations, students have a more complete instrumental to understand the physical phenomenon of the
apparent path of the sun. This knowledge improves the expertise on building orientation and arrangement
of windows, fundamental aspects of bioclimatic architectural design. We believe that this work represents
a contribution to the teaching of environmental comfort and to the architectural and urban design.
Keywords: Heliodon, numerical control, bioclimatic design, physics simulation.

1

INTRODUÇÃO

No entendimento de que o conhecimento do fenômeno físico da trajetória aparente do
sol é fundamental para a realização de projetos com qualidade ambiental, o curso de
Arquitetura e Urbanismo da UFJF investe nos métodos físicos para o ensino do conforto
ambiental. Entre eles, a simulação experimental através do heliodon permite apoiar a
compreensão da geometria solar e testar alternativas para o projeto da edificação.
O heliodon é um equipamento de simulação experimental da trajetória solar, cujo
objetivo é auxiliar o ensino da concepção arquitetônica bioclimática, através de análises
da incidência solar em maquetes de edificações ou de espaços urbanos. As vantagens
dos estudos com a utilização do heliodon quando comparado com análise por cartas
solares ou programas computacionais são a visualização imediata de áreas iluminadas e
sombreadas de ambientes nas diversas horas do dia e épocas do ano, e a possibilidade de
manipulação rápida do objeto analisado para estudos de implantação, orientação de
aberturas, dispositivos de proteção.
Os equipamentos existentes apresentam alguma dificuldade de manuseio para o
posicionamento dos ângulos de azimute e altura solar. Justificou-se portanto o
desenvolvimento do projeto de um heliodon que fosse capaz de permitir controle
automatizado para facilitar seu uso no ensino de arquitetura.
Este artigo trata da concepção, construção e aplicação de um heliodon
computadorizado, para ferramental didático do Laboratório de Conforto Ambiental e
Sustentabilidade – ECOS do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal
de Juiz de Fora (UFJF). O objetivo deste trabalho é apresentar as características da
construção desta versão inovadora de heliodon, comandado através de interface
computadorizada e apresentar o estudo de caso piloto de aplicação em estudo de
proteção solar para edificações da UFJF. Buscou-se ainda testar o equipamento através
de comparação de resultados entre a simulação com maquete física no heliodon e a
simulação com maquete eletrônica.
A primeira parte do artigo apresenta as características físicas, construtivas e funcionais
do equipamento. A segunda parte apresenta uma discussão sobre a adoção do
equipamento no ensino de conforto ambiental e do projeto arquitetônico bioclimático.
O projeto de pesquisa para concepção e construção do heliodon foi financiado pela
FAPEMIG, envolvendo professores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia
de Produção, Energia Elétrica e Engenharia Civil, cinco bolsistas de Iniciação
Científica, estudantes do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica e duas
bolsistas de Iniciação Científica Jr do Ensino Médio.
254

2

FUNDAMENTAÇÃO

A simulação do projeto arquitetônico pode ser realizada através de modelos físicos ou
de modelos computacionais. A simulação experimental através de maquetes e
simuladores físicos permite uma fácil manipulação do modelo arquitetônico em estudo,
criando oportunidades de testar alternativas de orientação da edificação, variações em
aberturas e proteções, com possibilidades de respostas visuais da aparência final do
projeto, de forma a se verificar qualitativamente as melhores alternativas a serem
desenvolvidas. Destaca-se que o estudo dos horários de insolação e ângulos que os raios
solares incidem nas superfícies da edificação, bem como o estudo das aberturas para
iluminação e ventilação são indispensáveis para o conforto ambiental de uma
edificação. Estudos através de modelos reduzidos da edificação em heliodon podem
determinar as épocas do ano, horários e ângulos de incidência com que a radiação solar
chega a um ponto dado do espaço, para com isto, conceber o projeto de forma a melhor
explorar orientações, aberturas e dispositivos de proteção (RIVERO, 1986).
Os instrumentos utilizados para o estudo das trajetórias solares são bastante variados.
Vão desde ferramentas simplificadas como os diagramas solares e relógios de sol;
passando por simulação em modelos físicos até simulações computacionais de diversos
níveis de complexidade (CORBELLA, 2003).
Entre os principais equipamentos indicados para este tipo de aplicação está o heliodon,
um equipamento simulador do movimento aparente do sol utilizados nos estudos de
orientação solar e projeção de sombras nos edifícios ou no recinto urbano, através de
maquetes ou modelos reduzidos. Visa facilitar o estudo de ambientes complexos, onde a
aplicação de técnicas de projeção geométrica consumiria muito tempo. Por sua
facilidade de operação e resposta imediata contribui para objetivos didáticos de tornar
mais facilmente acessível a visualização da geometria solar, sendo, largamente utilizado
no ensino da arquitetura e urbanismo. Permite a visualização imediata das áreas
iluminadas e sombreadas do modelo, auxiliando no estudo de como a edificação se
comportará em relação à incidência de luz solar em várias datas e horas do dia
(LABCON-UFMG, 2010).
O heliodon projetado visa facilitar o posicionamento de ângulos de azimute e altura
solar, o que representa, em geral, a maior dificuldade no manuseio deste tipo de
equipamento. Para tal, uma interface para entrada de dados de dias e horas e um sistema
de comando permitem transferir os dados do computador ao equipamento, fazendo com
que ele gire para a posição de azimute e altura solar correspondente ao momento que se
deseja analisar.
3
3.1

MATERIAS E MÉTODOS
Características físicas do heliodon

O projeto do heliodon desenvolvido no Laboratório ECOS (Figura 1) foi concebido a
partir da pesquisa de modelos que foram desenvolvidos por outros laboratórios de
conforto. O equipamento projetado visou, como diferencial, a movimentação por meio
de comando numérico para posicionamento do refletor que simula o sol no dia e horário
desejados (ZAMBRANO, CASTRO, 2010). O equipamento compreende uma mesa em
MDF revestida com laminado melamínico, com tampo circular, tendo uma borda
externa giratória (giro em torno do eixo vertical da mesa) e a parte central fixa, para
apoio da maquete a ser estudada. Uma haste móvel (giro em torno do eixo horizontal da
mesa) em perfil de alumínio (com sistema de contra pesos) sustenta um refletor
parabólico que simula a luz solar. O giro da borda do tampo da mesa permite orientar o
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azimute e a movimentação da haste que suporta o refletor permite posicionar a altura
solar. O tampo da mesa foi projetado com dimensão de 2,20m de diâmetro e a haste
com raio de 1,30m, o que permite a simulação com maquetes com dimensões máximas
aproximadas de 0,80m x 0,80m x 0,80m.
Figura 1 – Modelo tridimensional do projeto do heliodon
Legenda:
1

1 – Refletor parabólico com
lâmpada halógena bipino de
150w simulando a posição do sol
nos diversos dias e horas do ano;

3

2 – maquetes a serem analisadas
em heliodon;

2
5

3 – haste móvel controlada por
comando numérico para ajuste da
altura solar;
4 – Borda do tampo giratória
controlada
por
comando
numérico para ajuste do azimute;

4
6

5Hardware
numérico;

de

controle

6- Programa de interface do
usuário para entrada do dia e
horário a ser simulado.

Fonte: ZAMBRANO, CASTRO, 2010.

Um software de interface do usuário permite a inserção da latitude do local bem como
dos dias e horas que se deseja simular. Este software faz a tradução dos dados inseridos
para azimutes e alturas solares e promove a movimentação da haste do equipamento
para a posição correspondente. O equipamento permite ainda uma visualização
continuada ao longo do dia, das diversas posições do sol.
Figura 2- Vista frontal do heliodon
Representação de
uma maquete em
situação de análise

Refletor

Haste tomba para
posicionar o refletor
na altura solar
correspondente

Centro do tampo fixo,
para suporte das
maquetes

Eixo de giro da haste
que dá suporte ao
refletor

Borda giratória do
tampo, para
posicionamento
do azimute

Contra peso

Fonte: os autores.
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Figura 3- Seção do heliodon onde se observa a borda giratória do tampo e a haste
móvel

Detalhe
Figura 6

Fonte: os autores.
Figura 4 – Secção da borda do tampo giratório - Detalhe do sistema de
cremalheiras e conexão com o motor

Fonte: os autores.
A imagem a seguir apresenta o heliodon já finalizado, evidenciando a haste em alumínio
e o refletor em funcionamento (figura 5). O detalhe da parte central (figura 6) mostra a
marcação em adesivo dos ângulos de azimute (ZAMBRANO, CASTRO, 2013).
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Figura 5 - Heliodon finalizado

3.2
3.2.1

Figura 6 - Detalhe da parte fixa do tampo

Automação do equipamento
Funcionamento

Para realizar a movimentação do heliodon foi necessário desenvolver um dispositivo
capaz de traduzir as informações inseridas através da interface em sinais de
acionamento para os motores. Com esta finalidade, foi escolhido o microcontrolador
Arduino (ARDUINO, 2014) a fim de fazer a leitura e acionamento dos drivers. Esta
escolha baseou-se no seu baixo custo, fácil manuseio e programação, além de ser uma
plataforma FOSS - Free and Open Source Software (ORACLE TECHNOLOGY
NETWORK, s/d), livre e aberta.
Para a automação do processo foi utilizado uma estrutura em malha aberta (OGATA,
2003), selecionada levando-se em consideração a alta precisão dos motores de passo e
drivers escolhidos.
3.2.2

Interface

Foi desenvolvida uma interface capaz de tratar os dados de entrada que o usuário deve
fornecer e, a partir destes valores, calcular a posição adequada da mesa. Como mostrado
na figura a seguir, o usuário deve inserir os valores de latitude, longitude, data e horário
do local em análise. A partir destes valores, o programa calcula o azimute e a inclinação
correspondentes e apresenta a carta solar do determinado dia. A carta solar é um mapa
que mostra as posições do Sol durante um dia na localização selecionada. Note que o
horário escolhido aparece destacado no diagrama da figura abaixo, a fim de mostrar
para o usuário a posição definida para o heliodon.
Figura 7 - Interface desenvolvida
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A interface apresenta ainda as opções de “Quem Somos” e “Tutoriais”. Estes itens de
menu são apenas informativos e respectivamente fazem referência aos criadores do
projeto e a algumas informações úteis ao usuário que estiver com dificuldade de utilizar
o programa. Vale salientar, que a interface foi programada em Java (ORACLE
TECHNOLOGY NETWORK, s/d), utilizando o programa NetBeans IDE.
3.2.3

Calibragem do heliodon

Tratando-se de um sistema de malha aberta, ou seja, que não utiliza sensores para
controle de posicionamento do heliodon, foi necessário desenvolver uma opção de
calibragem do instrumento. Nesta opção o usuário ajusta manualmente o módulo e
insere a posição no programa. Com esta calibragem o heliodon se posiciona
automaticamente para as próximas posições, porém não há um dispositivo para reduzir
os erros decorrentes do uso, logo torna-se necessário o ajuste manual quando o módulo
perde precisão.
3.2.4

Circuito completo

Para realizar o gerenciamento do processo foi necessário desenvolver um painel a fim
de realizar o controle e alimentar os motores necessários para o posicionamento da
mesa. Na figura 9 pode ser visto o circuito completo para ser utilizado no heliodon.
Dentre eles está a fonte de 68V para alimentação dos drivers (componentes que
realizam a comunicação dos dados entre o arduino e os motores). O arduino é o
componente que permite o acionamento dos motores e é conectado a um computador,
de onde é realizado o posicionamento automático.
Figura 8 - Função calibragem

3.2.5

Figura 9 - Circuito completo

Circuito de proteção

A alimentação dos motores é realizada através de fios inseridos dentro da estrutura
física da borda giratória do equipamento, tendo sido necessário desenvolver uma
estrutura de proteção para garantir que o movimento do motor não ultrapasse o limite
físico requerido. Para tal, foram utilizadas duas chaves fim-de-curso que limitam o
movimento do motor responsável pelo azimute.
Outro recurso para garantir a segurança dos equipamentos e do usuário foi a inclusão de
uma chave de emergência colocada junto ao painel desenvolvido para o acionamento.
Trata-se de uma chave cogumelo e pode ser facilmente acionada pelo usuário em caso
de mau funcionamento do modelo. Ao ser acionada a chave corta automaticamente a
alimentação do circuito.
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4

TESTES DO HELIODON

Com o objetivo de testar o instrumento, foram escolhidas algumas edificações da UFJF
para serem analisadas. Optou-se por selecionar cinco edifícios de usos distintos, de
forma a abordar problemáticas de insolação presentes nas variadas tipologias
arquitetônicas
Em paralelo aos ensaios no heliodon, foram realizados também estudos com maquetes
eletrônicas no software SketchUp (TRIMBLE, 2013) como forma de comparação de
resultados. Os modelos eletrônicos foram executados com o mesmo nível de
detalhamento dos modelos físicos, de forma a evitar erros por incompatibilidade dos
modelos.
Apresentamos a seguir uma pequena parte dos estudos realizados a fim de ilustrar os
procedimentos adotados para os testes, os resultados obtidos e exemplificar suas
possibilidades no ensino do conforto ambiental e do projeto arquitetônico.
4.1

Simulações e Análises

Para as simulações e análises selecionou-se dia e horários em que a presença da
insolação direta dentro das edificações seria indesejada. Foi escolhido o dia 22 de
dezembro, que por se tratar do solstício de verão no hemisfério sul, pode apresentar
maior potencial de desconforto térmico, caso as fachadas e aberturas estejam muito
expostas ou desprotegidas da radiação solar direta. As maquetes foram posicionadas no
centro do heliodon orientadas em relação ao norte geográfico e o equipamento ajustado
para azimute e altura solar correspondentes ao dia 22 de dezembro, sendo simulados
dois horários (8 horas e 17 horas).
O mesmo procedimento foi repetido na modelagem em SketchUp, com orientação da
edificação, inserção de dados de latitude (21o45’51’’S) e longitude (43º 21' 01" W) da
cidade de Juiz de Fora e verificação da incidência solar no dia e horários planejados.
4.2

Simulação da Edificação do Curso de Arquitetura e Urbanismo

Apresenta-se, como exemplo, a simulação da edificação do Curso de Arquitetura e
Urbanismo. Inicialmente foram identificadas as fachadas críticas (NE e SO), onde a
incidência da luz solar penetra mais profundamente pelas aberturas das grandes janelas
presentes na edificação.
A simulação computacional realizada com maquete eletrônica no programa SketchUp
permite verificar a compatibilidade dos resultados angulares de altura solar e azimute
entre os dois tipos de simulação, porém com variação em relação aos ângulos das
sombras projetadas na simulação no heliodon. As figuras a seguir apresentam os
resultados das simulações tendo como alvo de estudo a fachada SO, que recebe o sol das
17 horas no solstício de verão.
Figura 10 - Simulação heliodon

Figura 11 - Simulação computacional
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No processo identificou-se que a escala de confecção das maquetes das edificações era
insuficiente para estudos mais detalhados de proteções solares a serem projetadas como
soluções aos problemas identificados. Assim, após estudos mais gerais da edificação,
para cada maquete simulada foi realizada uma maquete em escala ampliada de um
trecho da fachada crítica, de forma a se poder simular a inserção de elemento de
proteção que possibilitasse impedir a incidência solar direta nas aberturas. Estas
maquetes foram submetidas à nova simulação.
Figura 12 – Trecho da fachada com
abertura sem proteção da entrada da
luz solar direta.

5

Figura 13 – Trecho da fachada com
inserção do brise soleil horizontal
regulável para proteção da abertura.

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os testes comparativos realizados entre simulações computacionais e simulações no
heliodon validam o equipamento desenvolvido em termos de ângulos de azimute e
altura solar a partir de uma latitude, dia e hora simulados. Entretanto, a adoção de
luminária para simulação da luz solar, a uma distância próxima ao objeto analisado,
mesmo sendo esta um refletor parabólico, gera um cone de iluminação que provoca
distorções em relação ao que seria a luz solar verdadeira, que incide na forma de raios
paralelos. Este fato pode ser observado nas comparações realizadas entre a simulação
física e a simulação em maquete eletrônica no SketchUp, onde a iluminação é gerada a
partir de raios paralelos, como acontece com a luz solar. A partir da identificação do
problema, outros tipos lâmpadas e refletores estão sendo pesquisados com vistas as
minimizar esta distorção. Indica-se ainda que o tamanho das maquetes a serem
realizadas no heliodon seja inferior às dimensões máximas inicialmente previstas no
projeto do equipamento (0,80m x 0,80m x 0,80m).
A produção do heliodon fornece aos estudantes, ao Laboratório de conforto Ambiental e
Sutentabilidade - ECOS e ao Curso de Arquitetura e Urbanismo um importante
instrumento didático de auxílio à compreensão dos efeitos da trajetória solar sobre a
edificação. Este pode ser utilizado em estudos laboratoriais das disciplinas de Conforto
Ambiental, em análises nas disciplinas de Projeto de Arquitetura e Urbanismo ou em
qualquer outra disciplina que objetive analisar a insolação sobre ambientes urbanos ou
edificações. O processo de projeto e de produção do heliodon proporcionou o
desenvolvimento de conhecimento para todos os envolvidos dos cursos de Arquitetura e
Urbanismo, Elétrica, Mecatrônica e Automação. Seu uso permitirá a multiplicação deste
conhecimento para outros estudantes que queiram, através de seu entendimento e
manuseio, aprofundar seus conhecimentos, tanto no estudo do funcionamento do
equipamento, como na sua aplicação em simulação de ambientes.
Os testes realizados nos estudos de caso geraram informações para adequações do
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funcionamento dos mecanismos do heliodon e na forma de seu uso final, com maior
segurança e precisão.
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RESUMO
O setor hoteleiro tem sido alvo de grandes investimentos nas últimas décadas devido à
preparação do Brasil para receber dois eventos esportivos mundiais: a Copa do Mundo
de 2014 e os jogos olímpicos de 2016. Segundo um levantamento de 2012, existem no
Brasil aproximadamente 9.700 estruturas hoteleiras e só no ano de 2014 tem-se a
previsão da abertura de 198 novos hotéis. Da mesma forma, o consumo energético no
Brasil vem crescendo rapidamente. Dados do Plano Decenal de Expansão de Energia
2008-2017 afirmam que o consumo energético do setor comercial, incluído o setor
hoteleiro, deverá crescer a uma média anual de 6,7% no período. As maiores
participações nos usos finais de energia elétrica do setor hoteleiro se referem à
climatização ambiental (41%) e à iluminação (18%). Apesar da redução do consumo
energético ser de extrema importância, essas iniciativas só terão sucesso se for garantido
o conforto interno dos usuários. Mas como avaliar a eficiência energética de um hotel?
Atualmente o Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética
de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas (RTQ-C) enquadra e avalia os meios
de hospedagem. Por outro lado, os hotéis apresentam uma diversidade de tipologias,
conforme classificadas pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de
Hospedagem do Ministério do Turismo, algumas mais se assemelhando ao uso
residencial do que comercial ou de serviços. Este artigo é resultado de uma pesquisa em
desenvolvimento no Centro Brasileiro de Eficiência Energética de Edificações – CB3E
e tem como objetivo apresentar propostas de uma nova forma de avaliação da eficiência
energética para os diferentes meios de hospedagem segundo os Regulamentos Técnicos
da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações (RTQ-C e RTQ-R).
Os pontos positivos e as problemáticas de cada proposta são apresentadas e discutidas.
Palavras-chave: Eficiência Energética. Conforto Térmico. Meios de hospedagem.
RTQ-R. RTQ-C.
ABSTRACT
The hotel buildings sector has attracted much investment in the past few years due to
the fact that Brazil will host two worldwide sporting events: The FIFA World Cup in
2014 and The 2016 Summer Olympics. According to a 2012 data research, there are
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approximately 9,700 hotels and inns in Brazil, while another 198 of them are under
construction, and expected to be finished in 2014. Likewise, the electric energy
consumption in Brazil is growing rapidly. The data from the Decennial Plan for Energy
Expansion 2008-2017 assert that the electric energy consumption of commercial
buildings, including hotels, will increase in average by 6,7% per year until 2017. The
main use of electric energy in the hotel sector is for air conditioning (41%) and
artificial lightning (18%). Although it is critical to reduce the energy consumption, such
initiatives can only succeed if we ensure environmental comfort to the clients. But how
do we analyze the energy efficiency of a hotel? Nowadays, we analyze its energy
efficiency through the Brazilian Regulation for Energy Efficiency Labeling of
Commercial Buildings (RTQ-C). But there are a lot of different categories of hotels,
according to a classification by the Ministry of Tourism, and some of their functioning
and usage are related more to Residential Buildings than Commercial ones. The
research is in progress and the aim of the paper is to present proposals for a new
method of analysis of energy efficiency in the hotel sector, considering the Brazilian
Regulation for Energy Efficiency Labeling (RTQ-C and RQT-R). The strengths and
weaknesses of each proposal are discussed.
Keywords: energy efficiency; thermal comfort; RTQ-R; RTQ-C; hotels
1

INTRODUÇÃO

O consumo de energia elétrica vem aumentando de forma acelerada nos últimos anos,
acompanhando o crescimento econômico dos países em desenvolvimento, juntamente
com a quantidade de consumidores finais (pessoas e empresas). Estima-se, segundo o
International Energy Agency (IEA, 2011), que o consumo energético mundial crescerá
10% até 2020, em relação ao consumo atual.
No Brasil, o setor da construção civil também apresentou desenvolvimento que se
reflete diretamente na demanda por mais energia elétrica. Mesmo sendo um país em que
42,4 % da energia gerada provêm de fonte renovável (BRASIL, 2013), infelizmente a
previsão é que esse número diminua nos próximos anos, aumentando a porcentagem da
geração por queima de carvão. Compreendendo essa situação, juntamente com os
recentes problemas de sobrecarga nos sistemas de geração e distribuição que
acarretaram a falta de energia elétrica no país nos últimos anos, é preciso pensar em
alternativas para tornar o consumo mais eficiente.
De acordo com o Balanço Energético Nacional, as edificações são responsáveis por
47,6% do consumo, sendo divididas em edificações residenciais, comerciais, de serviços
e públicas (BRASIL, 2013). Atualmente há dois regulamentos específicos para avaliar a
eficiência energética das edificações residenciais e das comerciais, de serviços e
públicas: Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de
Edificações Residenciais - RTQ-R (BRASIL, 2012) e Regulamento Técnico da
Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços
e Públicas - RTQ-C (BRASIL, 2010). Apesar das edificações hoteleiras serem
enquadradas no RTQ-C, seu funcionamento é misto, muitas vezes mais se
assemelhando ao uso residencial do que comercial ou de serviços.
O Brasil sediará dois eventos mundiais na área esportiva nos próximos anos (a Copa do
Mundo de Futebol em 2014 e as Olimpíadas em 2016). Somente neste ano de 2014,
mais 198 hotéis serão inaugurados, num cenário onde já existem 9.700 em todo
território nacional (BSH TRAVEL RESEARCH, 2013). Tendo em vista o
desenvolvimento do setor e sua importância, acredita-se que deva haver um meio para
avaliação da eficiência energética específico para os meios de hospedagem.
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2

OBJETIVO

O objetivo deste artigo é apresentar e discutir propostas distintas de avaliação da
eficiência energética para os diferentes meios de hospedagem segundo os Regulamentos
Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações (RTQ-C e
RTQ-R).
3

CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA EM MEIOS DE HOSPEDAGEM

O consumo mundial de energia elétrica nos meios de hospedagem está cada vez mais
elevado. Nas últimas décadas, a demanda chegou a ser de 97 TWh por ano (STEFAN,
2002). No continente europeu este consumo aproxima-se de 39 TWh por ano, enquanto
as emissões de CO2 chegam a 55Mt (BONDANOWICZ e MARTINAC, 2007). Chan
(2012) afirma que a causa principal do elevado consumo de energia esteja relacionada
com a utilização do sistema de ar-condicionado, ressaltando como as diferenças
tipológicas dos meios de hospedagem influenciam este dado. Segundo Ali et al. (2008),
o consumo energético no setor hoteleiro varia significativamente de acordo com as
características de funcionamento, tipo de serviços oferecidos, operação e caráter de uso,
características construtivas e eficiência dos sistemas de condicionamento de ar e de
iluminação.
Essa situação também é vista no setor hoteleiro no Brasil, onde o sistema de
refrigeração é responsável por 41% do consumo de energia elétrica, enquanto a
iluminação artificial é responsável por 18% e outros equipamentos, 37% (SINPHA,
2010).
Nos últimos anos houve um esforço para reverter este cenário por meio de medidas de
redução do consumo energético das edificações, o que ajuda a mitigar a pressão sobre a
matriz energética e a diminuir a emissão de CO2. Logo, a adoção de uma metodologia
de avaliação e classificação ou a certificação energética pode trazer benefícios
econômicos e ambientais.
A certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) é um sistema
internacional de certificação que também avalia edifícios hoteleiros. Criado e
administrado pelo GBC (Green Building Council) nos Estados Unidos, o LEED avalia
as edificações em quatro níveis: certificado, prata, outro e platina (USGBC, 2009). Na
pesquisa de Ahn et al. (2011), os autores apresentam os únicos dois hotéis classificados
com a certificação platina (nível máximo). Para meios de hospedagem mais eficientes,
que permitiram a obtenção do melhor nível na certificação LEED, as estratégias de
eficiência energética foram: sistema de refrigeração de ar altamente eficiente,
elevadores com energia alternativa, uso de iluminação artificial com baixo consumo de
energia (LED), economia no consumo de água, tecnologias solares (sistemas
fotovoltaicos e coletores solares), isolamento térmico da edificação e uso de materiais
reciclados. Na sua conclusão afirmam que, através dessas melhorias, os dois estudos de
caso obtiveram uma redução de 43% no consumo de energia, 32% no consumo de água
e, consequentemente, acréscimo de conforto ambiental para o usuário.
Outro programa de certificação energética e sustentável dos meios de hospedagem é a
Certificação para a Sustentabilidade Turística (CST, 1996) da Costa Rica. A CST avalia
os meios de hospedagem em seis níveis de classificação: do nível 0 (pior desempenho)
ao nível 5 (melhor desempenho). Para obter a certificação são analisados: o entorno
físico e biológico (interação da empresa turística com o meio e se há programas de
proteção do meio ambiente), os serviços oferecidos para o meio de hospedagem
(sistemas utilizados para reduzir consumo de energia elétrica e água), a gestão do
serviço e a capacidade de incentivo ao hóspede a participar nas políticas de
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sustentabilidade do hotel e o entorno socioeconômico (interação do meio de
hospedagem com as comunidades adjacentes).
Há também o programa Chave Verde de Certificação Energética no Setor Hoteleiro,
The Green Key (ABAE, 2003). Esse programa nasceu na Dinamarca em 1994, é
desenvolvido em 16 países e reconhecido em mais de 30 países. A avaliação dos meios
de hospedagem está dividida em 12 áreas temáticas: gestão ambiental, envolvimento
dos colaboradores, informação aos clientes, uso da água e energia, higiene e limpeza,
tratamento de resíduos, alimentação e bebidas, ambiente interno e externo, atividades ao
ar livre e gestão da empresa.
No Brasil, a Norma NBR 15401 determina requisitos para o sistema de gestão de meios
de hospedagem que adotam práticas de sustentabilidade. Um hotel para ser sustentável
precisa ter uma série de caraterísticas: ter cuidados ambientais, usar fontes de energia
renováveis, possuir relacionamento sociocultural com a comunidade onde está inserido,
estratégias de economia de água, entre outros.
Além disso, no Brasil existe a avaliação da eficiência energética nos meios de
hospedagem realizada pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem em Edificações – PBE
Edifica, por meio do RTQ-C.
4

CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA NO BRASIL

Após a crise de abastecimento de energia em 2001, o Brasil adotou uma nova postura
em relação ao consumo de energia. No mesmo ano foi promulgada a Lei nº 10.295
(BRASIL, 2001) que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional
de Energia, regulamentada pelo Decreto n° 4,059, de 19 de dezembro de 2001. A Lei da
Eficiência Energética, como é conhecida, entre outros resultados, promoveu a
regulamentação da eficiência energética de edificações, a partir da publicação dos
regulamentos RTQ-C, em vigor desde fevereiro de 2009 e RTQ-R, em vigor desde
novembro de 2010.
Os RTQs especificam os requisitos técnicos e o método de classificação do nível de
eficiência energética de edificações para obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia (ENCE). A ENCE classifica a eficiência energética das edificações em cinco
níveis: de “A” (mais eficiente) a “E” (menos eficiente).
Os regulamentos têm como objetivo determinar os métodos de avaliação e classificação
e criar condições para a etiquetagem do nível de eficiência energética de edificações. A
etiquetagem de edificações no Brasil ainda é de caráter voluntário, contudo a
obrigatoriedade da etiquetagem em nível “A” das edificações públicas federais foi
iniciada com a publicação da Instrução Normativa MPOG/SLTI no 02 (BRASIL, 2014).
4.1

RTQ-C

O RTQ-C se aplica a edificações com área útil igual ou superior a 500m², e/ou com
tensão de abastecimento superior ou igual a 2,3 kV. São avaliados a envoltória da
edificação, o sistema de iluminação e o sistema de condicionamento de ar, cuja
classificação geral da edificação é calculada atribuindo-se pesos aos sistemas de 30%,
30% e 40%, respectivamente. A envoltória é avaliada como um todo, já os sistemas de
iluminação e condicionamento artificiais podem ser avaliados parcialmente.
Bonificações podem ser somadas à pontuação final, acrescendo até um ponto na nota
final da edificação. As bonificações referem-se a sistemas e equipamentos que
racionalizem o uso da água; sistemas ou fontes renováveis de energia (aquecimento
solar de água, energia eólica e/ou painéis fotovoltaicos); sistemas de cogeração e
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inovações técnicas ou de sistemas que comprovadamente aumentem a eficiência
energética da edificação.
Atualmente, as edificações hoteleiras são avaliadas pelo RTQ-C, independente de sua
tipologia. Entretanto, alguns meios de hospedagem apresentam um funcionamento
misto ou por vezes mais semelhante a uma edificação residencial.
4.2

RTQ-R

A classificação da eficiência energética de uma edificação residencial (uni ou
multifamiliar) é determinada pela avaliação de dois sistemas: a envoltória e o sistema de
aquecimento de água. Além destes, pode ser somado até um ponto na classificação final
resultante de bonificações, que são estratégias que aumentam a eficiência da habitação
como iluminação e ventilação natural, uso racional de água e uso de equipamentos
eficientes. Ao contrário do RTQ-C, o regulamento residencial avalia a envoltória de
cada unidade habitacional autônoma (UH) em três diferentes condições: desempenho da
envoltória para verão, desempenho da envoltória para inverno e desempenho da
envoltória quando condicionada artificialmente.
A avaliação do sistema de aquecimento de água apresenta um peso diferente na
ponderação da nota final de acordo com a região geográfica na qual a edificação se
localiza, variando de 35% para as regiões que requerem mais aquecimento e 10 ou 5%
para regiões mais quentes, onde o aquecimento de água não é muito utilizado. O
restante é atribuído à envoltória.
Além da avaliação das unidades habitacionais, o RTQ-R permite a avaliação das áreas
de uso comum de edificações multifamiliares e condomínios residenciais. O
desempenho energético das áreas de uso comum é determinado pela avaliação das áreas
de uso frequente e de uso eventual. São consideradas como áreas de uso frequente:
circulações, halls, garagens, escadas, antecâmaras, elevadores, corredores,
estacionamento. As áreas de uso eventual são: salões de festa, piscina, brinquedoteca,
banheiros coletivos e demais espaços coletivos destinados ao lazer e descanso dos
moradores (BRASIL, 2012).

5

SISTEMA BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DO SETOR HOTELEIRO

O Sistema Brasileiro de Classificação (SBCLASS, 2008), desenvolvido pelo Ministério
do Turismo, é de adesão e adoção voluntárias pelo setor hoteleiro. O SBClass estabelece
uma série de requisitos como: infraestrutura, serviços e sustentabilidade. O objetivo é
categorizar os meios de hospedagem e definir qual sua tipologia.
Os requisitos são divididos em mandatórios (de cumprimento obrigatório) e eletivos (de
livre escolha). O meio de hospedagem, para ser classificado na categoria pretendida,
deve ser avaliado por um representante do Inmetro e demonstrar o atendimento a 100%
dos requisitos mandatórios e no mínimo 30% dos requisitos eletivos (para cada conjunto
de requisitos). Os tipos de meios de hospedagem do SBClass são:
I – Hotel: estabelecimento com serviço de recepção, alojamento temporário, com ou
sem alimentação, ofertados em unidades individuais e de uso exclusivo dos hóspedes,
mediante cobrança diária;
II – Resort: hotel com infraestrutura de lazer e entretenimento que disponha de serviços
de estética, atividades físicas, recreação e convívio com a natureza no próprio
empreendimento;
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III – Hotel Fazenda: localizado em ambiente rural, dotado de exploração agropecuária,
que ofereça entretenimento e vivência do campo;
IV – Cama e Café: hospedagem em residência com no máximo três unidades
habitacionais para uso turístico, com serviços de café da manhã e limpeza, na qual o
possuidor do estabelecimento resida;
V – Hotel histórico: instalado em edificação preservada em sua forma original ou
restaurada, ou ainda que tenha sido palco de fatos histórico-culturais de importância
reconhecida;
VI – Pousada: empreendimento de característica horizontal, composto de no máximo 30
unidades habitacionais e 90 leitos, com serviços de recepção, alimentação e alojamento
temporário, podendo ser em prédio único com até três pavimentos, ou contar com chalés
e bangalôs.
VII – Flat/Apart-hotel: constituído por unidades habitacionais que disponham de
dormitório, banheiro, sala e cozinha, em edifício com administração e comercialização
integradas, que possua serviço de recepção, limpeza e arrumação.
6

MÉTODO

Tendo em vista as sete categorias de hotéis e as diferenças em suas características, o
método empregado neste trabalho contempla a apresentação de quatro propostas para
avaliação do desempenho energético das diferentes tipologias do setor hoteleiro,
elencando suas justificativas e relativas problemáticas em suas aplicações.
7

RESULTADOS

As propostas foram elaboradas a partir da análise do panorama atual de certificação de
eficiência energética de meios de hospedagem. O presente artigo apresenta diferentes
interpretações para a avaliação da eficiência energética através do RTQ-R e RTQ-C das
tipologias dos meios de hospedagem. Pretende-se aplicar em um trabalho futuro cada
uma das propostas em edificações existentes e definir a melhor interpretação para
avaliação de cada tipologia de edificação hoteleira.
A Tabela 1 resume as diferentes propostas apresentadas, indicando por qual método
(presente no RTQ-R ou no RTQ-C) deve ser avaliado cada sistema individua.
Tabela 1 – Propostas de avaliação dos meios de hospedagem segundo os RTQs.
Sistema de Sistema de Condicio- Áreas de
Envoltória aquecimento iluminação namento de
uso
de água
artificial
ar
comum

No

Tipologia

1

Todas as
tipologias

RTQ-R

RTQ-R

RTQ-C

RTQ-C

RTQ-R e
RTQ-C

GRUPO 1: Hotéis
e outros com Área
> 500m2

RTQ-C

RTQ-C
(bonificação)

RTQ-C

RTQ-C

RTQ-C

GRUPO 2: hotel
fazenda, cama
café, flat, pousada

RTQ-R

RTQ-R

RTQ-R
(bonificação)

RTQ-R

RTQ-R

2
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GRUPO 1: Flat,
Apart-hotéis

RTQ-R

RTQ-R

RTQ-R
(bonificação)

RTQ-R

RTQ-R

GRUPO 2: Outros

RTQ-C

RTQ-R

RTQ-C

RTQ-C

RTQ-R e
RTQ-C

Todas as
tipologias

RTQ-C

RTQ-R

RTQ-C

RTQ-C

RTQ-R

3

4

Nota: Em todas as propostas, há como pré-requisito o refrigerador/frigobar com classificação da ENCE
do Inmetro com o nível “A”.

Uma das problemáticas que de antemão se destaca para aplicação das propostas é o fato
dos regulamentos apresentarem indicadores distintos para avaliar o desempenho
energético, impossibilitando uma simples ponderação no cálculo do nível de eficiência
energética final. A partir da análise dos resultados de cada regulamento, ao serem
aplicadas as propostas, será possível a comparação entre elas e a possível determinação
de uma forma mais adequada de ponderação entre RTQ-C e RTQ-R.
7.1

PROPOSTA 01

Na primeira proposta elaborada, a avaliação seria feita da mesma forma para as sete
tipologias do SBClass, ou seja, os sistemas de iluminação e condicionamento de ar
avaliados pelos requisitos do RTQ-C e a envoltória da edificação e o sistema de
aquecimento de água avaliados pelos requisitos do RTQ-R.
O sistema de condicionamento de ar representa o maior consumo de energia nos meios
de hospedagem. Por ser apenas de caráter informativo no RTQ-R, a análise é mais
detalhada se realizada segundo o RTQ-C. O sistema de iluminação artificial é o segundo
item responsável pelo consumo de energia em meios de hospedagem, portanto, o
sistema seria avaliado segundo o RTQ-C devido ao RTQ-R considerar iluminação
artificial somente em bonificações. Com o alto consumo de energia nestes dois sistemas,
as áreas de uso comum também teriam estes itens avaliados segundo o RTQ-C, e, caso
possuir piscinas e saunas, a avaliação seria através do RTQ-R.
A envoltória seria avaliada segundo o RTQ-R, uma vez que se considera a edificação
hoteleira como um conjunto de UHs com características similares a uma residência. E,
para aquecimento de água, a análise seria feita através do RTQ-R pois possui requisitos
mais detalhados em relação ao RTQ-C.
7.2

PROPOSTA 02

Considerando a classificação do setor hoteleiro pelo SBClass, é perceptível que há
instalações de hospedagem com características de uso similar a edificações
comerciais/de serviço, enquanto outras mais semelhantes às edificações residenciais.
Tendo isso em vista, a Proposta 02 divide as tipologias em dois grandes grupos. O
Grupo 01 é constituído de hotel e meios de hospedagem com área superior a 500 m². O
Grupo 02 abrange as demais tipologias: hotel fazenda, cama e café, pousada, hotel
histórico, resort e flat. Cada grupo conta com uma divisão distinta entre RTQ-R e RTQC para avaliação dos seus sistemas.
7.2.1

Grupo 01

Neste grupo seriam avaliados os meios de hospedagem com caraterísticas semelhantes a
edificações comerciais e com grandes superfícies, utilizando-se exclusivamente o RTQC (avaliação da envoltória, dos sistemas de iluminação e condicionamento de ar, tanto
dos quartos quanto das áreas de uso comum).
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As edificações deste grupo possuem infraestrutura com alto consumo de energia do
sistema de refrigeração e iluminação artificial, como, por exemplo, restaurantes, salas
de musculação, área para convenções e áreas recreativas.
7.2.2

Grupo 02

No Grupo 02, por analisar meios de hospedagem com menor área construída, a
avaliação seria feita através do RTQ-R: avaliação da envoltória da edificação, sistema
de aquecimento de água e bonificações, assim como as áreas de uso comum.
A escolha de aplicar o regulamento residencial é devido aos quartos, a envoltória e as
áreas de uso comum dos meios de hospedagem deste grupo possuírem características
semelhantes às UHs de residências e de edificações multifamiliares.
7.3

PROPOSTA 03

Da mesma maneira que a Proposta 02, a Proposta 03 considera a classificação do
SBClass. Dois grupos são propostos: o Grupo 01 abriga a tipologia dos Flats/Aparthotéis, enquanto Grupo 02 as demais: hotel, resort, hotel fazenda, cama e café, hotel
histórico e pousada.
7.2.3

Grupo 01

O Grupo 01 seria inteiramente avaliado pelo RTQ-R: avaliação da envoltória da
edificação, sistema de aquecimento de água e bonificações, assim como as áreas de uso
comum.
A separação da tipologia dos Flats/Apart-hotéis decorre por possuir uso e características
geométricas arquitetônicas semelhantes à de uma edificação multifamiliar, e também
por possuir uma permanência prolongada por parte dos hóspedes no estabelecimento.
Portanto, para verificar tanto a eficiência energética da edificação quanto o conforto dos
usuários, essa tipologia e as áreas de uso comum seriam avaliadas segundo o RTQ-R.
7.2.4

Grupo 02

No Grupo 02, por predominar edificações semelhantes a edificações comerciais/de
serviços, sua avalição seria feita da seguinte maneira: envoltória da edificação, sistemas
de iluminação e condicionamento de ar pelo RTQ-C, sistema de aquecimento de água,
piscinas e saunas (como área de uso comum, caso existam) pelo RTQ-R.
As tipologias presentes no Grupo 02 possuem menor permanência prolongada por parte
do usuário se comparadas com o Grupo 01, portanto, possui uso similar ao de
edificações comercial/de serviço.
Ao se analisar o comportamento por parte dos usuários em meios de hospedagens,
conclui-se uma diferença significativa comparada às residências. Em edificações de
permanência temporária há uso indiscriminado dos sistemas de condicionamento e
iluminação artificial, com menor preocupação em relação ao consumo de energia
(SBCLASS, 2008).
Caso o meio de hospedagem possua piscinas e/ou saunas na sua infraestrutura, estas
seriam avaliadas pelo RTQ-R, como áreas de uso comum.
7.4

PROPOSTA 04

Na Proposta 04, todas as tipologias de meios de hospedagem seriam avaliadas da
mesma forma: envoltória, sistemas de iluminação e condicionamento artificial nos
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quartos e nas áreas de uso comum pelo RTQ-C e sistema de aquecimento de água,
piscinas e saunas pelo RTQ-R.
A justificativa da avaliação dos sistemas serem divididos da maneira apresentada é a
mesma da Proposta 03. A diferença nessa proposta é a inclusão dos Flats/Apart-hotéis
ao Grupo 02, formando então um grupo único, cujas diferenças tipológicas sugeridas
pelo SBClass seriam desconsideradas.
8

CONCLUSÕES

Os meios de hospedagem possuem particularidades quando comparadas a outras
edificações. As necessidades dos ambientes e do uso final das unidades habitacionais e
das áreas de uso comum diferem tanto das edificações residenciais quanto das
edificações comerciais e de serviços.
A discussão no presente artigo levanta um questionamento referente à forma com que
está sendo abordada a avaliação da eficiência energética em edificações do setor
hoteleiro. Por possuir características muitas vezes distintas das edificações comerciais e
de serviço, dependendo das características do meio de hospedagem, nem sempre a
avaliação pelo RTQ-C é mais adequada. Um exemplo claro é a avaliação de pousadas e
pequenos meios de hospedagem pela envoltória como um todo, sem levar em
consideração a orientação e o desempenho individual do ambiente. Outro exemplo é a
falta de avaliação de áreas de uso comum como piscinas e saunas, geralmente presentes
nos meios de hospedagem. Portanto, acredita-se que estas edificações devem possuir
uma avaliação que reflita seu real desempenho energético, de acordo com seu uso.
Em decorrência dessas características específicas de cada meio de hospedagem, há a
necessidade de desenvolver uma interpretação, tanto do RTQ-C como do RTQ-R, ou
mesmo um novo regulamento para que os meios de hospedagem possam ser
classificados corretamente quanto ao seu desempenho energético.
A presente pesquisa está sendo desenvolvida e o passo sucessivo será aplicar as
propostas elaboradas neste estudo em meios de hospedagens existentes, comparando os
pontos positivos e negativos de cada uma delas, assim como os entraves para sua
aplicação. A análise dos resultados das propostas possibilitará a criação de uma
ferramenta adequada para a avaliação da eficiência energética em meios de
hospedagem.
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RESUMO
O presente trabalho teve por objetivo fazer uma análise dos valores recomendados pela NBR 15220 –
parte 3, para habitações de interesse social, e considerados como limites de transmitância térmica, atraso
térmico e fator de calor solar, para fechamentos verticais, para a zona bioclimática 2 brasileira. Para isto,
primeiramente definiu-se as características construtivas da habitação a ser simulada no trabalho, de forma
a que atendesse às especificações mínimas propostas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Os
fechamentos opacos, paredes e cobertura, do caso-base, foram definidos a partir dos limites das
propriedades térmicas indicadas pela NBR 15220-3, para a zona bioclimática 2. Os resultados obtidos
com o caso-base estabeleceram os referenciais de conforto térmico com os quais as diversas
configurações de envelope simuladas posteriormente foram comparadas, e possibilitaram verificar a
pertinência das recomendações estabelecidas na norma. A análise dos resultados indicou que não se
justificam os limites estabelecidos pela NBR 15220-3 para as variáveis de atraso térmico e fator de calor
solar, quando avaliados pelos índices de conforto térmico obtidos com as simulações. Foi possível
verificar que, tanto o aumento do atraso térmico quanto da absortância solar são benéficos para o conforto
térmico no interior da edificação ao longo do ano na zona bioclimática 2, onde predominam as situações
de desconforto no inverno.
Palavras-chave: NBR 15220; transmitância térmica, atraso térmico.

ABSTRACT
The present study aimed to analyze the values recommended by the NBR 15220 - part 3 and considered
as limits of thermal transmittance, thermal lag factor and solar heat for vertical components to the
bioclimatic zone 2 brazilian. So, at the first moment the construction characteristics of the housing to be
simulated in this work were definid, so that they would meet the minimum specifications proposed by the
Minha Casa Minha Vida Federal Government Program. The opaque closures walls and roof, of the base
case, were defined from the limits set by the thermal properties of NBR 15220-3, for bioclimatic zone 2.
The results obtained with the simulation of base case established thermal comfort, with which various
configurations of the envelope were simulated and subsequently compared, making possible to verify the
relevance of the recommendations set forth in the standard. The results indicated that the limits
established by NBR 15220-3 are not justified for thermal lag factor and solar heat variables, when
evaluated by thermal comfort indices obtained by simulation. It was possible to verify that both the
thermal lag as the solar absorptance increasing are beneficial for the indoor thermal comfort over the
years climatic zone 2, where the situations of discomfort in winter are predominant.
.Keywords: NBR 15220; thermal transmittance, thermal lag.
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1

INTRODUÇÃO

Segundo dados do Programa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD) de 2009,
para zerarmos o déficit habitacional nacional precisaríamos construir quase 5,6 milhões
de moradias. O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), através do Programa
Minha Casa Minha Vida, disponibiliza elevados recursos financeiros para a redução
deste déficit que, porém, não garantem a qualidade da moradia. O reflexo da má
qualidade da construção é que, além da precariedade das condições de conforto no
interior das edificações, há um gasto excessivo de energia para que, artificialmente,
estas condições sejam atendidas (Almeida e Cabús, 2005). Este conforto artificial,
porém, tem um custo elevado no orçamento mensal das famílias de menor renda.
A preocupação crescente com o nível de conforto dos usuários e, principalmente, com o
consumo desnecessário de energia de edificações mal projetadas ou construídas com
materiais não adequados conduziu a uma recente normatização sobre o tema. A
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) publicou, nos últimos anos, duas
normas: a NBR 15220 - Desempenho Térmico de Edificações – em 2005 e a NBR
15575 – Desempenho de Edifícios Habitacionais de até Cinco Pavimentos – em 2008.
A NBR 15220, em sua parte 3, define recomendações quanto ao desempenho térmico de
habitações unifamiliares de interesse social, indicando as diretrizes construtivas e as
estratégias bioclimáticas mais adequadas para diversas zonas bioclimáticas, porém não
tem caráter compulsório. Além disso muitas das prescrições contidas na norma,
principalmente em relação as características físicas dos fechamentos (transmitância
térmica, atraso térmico e fator de calor solar), tem sido contestadas em trabalhos de
pesquisadores da área.
Menezes (2006) realizou medições in loco de temperatura e umidade no interior e no
exterior de edificações de interesse social na cidade de Passo Fundo, zona bioclimática
2, e também modelou as mesmas edificações através do programa EnergyPlus. Os
relatórios do processo de simulação computacional foram confrontados com os dados
medidos e foi constatado que o período de desconforto térmico é muito maior devido ao
frio do que devido ao calor, sendo feita a indicação de um aumento da inércia térmica
da edificação, juntamente com outras estratégias de condicionamento térmico passivo,
para melhorar o conforto térmico da edificação.
Matos (2007) observou, através de um processo de simulação computacional em
habitações com o uso de ventilação natural, que a limitação do atraso térmico previsto
na norma não se justificaria, em função de que todas as paredes com transmitância
dentro dos limites estabelecidos apresentam semelhança nos resultados de graus-hora
para a zona bioclimática 3.
A própria NBR 15575, posterior à NBR 15220, já utiliza alguns parâmetros diferentes
para avaliação simplificada das edificações. A NBR 15575 utiliza a capacidade térmica
e não o atraso térmico como limitador, mesmo critério do Regulamento Técnico da
Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais, o RTQ-R
(2010), que o usa como pré-requisito.
2

OBJETIVO

Avaliar, através de simulação computacional com o programa Designbuilder as
prescrições da NBR 15220 – parte 3, quanto às características térmicas - transmitância
térmica, atraso térmico e fator de calor solar - dos fechamentos opacos verticais,
propondo uma correlação entre essas variáveis a partir da análise das condições de
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conforto térmico de uma habitação de interesse social, para a zona bioclimática 2
brasileira.
3

MÉTODO

A metodologia utilizada para atingir-se os resultados finais se desenvolveu em quatro
etapas distintas, discriminadas a seguir:
3.1. Definição do Caso-Base
3.1.1. Tipologia e Geometria da Edificação
Para determinação da tipologia da habitação a ser estudada verificou-se as
especificações mínimas que constam no site do Ministério das Cidades para o programa
Minha Casa Minha Vida “2” e o código de obras do município de Pelotas, zona
bioclimática 2, buscando uma habitação que represente a tendência atual da construção
civil no país. Com base nessas premissas foi desenvolvido um projeto de habitação que
atendesse a todas as especificações. Ela possui dois dormitórios, sala e cozinha
conjugadas e banheiro, totalizando 40,8m², conforme Figura 1.
Figura 1 - Planta baixa da edificação (caso-base)

3.1.2. Padrões de Ocupação e Utilização
Quanto à ocupação dos ambientes foi utilizado o padrão descrito no Regulamento
Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais
(RTQ-R, 2010), que também serviu de base para definição da taxa metabólica das
atividades desempenhadas em cada ambiente, padrão de uso e densidade de potência da
iluminação e cargas internas de equipamentos.
3.1.3. Definição da Temperatura do Solo
Em relação à temperatura do solo foi utilizado o programa SLAB, do EnergyPlus, para
calcular a temperatura média do solo para cada mês do ano, com base nos valores
médios de temperaturas internas e externas da edificação para o clima escolhido,
levando em conta sua geometria, elementos construtivos e padrões de uso e ocupação.

275

3.1.4. Fechamentos Verticais e Horizontais
Para a caracterização dos materiais e elementos construtivos que comporão os
fechamentos opacos, inicialmente, com base na NBR 15220-3, foram definidas as
propriedades térmicas de paredes externas e cobertura, em função do zoneamento
bioclimático. Para a zona bioclimática 2 as paredes devem ser leves e a cobertura leve e
isolada, conforme tabela C.2. do anexo C da NBR 15220-3.
3.1.5. Ventilação Natural
A utilização da ventilação cruzada é a estratégia de condicionamento térmico passivo
indicada para a zona bioclimática 2, para a obtenção de conforto térmico no período de
verão. Em função disto é fundamental buscarmos parâmetros de entrada, que
influenciam na ventilação e infiltração, corretos, para inserção no programa de
simulação termo-energética, para não corrermos riscos de analisarmos os dados de saída
(conforto térmico) alicerçados em valores de entrada irreais. Os parâmetros indicados
pelo Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de
Edificações Residenciais (RTQ-R, 2010) foram os utilizados no processo de simulação.
O RTQ-R, em relação à ventilação natural, também estabelece padrões de uso possíveis,
como o controle através de padrões horários de abertura e fechamento das aberturas ou
estratégias de controle automático, por temperatura ou entalpia. Neste trabalho, a
edificação será analisada utilizando o padrão de uso da ventilação natural com controle
automático por temperatura. A temperatura de setpoint foi definida em 25ºC, com base
em trabalho de Martins et al (2009).
3.1.6. Operação de Venezianas
O dispositivo de sombreamento adotado foi uma veneziana horizontal de madeira na cor
branca, refletância de 0,8, cuja condutividade térmica é de 0,23W/m.K. Neste trabalho
optou-se pela utilização da rotina programada apenas em função do horário,
principalmente porque o processo de simulação se torna mais rápido, o que é
fundamental pelo elevado número de simulações que serão executadas.
3.2

Modelagem e Simulação do Caso-Base

O processo de modelagem e simulação de uma edificação, no programa DesignBuider,
deve prever alguns cuidados. Após a definição das características arquitetônicas da
edificação e dos principais parâmetros de entrada para utilização pelo programa de
simulação computacional, ainda devemos definir o arquivo climático a ser utilizado na
simulação e utilizar uma metodologia para construção dos fechamentos opacos.
3.2.1. Arquivo Climático
Para o presente trabalho o arquivo climático utilizado será um arquivo representativo da
Zona Bioclimática 2: arquivo TMY da cidade de Santa Maria/RS.
3.2.2. Metodologia para Construção dos Fechamentos Opacos
A metodologia utilizada pelo programa DesignBuilder para elaborar os componentes
construtivos apresenta certas limitações para desenvolver os modelos de materiais e
componentes. O programa considera todos os componentes formados por camadas
transversais ao fluxo de calor, não permitindo o cálculo de resistências térmicas em
paralelo. Desta forma foi utilizado o trabalho de Ordenes et al (2003) que desenvolveu
um modelo de construção de um componente equivalente para ser inserido no
programa. Neste modelo as espessuras e densidades de massa aparente dos materiais são
modificadas, mantendo-se constante a resistência térmica (Rt) e capacidade térmica (Ct)
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entre as superfícies do componente. A metodologia proposta por Ordenes et al (2003)
teve que ser adaptada em função de que, no caso-base, não temos a capacidade térmica
definida, e sim o atraso térmico.A definição dos fechamentos do caso-base seguiu as
indicações da norma para a zona bioclimática 2, em relação as características térmicas
limites das vedações externas, conforme tabela C.2. da NBR 15220, parte 3 (ABNT,
2005).
Os valores de espessura e densidade de massa equivalentes, assim como a absortância
solar limite para a observância do valor do fator de calor solar, estão representados nas
Figuras 2 e 3, para que os fechamentos respeitem exatamente os limites indicados pela
NBR 15220 – 3, para a zona bioclimática 2.
Figura 2 - Parede Equivalente ZB2

Figura 3 - Cobertura Equivalente ZB2

3.3
Modelagem e Simulação das novas configurações dos Fechamentos Opacos
Verticais
Para a definição das alternativas a serem analisadas a partir do processo de simulação
computacional, de forma a atender aos objetivos do trabalho, serão fixados valores de
transmitância térmica que abranjam a maioria dos valores de transmitância das paredes
e coberturas listadas na NBR 15220-3 (de 1,00W/m²K a 5,00W/m²K) e, a partir daí,
serão testados fechamentos com atrasos térmicos de 1 a 11 horas, que também estão
contidos na norma. Em relação ao fator de calor solar, todas as configurações serão
testadas para as absortâncias de 20%, 50% e 70% (Lamberts et al, 2004), de forma a
que possamos testar as cores claras, médias e escuras.
3.3.1. Limitação para inserção de dados no programa computacional
A densidade de massa específica máxima admitida pelo programa é de 12.000 Kg/m³.
Porém a densidade de massa aparente máxima dos materiais que constam na NBR
15220-2, com exceção dos metais, é de 3.000 Kg/m³, para o basalto. Ordenes et al
(2003) em seu trabalho, trabalhou com densidade equivalente máxima de 3.836 Kg/m³
para paredes de material cerâmico (tijolos furados). Em função disso limitaremos a
densidade equivalente máxima a este valor, para não fugirmos destes limites já testados.
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fechamentos opacos, permitindo verificar a pertinencia dos limites estabelecidos pela
norma.
4.2

Simula~ao

das Novas

Configura~oes

de Fechamentos Opacos

Os resultados de conforto termico, para a edifica<;ao como urn todo, em rela<;ao aos
atrasos termicos simulados, para as transmitancias termicas de 1,00 a 5,00W/m 2 K, e
absortancia solar das paredes de 0,2, estao indicados na Figura 4. Nesta mesma figura ja
esta indicado o referencial de conforto, obtido atraves da simula<;ao do caso-base.
Figura 4- Conforto Termico da HIS para paredes com absortancia solar de 0,2
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Os resultados indicaram que, para paredes com uma absortancia solar de 0,2, apenas
aquelas que possuem transmitancia termica de 1,00 W/m2 K conseguem atingir
percentuais de conforto termico acima de 71 ,70%, referencia de conforto estabelecida
pelos resultados obtidos a partir da simula<;ao do caso-base. Alem disso tambem
podemos observar que o aumento do atraso termico elevam o conforto no interior da
edifica<;ao, contrariando as expectativas geradas pela analise das recomenda<;oes da
NBR 15220-3 , que indicam urn valor maximo para o atraso termico dos fechamentos
opacos verticais de 4,3 horas.
Outra constata<;ao importante e que, fechamentos de transmitancia termica de 2,00 e
3,00W/m 2 K, com absortancia de 0,2, possuem fator de calor solar de 1,6 e 2,4%,
respectivamente, e se encontram dentro dos valores aceitaveis pela norma, de menos de
5%. Estes fechamentos, com atraso termico ate 4,3 horas, que e o valor estabelecido
como maximo pela NBR 15220-3, estao dentro dos limites indicados para habita<;oes na
zona bioclimatica 2 mas, como podemos observar pelos resultados, nao atingem os
padroes de referencia estabelecidos pela simula<;ao do caso-base.
Os resultados de conforto termico obtidos para a edifica<;ao como urn todo, em rela<;ao
aos atrasos termicos simulados, para as transmitancias termicas de 1,00 a 5,00W/m2 K, e
absortancia solar das paredes de 0,5 e 0,7, estao indicados nas Figuras 5 e 6.
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Figura 5 - Conforto Termico da HIS para paredes com absortancia solar de 0,5
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Figura 6- Conforto Termico da HIS para paredes com absortancia solar de 0,7
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Os resultados indicaram que, para paredes com uma absortancia solar de 0,5, apenas
aquelas que possuem transmitancia termica de 1,00 W /m 2 K conseguem atingir
percentuais de conforto termico acima da referencia de conforto estabelecida pela
simula<;ao do caso-base, para todos os valores de atraso termico.
Para paredes com transmitancia de 2,00W/m 2 K o valor de referencia e ultrapassado para
urn atraso termico situado entre duas e tres horas. E para fechamentos com
transmitancia termica de 3,00W/m 2 K este limite e ultrapassado com urn atraso termico
de, aproximadamente, quatro horas.

Ja para paredes com uma absortancia solar de 0,7

apenas aquelas que possuem
transmitancia termica de 1,00 e 2,00W/m 2 K, conseguiram atingir percentuais de
conforto termico acima da referencia de conforto estabelecida pela simula<;ao do caso-
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As configurações que serão analisadas neste trabalho, em função desta limitação, estão
indicadas na Tabela 1.
Tabela 1 - Configurações de Simulação Analisadas
φ	
  (hs)	
  

1	
  

2	
  

3	
  

4	
  

5	
  

6	
  

7	
  

8	
  

9	
  

10	
  

11	
  

1	
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C26	
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C46	
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C2	
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3	
  

C3	
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C43	
  

C48	
  

C53	
  

4	
  

C4	
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C14	
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C24	
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C34	
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C5	
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C15	
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C25	
  

C30	
  

C35	
  

C40	
  

C45	
  

C50	
  

C55	
  

U	
  (W/m²K)	
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3.4

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Tratamento e Análise dos Dados de Saída

O tratamento dos dados será realizado através de uma análise comparativa dos
desempenhos de cada modelo com base na porcentagem de horas de conforto,
considerando a zona de conforto adaptada de Givoni (1992), que deram sustentação
para a elaboração das recomendações e estratégias da NBR 15220 - parte 3.. Para isso
foi utilizado o programa computacional Analysis Bio, inserindo os valores horários de
temperatura e umidade relativa do ar obtida em cada modelo simulado, para o ano
inteiro. Os resultados serão analisados para toda a edificação, durante as 24hs do dia.
4

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Primeiramente são apresentados os resultados referentes a análise do caso-base. Após a
avaliação do caso base, inicia-se a apresentação dos resultados das alternativas
simuladas com a mudança da configuração dos fechamentos verticais.
4.1

Resultados do Caso-Base

Os resultados obtidos para o caso-base, que possuem os fechamentos opacos modelados
com os valores limites das propriedades térmicas referidos na NBR 15220-3 (ABNT,
2005), para a edificação como um todo, estão indicados na Tabela 2.
Tabela 2 - Conforto Térmico do Caso-Base
CONFORTO

α = 41,8%

TOTAL

71,70%

DESCONFORTO
TOTAL

FRIO

CALOR

28,30%

14,60%

13,70%

4.1.1. Padrões de Conforto
A simulação do caso-base e a quantificação dos valores de conforto térmico obtidos nos
permitem indicar os padrões de conforto estabelecidos a partir da modelagem da
edificação com os limites das propriedades térmicas dos fechamentos, estabelecidos
pela NBR 15220-3. Estes valores, indicados na Tabelas 2, serão comparados com os
resultados obtidos a partir da simulação da habitação com outras propriedades dos
280

base, para todos os valores de atraso térmico. Cabe salientar que, apesar de não ser
indicada pela NBR 15220-3, por ter seu fator de calor solar acima do limite estabelecido
de 5%, a parede de transmitância térmica de 2,00W/m²K e absortância solar de 0,7
(FCS= 5,6%) obteve, para qualquer valor de atraso térmico, níveis de conforto
superiores ao caso-base.
A análise das Figuras 4, 5 e 6 nos indicam a grande quantidade de alternativas
simuladas que proporcionam conforto térmico maior que a referência estabelecida pelos
limites da própria norma, mas não são indicadas pela mesma. Além de várias outras
alternativas que, indicadas pela norma, não atingem o valor de referência.
5

CONCLUSÕES

Este trabalho teve, como objetivo geral, avaliar as prescrições da NBR 15220 – parte 3
quanto as características dos fechamentos opacos verticais, buscando propor uma
correlação entre as variáveis transmitância, atraso térmico e fator de calor solar para a
zona bioclimática 2 brasileira.
As recomendações da NBR 15220-3, principalmente as que limitam o valor do atraso
térmico de paredes em 4,3 horas, para a zona bioclimática 2, impedem a obtenção de
melhores índices de conforto térmico na edificação. Os resultados obtidos através do
processo de simulação computacional apontam que o aumento do atraso térmico dos
fechamentos opacos é benéfico para a elevação destes índices.
Estes mesmos resultados indicaram que valores de absortância solar mais elevados
produzem um percentual maior de conforto térmico nas habitações. Assim sendo, a
limitação do fator de calor solar prevista na norma também se mostra contrária à
obtenção de melhores índices de conforto na habitação.
Com base nos resultados obtidos nas diversas configurações de fechamentos opacos
simulados, e sua comparação com os níveis de referência estabelecidos a partir da
simulação do caso-base, foram indicados intervalos que pudessem correlacionar às
características térmicas dos fechamentos opacos do envelope da edificação, o que está
representado na Tabela 3.
Tabela 3 - Indicação dos Valores de Transmitância Térmica, Atraso Térmico e
Absortância Solar Admissíveis para a ZB2
Vedações
Externas
Paredes

Transmitância
Térmica - U
(W/(m²K)

Atraso Térmico Φ (horas)

Absortância - α

U ≤ 1,5

Φ≥3

α ≥ 0,2

1,5 < U ≤ 3,0

Φ≥4

α ≥ 0,5

Mesmo que, neste trabalho, as transmitâncias térmicas simuladas tenham sido apenas
números inteiros, procurou-se, na tabela acima, extrapolar os valores para que fosse
possível criar faixas de transmitâncias de forma a melhor representar os fechamentos
reais. Para isso foram feitas interpolações entre os valores simulados que originaram os
resultados que constam na Tabela 3.
Pode-se perceber claramente que as indicações de atraso térmico obtidas no trabalho são
diametralmente opostas às recomendações da NBR 15220-3, ao sugerirem atrasos
térmicos mínimos, e não máximos, como a norma.
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Em relação ao fator de calor solar os valores indicados também estão em direção oposta
às recomendações da norma que, da mesma forma que com o atraso térmico, sugere
valores limites máximos. A partir apenas dos três valores de absortância simuladas,
representando as cores claras, médias e escuras, verificou-se que valores maiores de
absortância solar beneficiam as habitações na obtenção de melhores índices de conforto
térmico.
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RESUMEN
Medellín, Colombia, es una ciudad andina con un promedio de temperatura entre los 16 y los 29°C, con
una variación de la humedad relativa entre 30 y 70% condiciones que hacen difícil conseguir confort
térmico en las aulas de los jardines infantiles. Esta investigación busca determinar la posible influencia,
en actividades que realizan los niños, de las condiciones térmicas del aula. Se midió la sensación térmica
en seis aulas de jardines infantiles de la ciudad de Medellín, tres de esas aulas fueron construidas
siguiendo la norma técnica vigente en Colombia, NTC 4595, (MEN, COLOMBIA, 2006) y las otras tres
antes de la misma. Las medidas se realizaron en dos días diferentes del año: uno en el mes más frío y otro
en el mes más cálido mientras los niños dibujaban. Paralelo a las medidas térmicas del aula se puso a los
niños a realizar actividades que obligaran su atención y concentración, procesos psicológicos básicos
(PSB), y se correlacionaron los resultados mediante los coeficientes de correlación de Pearson. Esas
correlaciones indicaron que el calentamiento rápido y la inercia térmica afectan negativamente el
desempeño en los procesos psicológicos básicos de los niños al interior del aula. El uso de las
correlaciones permite identificar relaciones entre datos obtenidos de la metodología de observación
cualitativa y los datos termodinámicos. se usaron para observar los procesos psicológicos básicos
puede existir alguna relación inversa entre la atención y la concentración de los niños con la velocidad de
calentamiento del aula, que a su vez tiene que ver con la inercia térmica de las paredes del aula y las
renovaciones de aire.
Palabras-clave: Sensación térmica, Conducta de los niños, Aulas Jardines infantiles.

ABSTRACT
Medellín is a dean tropical city with an average Temperature between 16°C to 29°C, and a Relative
Humidity between 30% to 70%, conditions which make it difficult to achieve comfort for the children in
kindergarte classrooms. This investigation aims to determine the possible influence of the classroom´s
thermal performance, in the behavior of Children. Six classrooms were measured, whit both warm and
cold weather. Three of those classrooms were build before the NTC 4595 , (MEN, COLOMBIA, 2006) ,
Technical Standard for the construction of school environments. The other three, were build under the
parameters described in the mention standard.The measures has been doing in two diferent wheather
days: hot and cold day while the children make a skecht. In the same time make application of standard
cognitive test, the basic psychological processes (BPP), and calculate the Pearson´s correlation
coefficient statistical test. In fact, it was observed that the faster heat and thermical inertia are gain in
the interior of the classroom wall and air renovation, the greater the loss, in the BPP efficiency. To
calculate the correlation, a qualitative observational methodology was used for the evaluation of the
performance of BPP, and to obtain the thermodynamic data, quantitative measurements were taken. Both
types of data were crossed by the Pearson´s correlation coefficient statistical test.
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1

INTRODUCCIÓN

Colombia es un país localizado en el trópico sobre el eje norte-sur atravesado por tres
cadenas montañosas de los Andes, situación geográfica que produce una variabilidad
climática compleja, confirmando que el control térmico de los edificios es obligatorio
para lograr la comodidad de los usuarios. Esa obligación aumenta cuando se trata de un
edificio destinado a un jardín infantil por las características físicas y psicológicas de los
niños y los métodos pedagógicos aplicados.
Para 2010, Medellín, Colombia contaba con una población total de 2’343.049
habitantes, de la cual 205.652 eran menores de 6 años, un 71% de ellos, menores de 5
años, vivían en condiciones de vulnerabilidad (HERRERA R, 2012). Los edificios
hechos para atender a la primera infancia se construyen con normas que no hacen
precisiones técnicas sobre el comportamiento térmico de las aulas por causa de las
condiciones pedagógicas y fisiológicas de los niños, distintas a la de los otros niveles
educativos. En consecuencia, es necesario identificar si las condiciones termodinámicas
de las aulas tienen alguna incidencia en el desempeño de los niños.
2
2.1

DESARROLLO
Marco teórico

Las investigaciones específicas sobre condiciones del ambiente térmico de las aulas se
encargan de medir la respuesta de los niños tratando de aplicar metodologías validadas
para adultos: El trabajo realizado por Fabbri, (2013) interesado en conocer la respuesta
de los niños de 4 y 5 años de un Jardín infantil al comportamiento Térmico del Aula,
adaptando las metodologías del PMV y PPD al nivel cognitivo de los niños, advierte en
los resultados que los niños de esa edad son capaces de emitir conceptos claros sobre su
entorno térmico y que las zonas de confort se deben revisar para cada grupo de edad.
Teli; Jentsch; James, (2012) identifican que los niños de 7 a 11 años son mucho más
sensibles a las altas temperaturas que los adultos, razón por la cual el control de rangos
es distinto de acuerdo a la edad de las personas. Mors et al., (2011) y Humphreys,
(1977) trabajan sobre el confort adaptativo de los niños en las aulas con el cambio de
estaciones y los índices de arropamiento (clo).Wargocki; Wyon, (2007) midieron los
cambios en las respuestas de alumnos de 10 a 12 años a ejercicios de lecto-escritura y
matemáticas según como modificaban la temperatura del aire del aula con un apoyo de
aire acondicionado. Estas respuestas mejoraban según se hacía más baja la temperatura
si era verano, pero advierte de que en algunos países sin estaciones el incremento en la
temperatura podría mejorar el desempeño académico de los niños debido a la
aclimatación. García, Martinez (2003) advierten que los niños de cinco años presentan
dificultades para distinguir entre las condiciones térmicas y las lumínicas del aula y que
sus opiniones sobre las ambientales se acercan a más a criterios estéticos holísticos
Conforme a lo anterior todas las investigaciones consultadas se realizan en lugares con
estaciones en los que es normal que periodos cálidos húmedos coincidan con las
vacaciones escolares, siendo inapropiado asimilar esas observaciones a las aulas en
países tropicales. En el caso de países sin estaciones hay muchos lugares con clima
cálido húmedo durante todo el año y la adaptabilidad del niño a esas condiciones es
mayor.
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Por otro lado la normatividad técnica colombiana para diseño y construcción de
edificaciones educativas, NTC4595, (MEN, COLOMBIA, 2006) indica en la tabla 8
del numeral 7.3.5. las condiciones de la ventilación para las aulas según tres tipos de
clima, pero ninguna se ajusta a las condiciones de Medellín, Colombia, que presenta una
variación térmica promedio entre los 16°C y los 29°C y una fluctuación en la humedad
relativa entre 30 y 80%, temperaturas altas para clima templado y humedades bajas para
el clima cálido húmedo. Con esta situación se expone a los niños a mayor variabilidad
adaptativa durante su jornada académica en el aula.
En consecuencia, es necesario identificar si las condiciones termodinámicas de las aulas
tienen alguna incidencia en el desempeño de los niños.

2.2

Objetivo

Encontrar relaciones entre las conductas de los niños en las aulas de los jardines
infantiles y las sensaciones térmicas medidas a partir de los registros de temperatura de
bulbo seco, temperatura de globo, humedad relativa y velocidad de viento.
3. MÉTODO
3.1

Medidas Higrotérmicas

Se realiza un medición en seis aulas diseñadas para jardines infantiles en Medellín,
Colombia, ver Figura 1, tres de ellas construidas antes de la norma NTC 4595 (MEN,
COLOMBIA, 2006) y tres construidas después de la misma. Se tomaron datos de
temperatura de bulbo seco, humedad relativa y velocidad del aire en el mismo momento
en que se realizaba una observación de la respuesta conductual de niños de cinco años.
Las
características
de
selección
de
las
aulas
fueron:
orientación de las ventanas para iluminar y ventilar en fachadas sur y norte, altitud sobre
el nivel de mar entre los 1450 y 1950 metros, relación entre área de vanos y área de
piso: 1/6, área del aula 35 y 40m², una altura libre de 2.5m, capacidad de 20 a 25 niños
y horario de escolar de 8am a 4pm.

285

Figura 1 – Identificación de las aulas

Se siguen los procedimientos técnicos descritos en las normas ISO 7243:1989, 20061 y
se miden las sensaciones térmicas a partir de los datos de Temperatura de Bulbo Seco
(TBS), Humedad Relativa (%), Temperatura de Globo (TG) y Velocidad del Viento
(m/s). Los equipos de medida se programan para hacer mediciones durante una semana
iniciando el día viernes a las 12:00m, con registro de datos cada 10 minutos. Las
medidas se realizan en el mes con promedios más altos de temperatura: Agosto y el mes
con promedios más bajos de temperatura: Octubre como se muestra en el Cuadro 1.
Cuadro 1– Comportamiento climático de Medellín
Tabla Climatológica de Medellín, Colombia
Temperatura (°C)
Mes
Mínima
promedio
Promedio
Máxima
promedio

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

16,1

16,3

16,7

17

17

16,6

16,1

16,3

16,2

16,3

16,4

16,3

22

22,3

22,3

22

21,9

22,3

22,5

22,5

21,9

21,2

21,2

21,5

28,1

28,5

28,5

27,9

27,8

28,1

28,6

28,5

28

27,2

27,3

27,6

Precipitación, brillo solar y humedad relativa
Mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dec

Precipitación
promedio (mm)

55

77

114

179

191

153

108

154

178

218

150

79

11

12

16

21

23

18

16

19

21

24

21

14

66

66

67

70

71

68

63

64

68

72

73

70

177

148

154

128

142

170

204

192

150

135

140

Días lluvia
Humedad
relativa (%)
Brillo Solar
(horas/mes)

Datos Mededidos en:
Aeropuerto Olaya Herrera
IDEAM

Promedios
Anuales

Min

Temperatura
Med
Max

Total

Precipitación
Lluvia
Humedad

156
Brillo
Solar

°C

°C

°C

mm

Días

%

horas

16,4

22

28

1656

215

68

158

1

ISO 7243:1989. Hot environments. Estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT
index (wet bulb globe temperature). 2006 p. 1–20.

286

3.2

Medidas de la respuesta conductual de los niños

La observación de la conducta en los niños es una práctica común en la investigación
clínica y del aprendizaje en psicopedagogía. Permite encontrar relación entre aspectos
de la conducta, llamados procesos psicológicos básicos (PPB) como: la atención,
concentración y motivación, de los niños y condiciones del ambiente donde desarrollan
sus actividades. Los procedimientos observacionales de los PPB se construyen desde
objetos de análisis que varían en su complejidad a partir de las características como: la
frecuencia de la ocurrencia de la conducta, la intensidad de la conducta y la duración,
entre otras características. (SATTLER, 2008)
Para la determinación de la observación de los PPB se seleccionan las CONDUCTAS
META, que deben ajustarse a los objetivos de la investigación: 1) Seguir la línea: Se
define como la acción de seguir con el lápiz de color las líneas de contorno de los
dibujos presentados y 2) Uniformidad del trazo: Se definió como la acción de rellenar
las zonas del dibujo con trazos del mismo tamaño, intensidad y dirección hasta
completar la zona dibujada.
Se definió que los niños realicen la actividad de “Pintar” dos veces en un día, dos días
en el año: la primera, en un día caluroso (17 de Agosto) y la segunda para un día frío
(19 de Octubre). Los intervalos horarios previstos para las actividades son: en la mañana
de 9 a 10am y en la tarde de 1:30 a 2:30pm. La actividad debe duró15 minutos dentro de
los cuales se hizo registro de eventos durante 5 minutos, una vez cada minuto se registró
el número de ocurrencia de las Conductas Meta descritas.
Las aulas no tuvieron ninguna modificación física, las pruebas se realizaron con las
ventanas abiertas y las luces de las aulas apagadas. Los niños se acomodaron dentro del
aula en el lugar que prefirieron.
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4

RESULTADOS

Medidas de la respuesta conductual de los niño Correlaciones entre las
sensaciones térmicas y la respuesta conductual de los niños
En el Cuadro 2 se presentan con los resultados de las conductas metas registradas:
Seguir la línea (SL) y Uniformidad (U) analizadas mediante el coeficiente de
correlación de Pearson con las sensaciones térmicas (ST) medidas en los momentos de
las pruebas donde se identifican en color verde las correlaciones negativas y en naranja
las correlaciones positivas.
Cuadro 2– Correlaciones entre conductas meta y sensaciones térmicas

V iejos
N uev os
V iejos
N uev os
V iejos
N uev os
V iejos
N uev os

O ctu b re P M

O ctu b re A M

A g o sto P M

A g o sto A M

Au la

T o tal

SL

U

ST

B alancines

27

2

2

23

B risas de R obledo

20

6

7

23

Lunita C lara

20

1

1

22

A ures

22

8

7

21

La H uerta

20

5

9

21

12 de O ctubre

27

5

6

24

B alancines

27

2

2

27

B risas de R obledo

20

4

7

21

Lunita C lara

20

0

1

23

A ures

15

8

2

26

La H uerta

15

4

4

24

12 de O ctubre

25

2

3

24

B alancines

27

2

2

21

B risas de R obledo

21

9

6

20

Lunita C lara

22

2

0

20

A ures

18

3

2

19

La H uerta

24

11

16

20

12 de O ctubre

16

8

0

21

B alancines

26

11

7

24

B risas de R obledo

20

9

5

22

Lunita C lara

22

0

0

20

A ures

10

0

0

20

La H uerta

24

16

20

19

12 de O ctubre

12

14

10

22

C o rre l S L - C o rre l U ST
ST

0,37

0,34

-0,61

-0,66

0,34

-0,64

-0,66

-0,5

0,87

0,98

0,24

-0,39

0,91

0,95

0,27

0,13

En el mes de Agosto las correlaciones de las aulas nuevas son negativas durante las dos
medidas del día, quiere decir que a medida que aumenta la sensación térmica disminuye
el desempeño cognitivo de los niños, ese mismo comportamiento solo ocurre en la tarde
de las aulas de los jardines viejos.
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Para el mes de Octubre el comportamiento es contrario: las aulas de los jardines viejos
presentan correlaciones altas y positivas en las dos medidas del día, lo que indica que sí
la sensación térmica aumenta también lo hará el desempeño de los niños.
Las correlaciones muestran un comportamiento opuesto entre las aulas de los jardines
viejos y nuevos según el mes del año: en Agosto, el mes más caliente, las humedades
relativas y las temperaturas de todas las aulas son casi idénticas, sin embargo, el
incremento de la temperatura es más rápido en las aulas nuevas, pues su desfase térmico
es menor por tener menos masa térmica, esto hace que la sensación térmica aumente
más rápido que en las aulas de los jardines viejos, que se calientan lentamente y pierdan
menos humedad. (Ver Figura 2 y 3).
Figura 2 – Comparado Temperaturas Agosto

Figura 3 – Comparado Humedades Relativas Agosto
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En octubre el comportamiento de las aulas es menos estable: mientras las aulas viejas
mantienen casi la misma humedad relativa todo el día y un incremento de apenas un
1.2°C entre la mañana y la tarde, las aulas nuevas aumentan casi 1.5°C en el mismo
periodo de tiempo, pero disminuyen 14.2% en la humedad relativa. Esto significa que la
velocidad del viento es el elemento diferenciador en ambos casos. Las aulas viejas se
ventilaron poco y como su velocidad de calentamiento es más lenta, la sensación
térmica se mantuvo estable y baja durante todo el día, comportamiento consistente con
la correlación presentada. (Ver Figura 4 y 5).
Figura 4 – Comparado Temperaturas Octubre

Figura 5 – Comparado Humedades Relativas Octubre
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Se puede resumir diciendo que la sensación térmica funciona a favor o en contra del
desempeño cognitivo de los niños en función de la velocidad de calentamiento del
espacio y la ventilación, para condiciones cálidas con poca ventilación se debe
disminuir la velocidad de calentamiento para hacer más lento el aumento de la
sensación térmica y para condiciones frías aumentar la perdida de la humedad relativa
con ventilación para aumentar la sensación térmica.
CONCLUSIONES
La estadística inferencial aplicada a este estudio prueba su fidelidad en la construcción
de hipótesis investigativas que conectan observaciones cualitativas con cuantitativas,
esquema que para estudios de arquitectura es valioso como herramienta de análisis y
observación. No obstante, la interpretación de los resultados no siempre expresa de
forma literal la relación entre los datos evaluados, en este caso, ninguna de las
correlaciones se explica por la simple condición del aspecto evaluado.
Las conductas meta permitieron resolver el enfoque observacional y disminuir errores
experimentales por la facilidad en identificarlas y la agilidad en los procesos de
compilación y análisis.
Con la Sensación Térmica, las correlaciones son más complejas de explicar por qué
obedecen a un fenómeno multivariado que involucra variables físicas medibles
Temperatura de Bulbo Seco, Humedad Relativa, Velocidad del Viento, Inercia Térmica
y variables subjetivas como la ropa, el clima y las actividades de los niños. No obstante,
hay información general que pone en contexto los hallazgos encontrados.
El comportamiento Térmico entre las Aulas antes y después de la norma es
diferenciado: las construidas antes de la norma son más calientes y húmedas pero con
mayor Masa Térmica y las Aulas construidas después de la norma son más frescas y
secas pero con poca masa térmica.
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RESUMO
No Brasil, 47% da energia elétrica é consumida por edificações, sendo 23,6% por
edifícios residenciais. Para diminuir este consumo de energia deve-se mudar a maneira
de projetar os edifícios. Dessa forma, fica cada vez mais evidente a necessidade de se
buscar eficiência energética em todas as áreas onde o consumo de energia está presente.
O objetivo desta pesquisa é mostrar quais elementos da arquitetura bioclimática
mediterrânea podem ser empregados nos edifícios residenciais brasileiros. Para isso será
avaliado, como estudo de caso, uma casa localizada no sul da Itália, de nível B (etiqueta
italiana), que apresenta as características típicas da arquitetura mediterrânea. Para
avaliar a eficiência energética da casa no zoneamento bioclimático brasileiro será usado
o método prescritivo do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência
Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R). Os resultados obtidos demonstram
que a casa tem um desempenho melhor na zona bioclimática mais fria. A baixa
absortância das paredes externas assim como os elementos de sombreamentos das
aberturas são elementos que aprimoram a eficiência energética das edificações
residenciais também nas zonas bioclimáticas mais quentes.
Palavras-chave: Arquitetura bioclimática, RTQ-R, eficiência energética.
ABSTRACT
In Brazil, 47 % of electricity consumption is used by buildings: 23.8% of that in
residential buildings. To reduce the energy consumption should change the way you
design the buildings. Thus, it is increasingly evident the need to pursue energy
efficiency in all areas where energy consumption is present. The objective of this study
is show which elements of the Mediterranean bioclimatic architecture can be used in
the Brazilian residential buildings. The case study analyzed in this paper is a residential
building located in the south of Italy (level B in Italian label), which shows the typical
characteristics of Mediterranean architecture. To evaluate the energy efficiency of the
house in the Brazilian bioclimatic zones, will use the prescriptive method of Brazilian
Regulation for Energy Efficiency Labeling of Residential Buildings (RTQ-R). The
results show that the house performs better in colder bioclimatic zones. The low
absorptance of the external walls as well as the solar shading of windows are elements
that improve the energy efficiency of residential buildings also in warmer bioclimatic
zones.
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Keywords: Bioclimatic Architecture, RTQ-R, energy efficiency.
1

INTRODUÇÃO

Um dos problemas mais discutidos mundialmente nas ultimas décadas é como enfrentar
o crescente consumo energético e seu impacto sobre o meio ambiente. Até 2020, o
consumo energético mundial crescerá 10% em comparação ao consumo atual, como
aponta um estudo realizado pela Agência Internacional de Energia (IEA,2011). No
Brasil, as edificações são responsáveis por aproximadamente 47% do consumo de
energia elétrica, sendo que aproximadamente 23,6% é consumida por edificações
residenciais. O consumo no setor residencial no Brasil possui o maior aumento nos
últimos anos, com um crescimento do consumo de energia elétrica igual a 5,7% anual
para o período de 1975 a 2012 (BRASIL, 2013).
Este crescente aumento do consumo nas edificações residenciais é devido
principalmente à dois fatores: o aumento dos equipamento nas casas brasileiras e uma
errada projetação dos edifícios. O projeto ineficiente da edificação, como má orientação
e desenho inadequado das fachadas, consome de 25% a 45% de energia elétrica
consumida em um edifício residencial (MASCARO,1992). O projeto eficiente de uma
residência e a escolha dos materiais utilizados podem reduzir em até duas vezes o
consumo de energia em relação aos projetos convencionais (GRIEGO et al., 2012).
Quando os arquitetos trabalham integrando energia, luz natural e conforto, relacionados
ao processo de projeto, o equilíbrio dessas variáveis pode gerar uma melhor eficiência
energética, reduzindo os consumos (MARSH e LAURING, 2011).
O uso dos conceitos de arquitetura bioclimática pode ser uma forma eficiente de se
reduzir os consumos energéticos e ao mesmo tempo melhorar o conforto ambiental no
interior da edificação (MACIEL, 2006). Um exemplo de arquitetura bioclimática é a
arquitetura mediterrânea, que nasce como uma arquitetura espontânea na região do
mediterrâneo no século X. A arquitetura mediterrânea tem nas suas características
principais, o uso da inércia térmica e da baixa absortância das paredes.
Mas quais deste elementos da arquitetura mediterrânea poderão ser reaproveitados no
território Brasileiro? Para se avaliar isso será adotado como estudo de caso uma
edificação unifamiliar localizada na Cidade de Castellamare del Golfo (TR) no sul da
Itália, classificada com o nível B na etiqueta nacional. Nesta região as condições
climáticas são relativamente amenas, com uma temperatura média anual de 18,2°C e
uma umidade relativa média anual de 62%. A edificação apresenta os principais
elementos da arquitetura mediterrânea como baixa absortância das paredes, grande
inércia térmica das paredes, uso de ventilação cruzada e elementos de sombreamento
das aberturas.
Para avaliar a eficiência energética da casa no território brasileiro será usado o método
prescritivo do Regulamento Técnico para Eficiência Energética de Edificações
Residenciais (RTQ-R). Será avaliada exclusivamente a envoltória da edificação,
enquanto o foco da pesquisa é a analise dos elementos da arquitetura mediterrânea no
Brasil. A edificação é avaliada em 3 zonas bioclimáticas : Zona bioclimática 1 (mais
fria), Zona Bioclimática 3 (intermediária) e Zona bioclimática 8 (mais quente).
2

OBJETIVO GERAL

O presente estudo tem como objetivo avaliar o uso de estratégias bioclimáticas
mediterrâneas no Brasil a fim de uma melhor eficiência energética dos edifícios
residenciais brasileiros.
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3

ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA MEDITERRÂNEA

Os primeiros pesquisadores a cunhar a expressão de Arquitetura bioclimática foram os
irmãos Olgyay. Eles definiam o projeto bioclimático como a aplicação da
bioclimatologia no projeto arquitetônico (OLGYAY, 1964).
CORREA (2002) define a arquitetura bioclimática como uma forma de se projetar
totalmente dependente do clima do lugar, aproveitando das características climáticas
para criar condições adequadas de conforto físico e mental dentro do espaço físico na
edificação.
Analisando a história da arquitetura observa-se como a maioria das edificações surgiam
da analise e adequação às condições climáticas próprias de cada lugar (CANAS, I.,
MARTIN, S., 2004). Um exemplo desta forma de se construir é a arquitetura
mediterrânea. Presente na região do mediterrâneo, os exemplos deste arquitetura
espontânea surgiram há mais de mil anos atrás. Os Trulli de Alberobello e os Sassi de
Matera, na Itália, são duas edificações que apresentam as típicas características da
arquitetura mediterrânea. Paredes com grande inércia térmica, envoltória com baixa
absortância para refletir a radiação solar, com aberturas pequenas nas fachadas que
representam os típicos elementos daquele tipo de arquitetura.
Na pesquisa de CARDINALE (2013), são avaliadas 2 típicas edificações mediterrâneas
em termos de conforto térmico e eficiência energética. Os resultados demonstram que
os edifícios tem um ótimo desempenho nos períodos mais quentes do ano mantendo o
conforto térmico das edificações sem uso de sistemas de condicionador de ar; assim
como os edifícios precisam aquecer os ambientes só durante o período da noite na época
do ano mais frio.
4

RTQ-R E A ETIQUETA ITALIANA

Os primeiros regulamentos sobre o desempenho de edificações foram criados na Europa
no início dos anos 70 e definiam parâmetros para o envelope construtivo das
edificações, no intuito de diminuir a transferência de calor através dos seus
componentes. Como continuação destes regulamentos, foram instituídas melhorias na
prática de projeto visando o controle térmico da edificação (PEREZ, 2011; CHEN,
2008).
No começo dos anos 90, a concepção da avaliação do desempenho de edificações
mudou tendo como foco a diminuição do consumo energético das edificações e da
emissão de gases causadores do efeito estufa. Estados Unidos, Canadá, México,
Portugal, Espanha, Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Hong Kong, Japão, Coréia,
Rússia, Inglaterra e Filipinas são só alguns dos países que possuem norma ou lei de
eficiência energética em edificações que seguem esta nova concepção da
regulamentação de edificações (CARLO e LAMBERTS, 2008).
Assim, por exemplo, na União Européia, para a obtenção da etiqueta final da edificação,
a classificação energética é baseada no consumo de energia do edifício em W/m2, que,
na maioria dos países membros, é gerada em função do aquecimento dos ambientes
internos (ASDRUBALI et al., 2006).
4.1

Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de
Edificações Residenciais (RTQ-R)

No Brasil, o primeiro regulamento de eficiência energética em edificações foi publicado
em 2009, tendo como foco a regulamentação das edificações comerciais de serviços e
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públicos. No ano seguinte foi publicado o Regulamento Técnico para Eficiência
Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R), que passou por revisão em 2012
(BRASIL, 2012). O RTQ-R especifica os requisitos técnicos e o método de
classificação do nível de eficiência energética de edificações residenciais para obter a
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE. A ENCE classifica a eficiência
da habitação em faixas de “A” (mais eficiente) a “E” (menos eficiente). A classificação
do nível de eficiência energética pelo RTQ-R pode ser efetuada para edificações
unifamiliares, multifamiliares, e áreas de uso comum (SCALCO et al., 2012).
A eficiência energética de uma habitação unifamiliar é determinada pela avaliação de
dois componentes: a envoltória e o sistema de aquecimento de água. Além destes são
consideradas bonificações, estratégias que aumentam a eficiência da habitação.
A envoltória é avaliada em três diferentes condições:
- desempenho da envoltória para verão calculada através do indicador de graus-hora
para resfriamento (GHR) de cada ambiente de permanência prolongada.
- desempenho da envoltória para inverno calculada através do consumo relativo anual
(kWh/m2.ano) para aquecimento (CA) de cada ambiente de permanência prolongada.
- desempenho da envoltória quando condicionada artificialmente, calculada através do
consumo relativo anual (kWh/m2.ano) para refrigeração (CR) de cada dormitório. Este
parâmetro é apenas de caráter informativo, ou seja, não é utilizado para a classificação
final da habitação.
O RTQ-R apresenta dois métodos para determinação da eficiência energética da
envoltória: o método prescritivo e o método de simulação. O método prescritivo é um
método de simulação simplificado onde o desempenho térmico da envoltória da unidade
habitacional (UH) é determinado pelo seu equivalente numérico (FOSSATI et al.,
2010).
A etiquetagem de edificações residenciais no Brasil ainda é voluntária, mas o processo
de torná-la obrigatória esta sendo discutido, a iniciar pelas edificações públicas federais
(Figura 1).
Figura 1– Etiqueta Brasileira (ENCE) e Etiqueta Italiana(ACE).

Fonte: www.certificazione-energetica.com(2014); www.certificazione-energetica.com(2014).
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4.2

Etiqueta Italiana das edificações (ACE)

Em 2002, o parlamento Europeu aprovou a diretiva 2002/91/CE que tem por objetivo
geral a promoção da melhoria do desempenho energético dos edifícios e ao mesmo
tempo tornar obrigatória a certificação energética das edificações. Cada país membro
devia introduzir na própria legislação o recebimento da diretiva e torna-la obrigatória
até 2009. Na Itália a diretiva entrou em vigor em 2009 com a lei D.M. 26/06/2009 que
contém as linhas guias nacionais sobre a certificação energética.
A lei estabelece que, a partir de julho de 2009, todas as edificações novas e também as
edificações existentes, em caso de venda ou aluguel, deverão ter a certificação
energética (ACE).
A classificação da eficiência energética das edificações está divididas em 8 níveis; o
nível “A+” (mais eficiente) ao nível “G” (menos eficiente). Dependendo da zona
climática onde esta localizada a edificação as faixas de consumo que determinam os
níveis variam (CE, 2002).
A eficiência energética de uma habitação unifamiliar é determinada pela avaliação de
quatro parâmetros: prestação energética para a climatização no inverno, prestação
energética para a produção de água quente, prestação energética para a climatização no
verão e a avaliação da iluminação artificial. Nos casos de edifícios residenciais os 4
parâmetros são expressos em kWh/m2.ano. As fontes renováveis instaladas na
edificação, como sistemas fotovoltaicos, são avaliados de forma conjunta com a
habitação.
Além disso a etiqueta Italiana avalia também as emissões de CO2 produzidas no uso da
edificação (Figura 1).
5
5.1

METODOLOGIA
Estudo de caso

A edificação avaliada neste estudo de caso é uma edificação unifamiliar localizada na
cidade de Castellammare del Golfo (TR) na Sicília. A edificação é uma casa moderna
(anos 80) recentemente reformada que possui os elementos típicos da arquitetura
Mediterrânea. A edificação possui um pavimento em contato direto com o solo e pédireito de 2,70 m. É composta de uma cozinha, uma sala, três dormitórios, quatro
banheiros internos e um externo, com uma área total de 115m2 (Figura 2).
Figura 2– Planta baixa e fachada sul do edifício estudo de caso.

Fonte: Própria(2014).
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Os elementos típicos da arquitetura mediterrânea são representado pelas paredes
externas de 40cm em blocos de tufo calcários (36cmx36cmx13cm) e de cor branca e
pela cobertura plana composta por uma laje pré-moldada de 30cm em lajota de cerâmica
e isolamento térmico. (Tabela 1).
Tabela 1 – Características térmicas da envoltória
Elemento construtivo

U
[W/m2k]

CT
[kJ/m2k]

α

Paredes Externas

0,55

483

0,2

Cobertura plana

1,2

270

0,3

Janelas vidro duplo

1,4

-

-

Fonte: Própria(2014).

Além disso, todos os ambientes de permanência prolongada apresentam janelas em
alumínio com vidro duplo e venezianas que permitem o sombreamento das aberturas
durante as horas diurnas de verão (Tabela 2).
Tabela 2 – Características aberturas
Ambiente

Elemento construtivo

N°

Somb

Fator de ventilação

Sala-Cozinha

Janelas de correr

3

1

0,45

Dormitórios

Janelas de Abrir

3

1

0,90

Fonte: Própria (2014).

Considerando a troca de hemisférios, a edificação teve sua orientação invertida para a
sua avaliação no Brasil.
5.2

Aplicação do RTQ-R

A habitação estudo de caso foi avaliada pelo método prescritivo do RTQ-R. O sistema
de aquecimento de água e as eventuais bonificações não foram considerados, devido o
foco da pesquisa ser a análise da eficiência energética da envoltória da edificação.
O método prescritivo é aplicado por meio de equações de regressão linear múltipla onde
as variáveis independentes são as propriedades físicas e geométricas da edificação, e as
variáveis dependentes são referentes a seu desempenho térmico, ou seja, graus hora para
resfriamento (GHR), consumo relativo para aquecimento (CA) e refrigeração (CR)
(FOSSATI et al., 2010).
Com eles, foram determinados o equivalente numérico da envoltória da edificação para
resfriamento (EqNumEnvResfr), aquecimento (EqNumEnvA) e refrigeração artificial
(EqNumEnvRefrig) nos diferentes cenários avaliados. Para a determinação do
equivalente numérico da envoltória na ZB1 e ZB3, em cada ambiente de permanência
prolongada foi ponderado o equivalente numérico da envoltória para resfriamento
(EqNumEnvResfr) e o equivalente numérico para aquecimento (EqNumEnvA). Já na
ZB8, o equivalente numérico da envoltória é definido pelo equivalente numérico da
envoltória para resfriamento (EqNumEnvResfr).
A avaliação da envoltória da habitação nos diferentes cenários foi realizada
utilizando-se a planilha para desempenho da UH, disponibilizada no site do Centro
Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações (CB3E, 2013).
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6

RESULTADOS

Para se analisar a eficiência energética dos elementos construtivos típicos da arquitetura
mediterrânea, a casa foi avaliada através do método prescritivo do RTQ-R nas três
zonas bioclimáticas.
A Tabela 3 mostra a avaliação da edificação nas três diferentes zonas bioclimáticas. Os
resultados demonstram que a casa obteve o melhor desempenho na ZB8 obtendo o nível
A na envoltória geral. Por outro lado a casa não teve um ótimo desempenho na zona
bioclimática mais fria, a ZB1, obtendo o nível C. Na ZB3 a edificação obteve como nota
final da envoltória o nível B.
Tabela3 – Avaliação da envoltória do edifício exemplo pelo RTQ-R.
Zona
Bioclimática

Nível
Envoltória
Verão

Nível
Envoltória
Inverno

Nível
Envoltória
Refrigerada
Artificialmente

Nível
Envoltória
Final

ZB1

A

C

A

C

5,00

3,31

5,00

3,45

A

B

A

B

5,00

3,58

4,71

4,48

A

-

B

A

5,00

-

3,72

5,00

ZB3
ZB8
Fonte: Própria (2014).

Os resultados demonstram também que a edificação apresenta um ótimo desempenho na
avaliação da envoltória para verão obtendo o nível A nas três diferentes zonas
bioclimáticas, enquanto na envoltória para inverno as caraterísticas tipológicas da
edificação prejudicam a avaliação obtendo o nível C na ZB1 e o nível B na ZB3. Na
avaliação da envoltória refrigerada artificialmente a edificação obteve o nível A nas
zonas bioclimáticas 1 e 3 e o nível B na ZB8.
Aprofundando a análise da casa, a Figura 3 apresenta o desempenho da envoltória do
edifício exemplo em termos de graus horas e consumo energético nas três diferentes
zonas bioclimáticas. Dos gráficos percebe-se como o desempenho da envoltória esta
relacionado com as condições climáticas onde a edificação se localiza. Assim o
consumo para resfriamento (CR) igualmente como o número de horas para desconforto
para calor por ano (GHr) cresce de forma exponencial indo para zonas climáticas mais
quentes. Por outro lado o consumo de energia para aquecer a edificação no período de
inverno (CA) tem um comportamento oposto, sendo que na zona bioclimática 3 o
consumo de energia é 30% inferior que na ZB1.
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Figura 3– Gráficos avaliação da envoltória nas diferentes Zonas Bioclimáticas.

Fonte: Própria (2014).

7

CONCLUSÕES

A partir da análise do estudo de caso através do método prescritivo do RTQ-R,
concluiu-se que a edificação no Brasil apresenta um melhor desempenho da envoltória
nas zonas bioclimáticas mais quentes (ZB8), enquanto em condições climáticas mais
frias o seu desempenho deixa a desejar (ZB1).
Os resultados então, demostram como os elementos típicos da arquitetura mediterrânea
em edifícios residenciais conseguem se adaptar bem à condições de calor. Absortância
baixa da envoltória da edificação junto com a grande inércia térmica das paredes
permitem reduzir as horas de desconforto térmico por calor na edificação. Também os
elementos de sombreamentos nas aberturas dos dormitórios assim como uso de janelas
de abrir, permitem reduzir os consumos para refrigeração da casa.
Por outro lado estes elementos, que permitem um melhor conforto térmico nos períodos
quentes do ano, penalizam o desempenho energético do edifício durante as épocas mais
frias do ano. A baixa absortância do envelope da casa combinado com uso de janelas de
abrir e elementos de sombreamento não resultam na melhor opção projetual para as
zonas bioclimáticas mais frias no Brasil.
Esta pesquisa concluiu que os elementos da arquitetura mediterrânea podem ser usados
na projetação de edifícios residenciais no Brasil em climas quentes (ZB8) e
intermediarias (ZB3) enquanto nas zonas bioclimáticas frias do país (ZB1) não
permitem obter o mesmo desempenho de eficiência energética.
Para trabalhos futuros, o objetivo é identificar com que eficácia cada elementos da
arquitetura mediterrânea permite o melhor desempenho térmico nas diferentes zonas
bioclimáticas brasileiras.
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RESUMO
O uso de dispositivos de proteção solar é uma prática consolidada na arquitetura institucional brasileira. No
caso das edificações escolares, em geral não condicionadas artificialmente, o uso de elementos de proteção
solar representa um aumento significativo das condições de conforto. O projeto de tais elementos exige um
balanceamento entre a arte e a técnica de modo a resultar em um produto edificado que seja satisfatório
tanto do ponto de vista formal e de identidade local, quanto sob a óptica do desempenho e da manutenção.
Este trabalho tem como objetivo verificar as preferências dos usuários frente às condições térmicas e
luminosas em ambientes que contêm proteções solares. Foram investigados ambientes de três edificações
localizadas em um campus universitário na Zona Bioclimática 3. O método adotado parte do levantamento
in loco das condições de conforto térmico e luminoso de salas de aula que contêm dispositivos de proteção
solar. Foram coletados dados de temperatura de bulbo seco, radiação solar, umidade, iluminância e
velocidade de ar em um dia de inverno e outro de verão, no ambiente interno e externo, considerando a
profundidade dos ambientes em relação às aberturas para determinação dos pontos de medição. A percepção
dos usuários destes edifícios sobre as proteções solares, seu aspecto formal e sobre o uso do ambiente foi
obtida por meio de questionários, tanto para os ambientes internos quanto para o edifício visto
externamente. Os resultados obtidos a partir de 106 questionários respondidos indicaram algumas
preferências frente a conflitos entre a incidência da radiação solar direta no ambiente e os níveis de
iluminação natural. Os resultados também identificaram preferências estéticas que, na verdade, refletem a
satisfação no uso do ambiente. A contribuição deste artigo consiste na indicação de diretrizes para o projeto
de elementos de proteção solar que alinhe o desempenho térmico e luminoso e o aspecto formal do edifício
à percepção do usuário.
Palavras-chave: Desempenho ambiental, Percepção do usuário, Salas de aula.

ABSTRACT
The use of shading devices is a consolidated practice in Brazilian institutional buildings. In the case of
educational buildings without air conditioner systems, the use of shading devices represents a significant
increase in comfort conditions. The design of those elements requires a balance between art and technology
to result in a product that is satisfactory in terms of formal composition, local identity, solar performance
and maintenance. This study aims to determine the users’ preferences in relation to the thermal and lighting
conditions in environments that contain shading devices. The three analyzed buildings are located on a
university campus in Bioclimatic Zone 3. The adopted method is based on the on-site study about comfort
conditions of classrooms that contain shading devices. Dry bulb temperature, solar radiation, humidity,
air velocity and illuminance levels were measured during a winter and a summer day. The measurements
were done in the internal and external environment, considering the environment depth in relation to the
opening to determine the measuring points. Questionnaires were applied for indoors and outdoors viewers
of the building to obtain the users’ perception of the shading devices, its formal aspect and their use of the
building. The results obtained with 106 answered questionnaires indicated some preferences between the
incidence of direct solar radiation in the room and the levels of natural lighting. The results also identified
aesthetics preferences that, actually, reflect satisfaction in the use of the classrooms. This paper contributes
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to the statement of guidelines for the design of shading devices that align building characteristics such as
thermal and lighting performance and the formal aspect to the users’ perception.
Keywords: Environmental performance, Users’ perception, Classrooms.

1

INTRODUÇÃO

O nível do aprendizado escolar está diretamente ligado ao desempenho do estudante, que
depende de uma série de fatores, como questões socioeconômicas, métodos de ensino e
materiais didáticos (LACKNEY, 1994). Outros estudos, porém, complementam que a
aprendizagem ainda depende de fatores como as condições internas e a qualidade do ar,
a temperatura e a umidade, a ventilação e iluminação e acústica de salas de aula
(SCHNEIDER, 2002; HIGGINS et al., 2005).
Na busca da eficiência energética e do conforto térmico dos usuários, elementos de
proteção solar são incorporados a esses edifícios, buscando sempre favorecer o bem-estar
de todos, tornando-os mais dispostos ao ensino, ao aprendizado ou ao trabalho (SANTOS;
SOUZA, 2012). Porém, os elementos de proteção solar nem sempre são adequados no
sentido de garantir a eficiência plena desses edifícios. Eficiência que engloba aspectos
como térmica, iluminação, ventilação e também aspectos de composição arquitetônica.
Muitas dessas proteções prejudicam a ventilação natural, que é uma das estratégias
bioclimáticas mais impactantes no território brasileiro, sendo recomendada nas Zonas
Bioclimáticas 2 a 8 (ABNT, 2005).
Além da integração dos aspectos ambientais (térmico – ventilação e radiação – e
luminoso) do espaço interno, a padronização dos projetos de escolas públicas é outro
entrave à qualidade interna dos ambientes escolares. Paes e Bastos (2013) identificaram
que o padrão construtivo de escolas do Rio de Janeiro se modificou ao longo das décadas
de acordo com projetos básicos utilizados como modelos para repetição, sem a reflexão
sobre o entorno imediato e o contexto social em que a edificação se insere, tampouco com
a inclusão dos critérios bioclimáticos necessários para o conforto e qualidade do ar
internos. O objetivo de tal escolha foi o atendimento à industrialização da construção civil
com foco na rapidez e economia, por meio da sistematização da produção da arquitetura
escolar.
No caso de proteções solares, no entanto, a padronização pode ser uma aliada desde que
algumas opções de proteções sejam fornecidas para avaliação qualitativa por parte do
projetista, a fim de que sua aplicação esteja de acordo com o contexto escolar em que o
edifício se insere. Tais aspectos são a orientação solar, o sombreamento de edificações
vizinhas, as estratégias bioclimáticas necessárias para o local, além dos níveis de
iluminação adequados (ABNT, 2013). Nesse sentido, a industrialização pode ser uma
aliada para a produção da edificação, cuja padronização não é do edifício, mas dos
elementos que irão compô-lo.
Portanto, este artigo tem como objetivo comparar os dados de desempenho de proteções
solares com o nível de satisfação do usuário, resultando assim em uma análise crítica das
condições de conforto dos ambientes analisados.
2

METODOLOGIA

Neste trabalho foram feitos levantamentos em quatro salas de três edifícios distintos que
possuem de maneira marcante o uso de proteções solares. Esses edifícios se localizam no
campus da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais.
Foram feitas medições de temperatura, radiação, iluminação e ventilação em um dia de
verão e um dia de inverno. A percepção dos usuários desses edifícios foi identificada por
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questionários aplicados logo após a primeira medição, tendo em vista que os edifícios são
utilizados durante todo o ano.
2.1

Características das salas analisadas

Para a escolha das três edificações institucionais analisadas, foram consideradas a
existência de proteções solares, a orientação das aberturas e o gabarito dos edifícios.
Foram escolhidos o edifício Reinaldo de Jesus Araújo (Departamento de Engenharia
Florestal, DEF), o edifício Professor Paulo Mário de Gíudice (Departamento de
Engenharia Agrícola, DEA) e o Pavilhão de Aulas II (PVB), todos localizados no campus
Viçosa da Universidade Federal de Viçosa.
Foram selecionadas salas com duas orientações diferentes, com o fim de comparar as suas
variáveis ambientais. No edifício do DEA (Figura 1-a), foi escolhida a sala 223, no
segundo pavimento, com orientação noroeste a 310º, de área total de 70,9 m² e com
proteções móveis. No DEF (Figura 1-b), foi escolhida a sala 109, no segundo pavimento,
com orientação sudoeste a 220º, de área total de 66,2m² e com proteções fixas. Com a
escolha de duas orientações diferentes, fez-se necessária, para efeito comparativo, a
análise de mais duas salas no edifício do PVB (Figura 1-c), sala 207, no segundo
pavimento, com orientação noroeste a 310º, de área total de 89,5m² e com proteções fixas;
sala 301, no terceiro pavimento, com orientação sudoeste a 220º, de área total de 180m²
e com proteções fixas.
Figura 1 – Edifícios que contém as salas estudadas – DEA (a), DEF (b) e PVB (c)

(a)

(b)

(c)

Fonte: Acervo dos autores

Ambas as salas do PVB foram escolhidas por possuírem orientações iguais,
respectivamente, às salas do DEA e do DEF.
2.2

Parâmetros de avaliação e instrumentação

Os dados levantados para a avaliação do desempenho das proteções solares foram
temperatura do ar, umidade relativa, iluminância e radiação. Para a coleta de dados, as
salas foram mantidas sem ocupação, com as janelas abertas, os sensores foram colocados
na altura do plano de trabalho, sobre as carteiras, paralelos à superfície de trabalho,
evitando-se a aproximação aos aparelhos e qualquer interferência nas medições.
Para a medição, foram utilizados medidores data loggers, marca HOBO U12-013
Temp/RH/2 External Data Logger. Os medidores foram localizados em quatro pontos ao
longo de um eixo normal ao plano da abertura. Um medidor ficou fora da esquadria e da
proteção solar, outro imediatamente próximo à esquadria, um no primeiro terço da sala
em relação à esquadria e outro a dois terços da sala. Buscou-se centralizar esse eixo na
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sala de modo a reduzir a influência das paredes internas, especialmente na medição de
iluminação. Os dados foram coletados a cada minuto, posteriormente realizada a média
no período de 30 minutos nas salas do DEF e do DEA e de 15 minutos nas salas do PVB.
Vale destacar que a distribuição dos medidores foi feita com o objetivo de avaliar a
influência das proteções solares ao longo da profundidade da sala.
Para a avaliação do nível de radiação e ventilação foram utilizados o solarímetro, marca
KIMO solarimeter SL200 e anemômetro, marca KIMO Thermo-anemometer VT 100. As
medições foram realizadas com intervalo de 30 minutos, e foram feitas duas: uma fora da
proteção e outra atrás da proteção solar. No edifício do DEA, por conter brises móveis,
foram realizadas medições com as placas posicionadas a 90º e 45º em relação à fachada
e fechadas.
Os dias das medições foram escolhidos por representarem dias estáveis de verão e
inverno. Um dia estável de verão na cidade de Viçosa é caracterizado por ser quente e o
tempo ensolarado; no inverno, os dias são amenos e o tempo parcialmente nublado.
Por motivos externos à medição, não foi possível um levantamento contínuo no PVB. As
medições foram realizadas em períodos concordantes com a disponibilidade do uso das
salas.
2.3

Questionários

Os questionários foram aplicados a partir da necessidade de comparar a percepção térmica
do usuário com os dados obtidos através das medições das variáveis ambientais. Nos
questionários, foram avaliados se os usuários percebiam a existência das proteções solares
na fachada, sua contribuição nos aspectos de conforto ambiental (se os usuários
consideram que as proteções solares são úteis para proteger da irradiação e se
ajudam/atrapalham na iluminação/ventilação), e, a partir dessa percepção, onde o usuário
tem o hábito de se sentar em sala de aula. Foram coletadas também informações sobre
quais são as cidades de origem dos entrevistados, tendo em vista que boa parte dos
estudantes não são naturais da cidade de Viçosa e o aspecto cultural poderia alterar sua
percepção de conforto. As cidades citadas foram classificadas pelas respectivas zonas
bioclimáticas (ZB), de acordo com a NBR 15220, e agrupada em dois grupos. O primeiro
contém cidades localizadas da ZB 1 à ZB 4 e o segundo da ZB 5 à ZB 8. Os questionários
foram aplicados aos usuários dos edifícios analisados entre as duas medições, levando em
conta que os mesmos usufruem do edifício durante todo o ano.
3
3.1

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Medições

As medições realizadas no DEF mostraram uma grande diferença entre a radiação externa
e interna à proteção (Figura 4). Como consequência, observou-se também uma diferença
entre as temperaturas externa e interna (Figura 5), assim como na iluminância (Figura 6).
Esses dados refletem a eficiência da proteção solar.
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Figura 4 – Radiação DEF, orientação 220º

Radiação w/m²
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Fonte: Elaborado pelos autores.
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Temperatura ºC

Figura 5 – Temperatura DEF, orientação 220º

DEF_Inverno_Meio da sala
DEF_Inverno_Fundo

Fonte: Elaborado pelos autores.

Iluminancia Lux

Figura 6 – Iluminância DEF, orientação 220º
1995ral
1982ral
1968ral
1954ral
1941ral
1927ral
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DEF_Verão_Janela
DEF_Verão_Meio da sala
DEF_Verão_Fundo
DEF_Inverno_Externo
DEF_Inverno_Janela

DEF_Inverno_Meio da sala
DEF_Inverno_Fundo

Fonte: Elaborado pelos autores.

Os resultados do DEA apontam incidência de radiação solar no interior da sala, uma vez
que as proteções foram posicionadas de forma perpendicular à fachada do edifício (Figura
7). Como consequência, houve, próximo à janela, temperaturas maiores que 40ºC (Figura
8) e iluminância de 27000 lux (Figura 9), tornando desconfortável a permanência próxima
à janela.
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Figura 7 – Radiação DEA, orientação 310º

Radiação w/m²

1903ral

DEA_Verão_Radiação_Proteç
ão 90º

1902ral

DEA_Verão_Radiação_Proteç
ão 45º

1902ral
1901ral

DEA_Verão_Radiação_Proteç
ão 0º

1901ral

DEA_Verão_Radiação_Fora
da Proteção

1900ral
1900ral

DEA_Inverno_Radiação_Prot
eção 90º

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 8 – Temperatura DEA, orientação 310º
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Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 9 – Iluminância DEA, orientação 310º

DEA_Janela_Inverno
DEA_Meio.Sala_Inverno
DEA_Fundo.Sala_Inverno

Fonte: Elaborado pelos autores.

Usando o PVB para obter um efeito comparativo com o DEF observou-se que as
proteções apresentaram resultados semelhantes. As proteções do DEF e do PVB
impossibilitaram a entrada de radiação direta (Figura 10 e Figura 11), impactando assim
na temperatura e iluminância. Porém, no DEF, as temperaturas foram em média 5ºC mais
baixas em relação ao PVB, devido à maior inércia térmica do edifício.
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Figura 10 – Radiação PVB, orientação 220º
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 11 – Radiação PVB, orientação 220º
1903ral
PVB_Verão_Externo_Rad_s.3
01

Radiação w/m²

1902ral
1902ral

PVB_Verão_Interno_Rad_s.3
01

1901ral

PVB_Inverno_Externo_Rad_s
.301

1901ral
1900ral

PVB_Inverno_Interno_Rad_s.
301

1900ral
13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00

Fonte: Elaborado pelos autores.

Comparando o PVB ao DEA, percebe-se uma pequena vantagem da proteção do DEA
em relação ao PVB, tendo vista a semelhança entre os edifícios, ambos com paredes leves,
lajes pré-moldadas e proteções compostas de um elemento horizontal fixo e placas
verticais móveis. As salas de aula apresentaram um decaimento de aproximadamente 10º
C devido à profundidade da sala em relação à janela (Figura 12 e Figura 13).

Temperatura ºC

Figura 12 – Temperatura, intervalo de horas analisadas do PVB orientação 310º
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Fonte: Elaborado pelos autores.
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PVB_Inverno_Janela_Temp_s
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Figura 13 – Temperatura, intervalo de horas analisadas do DEA orientação 310º
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Fonte: Elaborado pelos autores.

3.2

Questionários

Os 104 questionários aplicados mostraram que aproximadamente 65% dos entrevistados
são provenientes de cidades do grupo 1 (Zonas Bioclimáticas 1 a 4). Não foi observada
alteração de percepção entre o grupo de entrevistados originados das ZB 1 a 4 e o grupo
cujos entrevistados são originados das ZB 5 a 8. Portanto, não houve influência da ZB de
origem dos usuários nas respostas obtidas.
Aproximadamente 55% dos entrevistados têm idade entre 20 e 24 anos e mais de 80%
percebe a existência das proteções solares na fachada. Questões não respondidas foram
descartadas.
O DEF obteve o resultado mais satisfatório em relação à eficiência da proteção segundo
os entrevistados, em que mais de 80% avaliou positivamente a proteção para iluminação,
conforme mostra a Figura 14. Com relação à ventilação, o percentual de usuários
satisfeitos (50%) e insatisfeitos (34%) ficou mais equilibrado, mas ainda assim, a maioria
se declarou satisfeita (Figura 14). No DEA, houve a maior insatisfação com relação à
eficiência dos brises. Quando questionados sobre a eficiência da proteção, apenas 54%
dos entrevistados acreditam na sua eficiência para a iluminação (Figura 14).
Curiosamente, trata-se do único caso de brises móveis. O percentual de usuários
satisfeitos e insatisfeitos com relação à ventilação no DEA foi semelhante: 42%
(satisfeitos) e 39% (insatisfeitos). Esta é a única sala que tem condicionamento artificial.
No PVB, mais de 65% dos entrevistados acredita na eficiência da proteção para
iluminação e 54% acredita na eficiência para ventilação.

Entrevistados %

Figura 14 – Satisfação em relação à proteção, DEA, DEF e PVB
100
80
60
40
20
0

Sim
Não
N. S. R.

Fonte: Elaborado pelos autores.

No DEF, 75% dos usuários apontaram como locais preferenciais para se sentar em salas
de aula as áreas próximas às janelas e ao meio da sala (Figura 15). Já no edifício DEA,
80% dos usuários apontaram como lugar preferencial para se sentarem próximo à janela
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e ao meio da sala (Figura 15). Porém, no edifício, os brises e as cortinas estão
constantemente fechados e o uso do ar condicionado é frequente, o que pode ter afetado
a percepção do usuário em relação à proteção. No PVB, não houve uma preferência entre
os locais para se sentar, representando uma distribuição mais homogênea dos estudantes
pela sala de aula (Figura 15).
Figura 15 – Resposta dos usuários em relação do lugar preferencial em sala de
aula, DEA, DEF e PVB.
Entrevistados %
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80

Próximo a janela
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20
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0
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Fonte: Elaborado pelos autores.

A partir das medições realizadas, percebeu-se a diferença entre as proteções solares e sua
relação com o usuário. Os usuários do DEA, que são os responsáveis pela operação das
proteções solares, não usufruem da versatilidade da proteção solar, que sempre se
encontram fechadas, e o uso de iluminação artificial e de ar condicionado são constantes.
O DEF, com brises fixos, foi o que apresentou melhor desempenho térmico e luminoso.
Vale ressaltar que o edifício do DEF também conta com uma maior inércia térmica, o que
proporciona o amortecimento da temperatura interna comparada à externa. No edifício do
PVB, foram analisadas duas salas com orientações distintas. Para a sala sudoeste, a
proteção – que é uma varanda – se mostrou mais eficiente comparada à noroeste, que há
incidência de radiação solar direta no seu interior e na área em que se localizam o quadro
negro e a tela de projeção.
Os questionários mostraram um bom reconhecimento das proteções solares: a maior parte
dos entrevistados percebe sua existência e acredita na sua eficiência. Outro aspecto foi a
preferência dos usuários pela proximidade com a abertura, mesmo que ela se localize na
área com maior temperatura e possibilidade de ofuscamento, causado pela incidência
solar na proteção ou diretamente no interior da sala. Os usuários do DEF são mais
satisfeitos com a proteção solar do edifício, embora os usuários do DEA percebam melhor
a sua existência, mesmo não acreditando plenamente na sua eficiência. Eficiência essa
muito prejudicada pelo manuseio do usuário e estado de conservação das proteções. Já o
PVB apresentou uma relação intermediária entre o reconhecimento e a satisfação do
usuário. No DEA, houve uma maior preferência pelos locais próximos à esquadria,
mesmo que as medições apontem-na como uma região com incidência direta do sol, mais
quente e com períodos de ofuscamento. Isso se deve à relação do usuário com a proteção,
que se encontra constantemente fechada, mascarando as sensações térmicas e luminosas.
O PVB apresenta a mesma proteção solar para três fachadas com orientações distintas. A
partir das medições realizadas nas fachadas noroeste e sudoeste, notou-se diferenças entre
as variáveis ambientais das duas salas, essas diferenças entre orientações se refletiu nos
questionários, onde não houve uma variação entre a preferência do usuário pelo local de
permanência em sala de aula. Além disso, a ausência de preferência em sentar-se próximo
à janela pode também ser influenciada pela ausência de vidros nas aberturas: são portas
opacas e escuras que se abrem para varandas (proteções) que, geralmente, não são usadas.
Com a incidência solar nas varandas, as portas tendem a permanecer fechadas.
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A partir das medições e dos questionários, o edifício do DEF se mostrou mais eficiente
para proporcionar conforto térmico aos seus usuários, apresentando grande
amortecimento térmico e conforto luminoso, mesmo próximo à proteção, o que refletiu
nos questionários a preferência pela localização dos estudantes em sala de aula.
4

CONCLUSÃO

O trabalho realizado mostrou que há relação entre as proteções solares e a preferência dos
usuários e que estes reconhecem a sua importância para proporcionar conforto e para
compor a fachada, gerando impactos positivos ou negativos no aspecto visual do ambiente
interno além do desempenho do interno.
Este trabalho é parte de uma pesquisa mais abrangente sobre proteções solares em
ambientes escolares e forneceu subsídios para as etapas posteriores de projeto e ensaio do
desempenho de outros tipos de proteção solar.
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RESUMO
O sombreamento e a ventilação natural se constituem nas estratégias bioclimáticas mais relevantes no que
se refere à adaptação das edificações às características do clima quente e úmido. No contexto da maioria
das cidades brasileiras, entretanto, os códigos de edificações consideram alguns cômodos de permanência
transitória como adequadamente ventilados através de poços horizontais e/ou verticais. Na realidade,
vários destes ambientes têm se mostrado inadequadamente ventilados, apresentando reduzidas taxas de
renovação de ar e favorecendo o aparecimento de bolor. O objetivo deste trabalho é avaliar a utilização de
dutos verticais e horizontais, para incrementar a ventilação natural de habitações de interesse social. A
metodologia utilizada baseia-se em análise comparativa do desempenho de modelos computacionais de
apartamentos com determinados ambientes abertos para dutos com diferentes configurações, visando
analisar a influência da posição (vertical e horizontal), dimensão da seção do duto, aberturas de entrada e
saída dos dutos e ângulo de incidência do vento, que resultaram em cinco modelos. O estudo foi realizado
utilizando-se o programa baseado na dinâmica de fluidos computacional (CFD), PHOENICS VR 3.6.1
(CHAM, 2005). Os resultados mostram que a ventilação natural através de dutos pode ser eficaz, desde
que devidamente projetada. A orientação das unidades habitacionais em relação aos ventos dominantes
tem grande influência na circulação do vento no interior dos ambientes. Além disso, é indispensável a
existência de aberturas de entrada e saída devidamente posicionadas, mesmo nos apartamentos bem
orientados em relação aos ventos dominantes. As ferramentas de simulação computacionais permitem a
visualização prévia e ajuste das estratégias mais adequadas para cada projeto, podendo ser usadas para
refinar as recomendações dos atuais códigos de edificações existentes no Brasil, no que se refere à
ventilação por meio de dutos.
Palavras-chave: Ventilação natural, Simulação computacional, Dutos de ventilação.

ABSTRACT
Shading and natural ventilation are among the more relevant bioclimatic strategies for buildings located
in warm humid regions. In most of Brazilian cities, however, building codes consider some transitory
occupancy rooms as properly ventilated if they present openings connected to vertical or horizontal
shafts. In practice, most of these rooms have shown to be inadequately ventilated, displaying low air
changes rates and bolor growing. This paper aims to investigate the use of vertical and horizontal shafts
to produce natural ventilation in social housing constructions. The methodology is based on a
comparative analysis of natural ventilation performance of computer models of apartments having some
rooms connected to shafts with different configurations in order to examine the influence of position
(vertical and horizontal), dimension of shaft cross section area, inlets and outlets location, under different
wind incidence angles, resulting in five models. The study was carried out using a CFD software called
PHOENICS VR 3.6.1 (CHAM, 2005). Results have shown that satisfactory natural ventilation rates can
be obtained depending on building components design. The apartment orientation regarding prevailing
wind incidence plays an important role on the air flow. Besides, the existence of inlets and outlets with
similar sizes and properly placed are key issues, even in apartments facing the prevailing winds.
Computer simulations allow for design retrofit and eventual fine tuning. In addition, it may be used to
refine the existing Brazilian building codes regarding natural ventilation requirements.
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1

INTRODUÇÃO

A renovação do ar no interior das edificações é de extrema importância para a qualidade
de vida das pessoas. Em climas quentes e úmidos, além da qualidade do ar, a ventilação
natural pode ser usada para remover a carga térmica oriunda dos ganhos térmicos da
edificação, bem como para produzir resfriamento fisiológico nos usuários dos espaços
arquitetônicos (BITTENCOURT e CÂNDIDO, 2010).
Por ser um recurso gratuito e disponível em todo território brasileiro, a ventilação
natural torna-se uma estratégia de grande importância, principalmente para habitações
de interesse social. Entretanto, o potencial dos ventos tem sido mal utilizado na
construção desses edifícios que, geralmente, apresentam um padrão projetual com
plantas baixas espelhadas, resultando na má orientação da maioria das unidades
habitacionais em relação aos ventos dominantes.
Além disso, a maioria das normas e códigos de edificações apresentam requisitos
imprecisos e pouco específicos em relação ao desempenho da ventilação natural nos
edifícios. Eles permitem, por exemplo, que ambientes de uso transitório (como
banheiros e cozinhas) sejam considerados como adequadamente ventilados se estiverem
conectados a poços verticais ou horizontais, independentemente da orientação desses
ambientes em relação aos ventos dominantes, da configuração desses poços ou das
características das aberturas que conectam os ambientes aos poços de ventilação.
Na prática, essa situação tem produzido ambientes desconfortáveis, insalubres e mal
ventilados, onde não é raro o aparecimento de superfícies emboloradas. Curiosamente,
esse tema não costuma ser tratado com frequência na literatura específica sobre o
assunto, deixando muitas questões em aberto.
O objetivo deste trabalho é examinar o desempenho de dutos (também conhecidos por
prismas ou shafts) verticais e horizontais com diferentes configurações, utilizados para
incrementar a ventilação natural em edifícios de apartamentos de habitações de interesse
social.
2
2.1

METODOLOGIA
Caracterização do objeto de estudo

O objeto de estudo desse trabalho é um edifício de apartamentos com três pavimentos e
quatro apartamentos por andar, com ambientes ventilados com o auxílio de poços.
Trata-se de edificação destinada à habitação de interesse social e está representada nesse
estudo por uma maquete digital. Para facilitar futuras comparações, a maquete foi
elaborada com base no edifício usado na elaboração do Regulamento Técnico da
Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais - RTQ-R
(BRASIL, 2012), no qual foram inseridos dutos horizontais e verticais, cuja planta baixa
e o esquema em três dimensões podem ser observados nas Figuras 1 e 2.
Foram analisados os desempenhos da ventilação nos apartamentos localizados em
diferentes alturas: no pavimento térreo (menor velocidade do vento); e no pavimento
superior (maior velocidade do vento).
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Figura 1 – Planta baixa do pavimento tipo do modelo examinado

Fonte: Os autores (2014)

Figura 2 – Esquema da localização dos dutos verticais e horizontais

Fonte: Os autores (2014)

Os dutos verticais localizam-se entre os banheiros dos apartamentos, com seção
transversal de 1,20m x 1,20m e abertura superior do duto localizada a 1,20m acima da
coberta do edifício. Os dutos horizontais conectam os banheiros ao espaço externo e
passam sobre o forro dos quartos em cada apartamento com seção transversal medindo
1,20m x 0,40m.
Os apartamentos do segundo andar (pavimento intermediário) foram modelados sem as
divisões internas para acelerar o processo de simulação.
As janelas foram consideradas como totalmente abertas, com área correspondente a
15% da área de piso do ambiente.
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2.2

Simulação computacional

O estudo foi realizado por meio de simulações no programa de Mecânica
Computacional dos Fluidos, PHOENICS VR 3.6.1 (CHAM, 2005).
Para a visualização dos resultados, foram utilizados os gráficos de vetores e campos de
cores que o programa fornece, com uma escala de velocidades em que cada cor
representa um valor de velocidade correspondente.
A velocidade média do vento utilizada foi de 4,00 m/s, considerando a correção do
gradiente da velocidade do vento, por meio da Equação 1. Para a correção foram
utilizados os coeficientes de rugosidade para centro de cidade.

V  k.z a .Vm

(1)

onde, V
= velocidade média do vento na altura da abertura de entrada do ar (m/s);
Vm
= velocidade média do vento, medida na estação meteorológica a uma
altura padrão de 10m (m/s);
z
= altura da abertura de entrada do vento (m);
k, a
= coeficientes de acordo com a rugosidade do entorno.
Neste estudo foi investigada a influência: das incidências de vento a 45° e 90° (oblíqua
e normal à fachada mais extensa) (i); da localização do apartamento no bloco (ii); e do
tipo de fechamento dos dutos (iii). Ver Quadro 1.
Quadro 1 – Variáveis investigadas

Ângulos de incidência de vento
(45° e 90°)

Localização do apartamento no edifício de 3
pavimentos
(1º e 3º andar)
Obs.: Pavimentos analisados em amarelo

Configurações das aberturas dos dutos:
 duto vertical aberto (sem tampa) (a)
 duto vertical com tampa e abertura
orientada a barlavento (b)
 duto vertical com tampa e abertura
orientada a sotavento (c)
 duto vertical com duas seções e
aberturas a barlavento e a sotavento
(d)
 duto horizontal aberto ou fechado

Fonte: Os autores (2014)
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A partir das variáveis apresentadas, foi elaborada uma matriz de simulação composta
por cinco modelos computacionais. Esses modelos foram submetidos a duas incidências
de vento (consideradas como 45° e 90° em relação ao plano da maior fachada),
perfazendo um total de 10 simulações, como mostra o Quadro 02.
Quadro 2 – Descrição dos modelos de simulação
Simulações

Modelos

Descrição
Duto horizontal aberto + duto vertical aberto (ilustração a no
Quadro 1), e ângulo de incidência do vento de 45⁰.

01
Modelo 1
02

Duto horizontal aberto + duto vertical aberto (ilustração a no
Quadro 1), e ângulo de incidência do vento de 90⁰.

03

Duto horizontal aberto + duto vertical com abertura orientada
a barlavento (ilustração b no Quadro 1), e ângulo de incidência
do vento de 45⁰.
Modelo2
Duto horizontal aberto + duto vertical com abertura orientada
a barlavento (ilustração b no Quadro 1), e ângulo de incidência
do vento de 90⁰.

04

05
Modelo 3
06

Duto horizontal aberto + duto vertical com abertura orientada
a sotavento (ilustração c no Quadro 1), e ângulo de incidência
do vento de 45⁰.
Duto horizontal aberto + duto vertical com abertura orientada
a sotavento (ilustração c no Quadro 1), e ângulo de incidência
do vento de 90⁰.
Duto horizontal aberto + duto vertical com duas seções e
aberturas orientadas a barlavento e a sotavento (ilustração d no
Quadro 1), e ângulo de incidência do vento de 45⁰.

07
Modelo 4
08

Duto horizontal aberto + duto vertical com duas seções e
aberturas orientadas a barlavento e a sotavento (ilustração d no
Quadro 1), e ângulo de incidência do vento de 90⁰.

09

Duto horizontal fechado + duto vertical aberto (ilustração a no
Quadro 1), e ângulo de incidência do vento de 45⁰.
Modelo 5

10

Duto horizontal fechado + duto vertical aberto (ilustração a no
Quadro 1), e ângulo de incidência do vento de 90⁰.

Fonte: Os autores (2014)

3

ANÁLISE DE RESULTADOS

Para analisar os resultados foram extraídos cortes no plano horizontal passando pelo
centro geométrico das janelas, altura de 1,75m acima do piso, dos apartamentos
localizados no pavimento térreo e no 3° pavimento e no plano vertical passando pelos
dutos verticais.
Os resultados mostram, como esperado, que as velocidades do vento são maiores no
interior dos apartamentos localizados a barlavento. Quando o vento incide a 90° a
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velocidade média do escoamento do ar interno dos apartamentos é maior que a
observada com o vento incidindo a 45°.
Ao lado dos gráficos, apresenta-se a escala de velocidades com valores fixados entre
0,00m/s e 3,00m/s.
Os Quadros 3, 4 e 5 a seguir, apresentam os resultados dos modelos 2, 4 e 5, com
incidência do vento de 90°.
Quadro 3 – Modelo 2, incidência do vento a 90°
Escala (m/s)

Gráfico

Térreo, altura = 1,75m

3° pavimento, altura = 7,45m

Corte, duto vertical 01
Fonte: Adaptado, CHAM (2005)
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Corte, duto vertical 02

Quadro 4 – Modelo 4, incidência do vento a 90°
Escala (m/s)

Gráfico

Térreo, altura = 1,75m

3° pavimento, altura = 7,45m

Corte, duto vertical 01
Fonte: Adaptado, CHAM (2005)
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Corte, duto vertical 02

Quadro 5 – Modelo 5, incidência do vento a 90°
Escala (m/s)

Gráfico

Térreo, altura = 1,75m

3° pavimento, altura = 7,45m

Corte, duto vertical 01

Corte, duto vertical 01

Fonte: Adaptado, CHAM (2005)

Quanto às aberturas dos dutos de ventilação verticais, nos modelos 2 e 3, a utilização do
duto com fechamento horizontal e introdução de abertura vertical, funcionando ora
como abertura de entrada, ora como abertura de saída, proporciona velocidades e
distribuição do vento semelhantes às verificadas com o poço totalmente aberto na parte
superior (modelo 1); tanto para os apartamentos a barlavento, quanto para os
localizados a sotavento.
O modelo 4, com abertura de entrada e saída no duto vertical com divisória interna,
apresenta uma diminuição das velocidades do vento no interior dos apartamentos a
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sotavento, provavelmente por conta da divisória implantada no duto, que bloqueia o
fluxo de vento dos dutos horizontais localizados acima dos forros dos banheiros.
No modelo 5, com dutos horizontais fechados, só existe circulação do ar quando as
portas dos ambientes estão abertas, funcionando assim como aberturas de entrada ou
saída do vento.
Pode-se observar que, de uma forma geral, os dutos horizontais de ventilação funcionam
bem para a renovação do ar nos ambientes, mas dependendo da posição do mesmo, o
sentido do fluxo pode ser indesejado. Isso ocorre, por exemplo, quando o fluxo passa
dos banheiros para os demais ambientes.
Os dutos verticais de ventilação potencializam o movimento do vento interno aos
apartamentos, principalmente quando associados a dutos horizontais.
O modelo de duto vertical com divisória, apesar de apresentar uma diminuição das
velocidades do vento nos apartamentos a sotavento, evita o fluxo de vento indesejado de
um banheiro para outro.
4

CONCLUSÕES

Este trabalho analisou o desempenho de dutos horizontais e verticais na ventilação
natural de modelos computacionais criados com base no projeto de habitação de
interesse social usado para a elaboração do Regulamento Técnico da Qualidade para o
Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais - RTQ-R (BRASIL, 2012).
Como esperado, observou-se que a orientação adequada da edificação desempenha um
papel importante na distribuição da ventilação natural interna dos ambientes.
A inserção de dutos de ventilação pode ser útil para ampliar o movimento do vento
interno, mas se a implantação do edifício desconsidera os ventos dominantes locais, os
efeitos podem ser indesejados no que se refere à qualidade do ar.
O estudo demonstrou que a simples implantação de dutos verticais e horizontais não
garante uma adequada ventilação dos ambientes a eles conectados. No entanto, bons
resultados podem ser alcançados caso a implantação desses dutos ocorra de forma
criteriosa, no que se refere à incidência dos ventos dominantes e à configuração dos
mesmos.
Para trabalhos futuros sugere-se o estudo do uso conjunto de dutos verticais e
horizontais, bem como de edifícios com pilotis, que permitam a captação dos ventos
incidentes através de aberturas inferiores de dutos verticais localizadas nesses
ambientes.
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RESUMO
Em países tropicais, como o Brasil, a iluminação natural é um recurso utilizado para reduzir o consumo
de energia das edificações, porém seu uso indiscriminado pode resultar em situações como ofuscamento
ou aquecimento excessivo do ambiente. Para prevenir essas situações indesejadas e permitir a integração
da luz natural ao ambiente, os dispositivos de proteção solar apresentam-se como importante alternativa.
O Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética em Edificações Residenciais
(RTQ-R) considera esses dispositivos pelo seu efeito no comportamento térmico dos edifícios,
desconsiderando o consumo de energia por iluminação artificial devido à sua presença A fim de se
observar esta questão, foi feita uma investigação do desempenho termoenergético e lumínico de
ambientes quando usados diferentes dispositivos de proteção solar. Foram feitas simulações nos softwares
Daysim e EnergyPlus para se obter dados quantitativos de acionamento e consumo da iluminação
artificial e de desempenho térmico. Este artigo monstra o processo de escolha entre os tipos de
acionamento de iluminação artificial do software Daysim 3.1 para se determinar o sistema que melhor
identifica a necessidade de acionamento da iluminação artificial em ambientes residenciais com
dispositivos de proteção. Os sistemas estudados foram o "switch off occupancy sensor" e o "combination
on/off occupancy and dimming system", denominados ”sensor-usuário” e “sensor-automatizado”,
respectivamente. O sensor-usuário é acionado pelo ocupante enquanto o sensor-automatizado é
controlado apenas por sensores de ocupação e iluminância. Os resultados mostraram que, apesar de o
sensor-usuário apresentar uma situação mais próxima do comportamento de um usuário real, o sensorautomatizado permite uma análise mais precisa da necessidade de acionamento da iluminação artificial no
ambiente interno. Isso foi evidenciado pela maior variação entre o aumento do consumo de energia dos
ambientes com dispositivos de sombreamento, em relação ao modelo sem proteção solar, para ambientes
com sensor-automatizado em relação aos ambientes nos quais se usou o sensor-usuário.
Palavras-chave: Iluminação artificial, eficiência energética, Daysim, RTQ-R

ABSTRACT
In tropical countries, such as Brazil, daylight is an important feature used to reduce energy consumption
in buildings. However its indiscriminate use may result in situations such as glare and excessive heating
of the room. To prevent such unwanted situations and allow natural light in the room, shading devices
appear as an important strategy. The Brazilian Regulation for Energy Efficiency of Residential Buildings
(RTQ-R) considers shading devices by their effect on the thermal behavior of buildings, not taking into
account the artificial lighting energy consumption caused by their presence. In order to study this issue, a
thermo energetic behavior investigation was conducted for rooms with different shading devices.
Simulations were performed in Daysim and EnergyPlus to get quantitative data about artificial lighting
activation and the room´s energy consumption and thermal performance. This article shows the choosing
process between the artificial lighting activation systems available in Daysim 3.1, to determine the best
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one to evaluate artificial lighting activation in residential rooms with shading devices. The studied
systems are "switch off occupancy sensor" and "combination on/off occupancy and dimming system"
which were named in this study "user-sensor" and "automatic-sensor", respectively. The automaticsensor is controlled only by occupancy and illuminance sensors while the user-sensor is activated by the
user. The results showed that, although the user-sensor demonstrates a situation closer to a real user, the
automated-sensor allows a more accurate view of the need of artificial lighting activation. This was
evidenced by the greater variance between the increase in energy consumption of rooms with shading
devices, in comparison with the model without solar shading, for the automatic-sensor in regard to the
user-sensor.
Keywords: artificial lighting, energy efficiency, Daysim, RTQ-R.

1

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento deste artigo foi apoiado, por meio de bolsas de pesquisador, pelo
projeto de pesquisa CIE (Convênio n° ECV DTP 002/2011) que pretende incentivar o
desenvolvimento de pesquisas da área de iluminação natural para colaboração com a
etiquetagem de eficiência energética de edificações.
Após anos de uso intenso e indiscriminado da energia pelo homem surgiram crises
provenientes da escassez dos recursos, como a crise do petróleo na década de 70, que
afetou a economia mundial e despertou olhares para outras fontes de energia No Brasil,
a crise energética de 2001, provocou o racionamento de energia, abalando a economia e
a cultura de consumo do país (BRASIL, 2012). Como importante medida
governamental brasileira de eficiência energética foram lançados, em 2009, o
Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios
Comerciais, de Serviços e Públicos, o RTQ-C, e, em 2010, regulamento de Edificações
Residenciais, o RTQ-R (BRASIL, 2010; BRASIL, 2012). Estes regulamentos visam
estipular referências quanto ao desempenho energético das edificações a partir de
valores e métodos comparativos para classificar a edificação como mais eficiente (nota
A) ou menos eficiente (nota E) em relação ao consumo de energia.
O recente interesse pelas questões de eficiência energética e de qualidade e conforto
ambiental em edifícios estimulou um retorno ao uso da luz natural (ROAF, 2009).
Contudo, a admissão indiscriminada da luz natural em ambientes localizados em climas
quentes favorece situações desagradáveis de ofuscamento ou de acúmulo de cargas
térmicas oriundas da insolação. Tais situações resultam em soluções imediatistas de
bloqueio da luz solar, impedindo a entrada de luz natural no ambiente (BOGO 2009).
Neste contexto, os dispositivos de proteção solar são importantes ferramentas para
evitar essas situações desconfortáveis e a integração da luz natural ao ambiente. Porém,
estes dispositivos devem ser pensados tanto em relação ao conforto térmico do ambiente
como quanto à disponibilidade de luz natural neste.
No RTQ-R, a presença de dispositivos de proteção solar nas aberturas, considerada na
avaliação da envoltória da edificação, é definida pela variável somb. Sua pontuação
varia de 0 (zero) a 1 (um), sendo 0 para aberturas sem proteção solar e 1 apenas quando
utilizadas venezianas. Outros dispositivos, como brises, beirais e varandas, são
pontuados a partir de dois outros métodos, podendo receber pontuações de até 0,5
(BRASIL, 2012). Assim, dispositivos diferentes de venezianas não alcançam a
pontuação máxima, ainda que possam apresentar efetivo sombreamento no período de
insolação. Isso acontece porque o Regulamento considera os dispositivos de proteção
solar apenas em relação ao conforto térmico do ambiente, não levando em conta o
escurecimento causado pela sua presença.
Neste contexto, Soares (2014) desenvolveu um estudo a fim de contribuir para o
aperfeiçoamento da avaliação do uso de dispositivos de proteção solar em edificações
residenciais pelo RTQ-R, dentro do projeto da CIE-BRASIL que visa o aprimoramento
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das questões de iluminação natural nos dos regulamentos de eficiência energética. O
estudo investigou a influência de diferentes dispositivos de proteção solar no
comportamento térmico, luminoso e energético de ambientes residenciais, considerando
o contexto brasileiro, por meio de simulações computacionais. A fim de se definir a
influência do uso dos dispositivos de proteção solar quanto à iluminação do ambiente
foram feitas simulações no software Daysim. Para tanto, surgiu a necessidade de se
fazer um estudo aprofundado em relação aos diferentes modelos de acionamento do
software para se determinar qual deles melhor atenderia ao objetivo da pesquisa. Este
artigo apresenta uma discussão acerca do processo de análise e escolha do modo de
acionamento da iluminação artificial usado nas simulações de Soares (2014) para
investigação do impacto do uso de dispositivos de proteção solar em edificações
residenciais.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O uso da luz natural nos ambientes internos traz diversos benefícios. Além da
disponibilidade durante grande parte do dia, do excelente índice de reprodução de cor e
da possibilidade de altos índices de iluminação no ambiente interno, pode reduzir o
consumo de energia elétrica para iluminação artificial (CORBELLA e YANNAS,
2003). Neste contexto, os elementos de proteção solar são uma alternativa para admitir a
luz natural no ambiente de forma a garantir adequados níveis de iluminação, mas
controlando ganhos de calor. A importância do uso de dispositivo de sombreamento em
aberturas para a melhoria do conforto térmico interno tem sido demonstrada em
pesquisas recentes, como a de Sorgato, Versage e Lamberts (2011). Nesta, foram
realizadas simulações computacionais de um dormitório em uma edificação residencial
com e sem venezianas horizontais, para quatro orientações solares diferentes. Os
resultados demonstraram que os dormitórios sem venezianas, para as fachadas norte e
sul, apresentaram, em média, somatório de graus-hora de resfriamento (GHR) 32%
maior que os ambientes com dispositivo de sombreamento. Já para oeste e leste, o
aumento de GHR foi de 82% e 47%, respectivamente.
Um estudo realizado por Didoné e Bittencourt (2008) sobre o impacto causado pela
ausência e pelo uso de dispositivos de proteção solar no consumo de energia elétrica em
edificações hoteleiras adotou modelos arquitetônicos já construídos, mas que não eram
adequados ao clima investigado. Foi possível observar com a inserção dos dispositivos
de proteção solar que estes impediram a passagem da radiação solar direta e alcançaram
uma redução no consumo de energia de 2% a 6% referente ao uso do sistema de arcondicionado. Além disso, as alterações na configuração arquitetônica promoveram um
eficiente desempenho lumínico no interior dos quartos.
Cintra (2011), em seu trabalho de dissertação, investigou a influência da profundidade
na autonomia de luz natural do ambiente, para aberturas com e sem proteção solar. Os
estudos foram realizados para edificações residenciais e para todas as orientações
solares, em 11 cidades brasileiras, por meio de simulações computacionais realizadas no
software Daysim. A autora concluiu que, para as condições de seu estudo, a
profundidade limite do ambiente sem proteção solar deve ser 2,6 vezes a altura da
janela, enquanto para o ambiente com proteção solar este valor deve ser de 2,1 vezes no
máximo, ou seja, uma redução de 17,9% em relação a ambientes sem proteção solar.
Deste modo, conclui-se que a presença de dispositivos de proteção solar diminui a
autonomia de luz natural do ambiente. Sendo assim, pode-se notar que os dispositivos
de proteção solar provocam um escurecimento no ambiente fazendo com que o usuário
acione a iluminação artificial com maior frequência.
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O software Daysim é uma ferramenta utilizada para simular a integração de sistemas de
iluminação artificial com a luz natural. Para investigar o comportamento do usuário em
relação ao acionamento da iluminação artificial e das persianas foi criado o Lightswitch,
um algoritmo comportamental publicado no estudo de Reinhart (2004) e integrado ao
Daysim. Este algoritmo busca predizer as ações dos usuários sobre os sistemas de
controle de iluminação artificial e de proteção solar do tipo persiana e foi desenvolvido
a partir de observações comportamentais dos usuários por meio de pesquisas de campo
realizadas em escritórios ocupados por uma ou duas pessoas. A partir das observações e
de análises probabilísticas, o autor determinou seis tipos de acionamento da iluminação
artificial, que variam de acordo com o tipo de acionamento do sistema (manual ou
automatizado) e o modo de funcionamento do mesmo (on/off ou dimerizável).
3

METODOLOGIA

O desenvolvimento deste estudo foi dividido em quatro etapas sendo a primeira a
escolha dos sistemas de iluminação artificial a serem investigados por simulação
computacional, a segunda, a escolha dos ambientes e, por fim, as simulações
computacionais de iluminação e de consumo de energia.
Com intuito de se investigar os sistemas de iluminação artificial em ambientes
residenciais procurou-se identificar sistemas que se adequassem à realidade da tipologia
escolhida. Sendo assim, dentre os modelos disponíveis no Daysim 3.1, buscou-se
sistemas que simulariam um comportamento de acionamento on/off, tipologia mais
comum em edificações residenciais. Foi necessária uma investigação destes sistemas
uma vez que o acionamento da iluminação artificial do Daysim foi idealizado a partir de
pesquisas de campo feitas em ambientes de escritórios.
Primeiramente, os modelos foram divididos em dois grupos: aqueles acionados
manualmente e os acionados automaticamente. A seguir, foi escolhido um sistema de
cada grupo, baseado em suas características principais, para ser analisado por simulação
computacional. Por fim, foram feitas as simulações para se determinar qual tipo de
acionamento, o automatizado ou o manual, e qual dos sistemas seria melhor para
verificar a necessidade de acionamento da iluminação artificial em ambientes
residenciais com dispositivos de proteção solar.
Os modelos utilizados para as simulações foram aqueles definidos por Soares (2014),
conforme descrito a seguir. Foram simulados os ambientes de estar e dormitório de um
pavimento intermediário de uma edificação multifamiliar, para quatro orientações
solares (norte, sul, leste e oeste) e para a cidade de Florianópolis (representante da Zona
Bioclimática 3). A fim de se avaliar o desempenho dos elementos de proteção solar em
relação ao controle da insolação direta e à disponibilidade de luz natural, foi pensada
uma ocupação constante nos ambientes simulados. Para definição do sistema de
iluminação artificial, foi feito um projeto luminotécnico, resultando no uso de duas
luminárias para o ambiente de estar e uma luminária para o dormitório. As áreas de
janelas foram definidas de acordo com o padrão definido por Guedes (2012) como
recorrente em edificações residenciais (15% da área do piso para o dormitório e 25% da
área do piso para o estar). Por fim, foram selecionados dispositivos de proteção solar
para serem comparados aos referenciados pelo RTQ-R (Tabela 1).
Tabela 1 – Dispositivos de proteção solar
Modelo

Tipologia
Sem Proteção (SP)

Descrição
Modelo sem dispositivo de proteção solar
(pontuação 0 no RTQ-R), base de comparação para
o desempenho dos dispositivos de proteção
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Veneziana
fechada

Veneziana
aberta

Veneziana
aberta

Veneziana externa definida de
acordo com o modelo adotado
para a elaboração do RTQ-R
(VRTQR)
Veneziana com abertura
completa da área (V90)

Veneziana externa definida de acordo com o
modelo do RTQ-R: sempre fechada para ZB 6 a 8
e fechada na primavera e verão e aberta durante o
outono e o inverno para ZB 1 a 4
Veneziana externa com quatro folhas sendo, duas
compostas por venezianas e duas envidraçadas.
Simula o comportamento de venezianas que
podem ser abertas totalmente

Veneziana externa com envidraçamento de apenas
Veneziana com abertura de até 45% do vão da abertura, uma vez que possui três
45% da área (V45)
folhas, duas compostas por venezianas e uma
envidraçada
Protótipo baseado no texto do RTQ-R que objetiva
Dispositivos de proteção solar
uma maneira simplificada de mensurar o
definidos pelo método das
sombreamento realizado por varandas, beirais e
latitudes do RTQ-R (L23)
brises horizontais
Dispositivos de proteção solar Protótipo definido a partir do dimensionamento
segundo o método do Anexo 1 das proteções pelo método de avaliação do Anexo
do RTQ-R (TN)
1 do RTQ-R
Dispositivo de proteção solar
com sombreamento durante o
período de disponibilidade de
luz natural útil – Placa inteira
(PTI)
Dispositivo de proteção solar
com sombreamento durante o
período de disponibilidade de
luz natural útil) – Placas
filetadas (PTF)

Protótipo idealizado com a previsão de
sombreamento
durante
o
período
de
disponibilidade de luz natural útil (Guedes, 20121):
das 7h40 às 16h20. Formado por composição de
placas inteiras horizontais e verticais
Protótipo caracterizado da mesma forma que o
anterior, mas com placas filetadas, para investigar
a influência da forma do dispositivo e o impacto de
maiores superfícies refletivas no desempenho
térmico e luminoso

Com os modelos definidos, as simulações foram realizadas no software Daysim. O
programa produz um relatório com valores métricos para cada ponto de uma malha de
sensores adotada. Neste estudo, utilizou-se a métrica de Autonomia de Luz Natural
(Dayligth Autonomy) para verificar quando a iluminação artificial seria acionada,
baseado no nível mínimo de iluminância proveniente da luz natural exigido pela NBR
5413 (ABNT, 2013) – 100 lux para ambientes de estar e dormitório. A malha de sensor
foi localizada de acordo com o projeto luminotécnico, a fim de se verificar a
necessidade ou não do acionamento das
Figura 1 – Localização dos sensores
luminárias. Para o ambiente de dormitório, foi
utilizado apenas um sensor, localizado no
centro do ambiente e a 0,75cm de altura do
piso, enquanto para o ambiente de estar foram
utilizados dois sensores localizados no eixo
longitudinal central do ambiente, à mesma
altura (Figura 1).
A rotina de acionamento das venezianas V90 e V45 foi definida pelo modelo de
sombreamento dinâmico do Daysim, o qual prevê fechamento quando há um brilho
1

Guedes definiu o período de disponibilidade de luz natural útil a partir do requisito do RTQ-R que exige
a comprovação do nível de iluminância mínimo no ambiente durante 70% das horas com luz natural no
ano. A autora considerou o horário de 6h00 as 18h00 como horário de duração média do dia e selecionou
70% deste horário, resultando no período de 7h45 as 16h15.
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excessivo no plano de trabalho ou quando há valores de insolação direta acima de
50W/m2.Os sensores que preveem este acionamento foram alocados juntos aos sensores
do sistema de iluminação. Para o modelo de veneziana VRTQR a rotina de acionamento
foi definida de acordo com a época do ano, conforme exposto na Tabela 1. Já os
modelos de sombreamento estático como L23, TN, PTI e PTF foram definidos como
parte do modelo 3D incorporado ao edifício. Os resultados de acionamento gerados pelo
Daysim foram usados como dado de entrada no EnergyPlus, de forma a se obter
resultados relativos ao consumo de energia.
4
4.1

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Seleção dos sistemas para simulações teste

A partir do estudo desenvolvido por Reinhart (2004) relativo à comparação do consumo
de energia do sistema de iluminação artificial entre diferentes tipos de usuários e
modelos de acionamento, foram identificadas as principais características dos modelos
de acionamento da iluminação artificial do algoritmo Lightswitch do Daysim 3.1. Estas
características foram tabuladas na Tabela 2.
Tabela 2 – Modelos de acionamento da iluminação artificial do Daysim 3.1
Modelo

Manual on/off
near the door

Switch off
occupancy sensor
Switch on/off
occupancy sensor

Descrição

Acionamento típico de interruptor manual (on/off) próximo a porta. O
usuário aciona o sistema uma vez ao dia, quando o nível de iluminância no
ambiente é insuficiente, e permanece com o sistema acionado durante o
restante do período de ocupação, desligando-o ao deixar o escritório
Considera o acionamento do sistema pelo usuário como no modelo manual
acima, mas com desligamento automatizado por sensor de presença
Modelo automatizado que vincula o acionamento e o desligamento do
sistema de iluminação à ocupação do ambiente, por meio de um sensor de
presença.

Photosensor
controlled
dimming system

Modelo cujo acionamento se dá como no modelo manual, porém é
dimerizável, ou seja, complementa o nível de iluminância fornecido pela
luz natural. Neste modelo é previsto que o usuário, às vezes, esquece
sistema acionado ao deixar o ambiente. Isso porque considera que,
dependendo da intensidade da iluminação natural quando o usuário deixa o
escritório, ele não percebe que o sistema artificial está ativado, deixando-o
ativado durante toda a noite

Combination
switch off
occupancy and
dimming sensor

Considera o acionamento inicial manual pelo usuário ao ocupar o
ambiente, porém com uma ativação dimerizável do sistema por
fotossensor e o desligamento automatizado por sensor de presença. Assim,
o sistema dimerizável só fica disponível quando o interruptor está
acionado

Combination
on/off occupancy
and dimming
system

Modelo automatizado que vincula o acionamento e desligamento do
sistema de iluminação artificial à ocupação do ambiente, porém com
ativação dimerizável do sistema por fotossensor. Assim, o sistema fica
disponível para dimerização durante todo o período de ocupação

Posteriormente, os modelos foram divididos em dois grupos: o de sistemas que simulam
o comportamento de um acionamento manual e os que simulam um comportamento
automatizado (Tabela 2). Um sistema de cada grupo foi escolhido para ser conduzido às
simulações teste, de forma a identificar qual tipo seria adequado para investigação do
impacto do uso de elementos de proteção solar sobre a iluminação do ambiente.
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No grupo que representa a tipologia de acionamento manual, o modelo manual on/off
near the door é acionado de acordo com o comportamento do usuário, que muitas vezes
não considera o nível de iluminância interno, não sendo indicado para este tipo de
simulação. O photosensor controlled dimming system não se adequou à proposta, pois
considera um esquecimento eventual por parte do usuário, como mostrado na Tabela 2,
identificado como rotineiro pela pesquisa de Reinhart (2004). Sendo assim, este modelo
não permite uma investigação da real necessidade de utilização do sistema de
iluminação artificial. O modelo combination switch off occupancy and dimming
system foi descartado pois, apesar de considerar o comportamento do usuário quanto ao
acionamento inicial do sistema, a iluminação é ativada de maneira dimerizada. Sendo
assim, não representa um acionamento on/off, conforme destacado anteriormente como
objeto de estudo deste trabalho.
Tabela 3 – Modos de controle do sistema
Tipo de
acionamento

Sistemas com
controle
manual

Sistemas

 Manual on/off near the door
 Switch off occupancy sensor
 Photosensor controlled
dimming system
 Combination switch off
occupancy and dimming
system
 Switch on/off occupancy
sensor
 Combination switch on/off
occupancy and dimming
system

Assim, o modelo switch off
occupancy sensor foi escolhido para
representar o grupo de acionamento
manual, denominado neste estudo
sensor-usuário. Este modelo simula
uma rotina de acionamento e
desligamento
considerando
o
comportamento do usuário e um
modelo de ativação do tipo on/off.

No grupo de sistemas automatizados,
o modelo switch on/off occupancy
sensor foi descartado uma vez que é
Sistemas
acionado somente de acordo com a
automatizados
ocupação, desconsiderando os níveis
de iluminância internos. Assim, o
modelo
selecionado
foi
o
combination switch on/off occupancy and dimming system, denominado neste estudo
como sensor-automatizado. Apesar de este modelo possuir um reator dimerizável, foi
escolhido uma vez que considera o nível de iluminância do ambiente enquanto o outro
modelo considera apenas a ocupação. Este modelo considera uma automatização do
sistema por fotosensor e por ocupação, ou seja, a iluminação é acionada quando o
ambiente está ocupado e o nível de iluminância está abaixo do pré-determinado. Com
intuito de aproximar este tipo de acionamento à realidade de edificações residenciais,
foi estimado um sistema de ativação on/off a partir dos resultados do sistema
dimerizável. Assim, quando o sistema dimerizável apresentou indicativo de
acionamento foi considerado o acionamento total (100% do fornecimento de luz) do
sistema de iluminação.
4.2

Dimensionamento dos dispositivos

A tabela 3 mostra o dimensionamento dos dispositivos externos que não venezianas. No
geral, PTI/PTF apresentaram os maiores dimensionamentos, seguido do modelo TN, ao
passo que o modelo L23 apresentou os menores dimensionamentos.
Tabela 3 – Dimensionamento dos dispositivos tipo brise
Norte
Sul
Leste
Oeste
PTF/PTI L23 TN PTF/PTI L23 TN PTF/PTI L23 TN PTF/PTI L23 TN
59.9˚ 51.1˚ 16.1˚ 51.1˚ 78.7˚ 45.0˚ 78.7˚ 45.0˚ 75.0˚
α
44.1˚
9.2˚
βd
44.1˚
9.2˚
βe
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γd
γe

45.0˚
45.0˚

Porcentagem de
horas de
acionamento (%)

60%

50%

-

45.0˚
45.0˚

-

50%

50%

50%

40%
20%
2% 2% 0% 0%

8%
4%

11%
7%

0%
Norte
VRTQR

Sul
Leste Oeste
V90 V45

Figura 3 – Acionamento das venezianas

4.3

15.8˚
72.8˚

-

51.1˚
51.1˚

-

72.8˚
15.8˚

23.5˚ 30.0˚
23.5˚ 30.0˚

A figura 3 mostra a porcentagem horas de
acionamento das venezianas em relação às
horas de ocupação do ambiente. Neste caso,
observa-se que o maior número de horas de
acionamento ocorre para o dispositivo
VRTQR. As outras venezianas, V45 e V90,
apresentaram poucas horas de acionamento.
Estes resultados podem ser justificados pelo
fato de o sensor de acionamento das
venezianas estar localizado junto ao sensor
de acionamento das luminárias, logo, longe
da abertura. Portanto, o sensor foi pouco
atingido pela insolação direta e brilhos
excessivos.

Resultados das simulações

A tabela 4 mostra, para a orientação norte, a variação da porcentagem de horas de
acionamento e consumo de energia da iluminação artificial por tipo de dispositivo de
proteção e modelo de acionamento. Nas demais orientações foram notadas as mesmas
características. Esses gráficos são uma compilação dos resultados de ambientes de estar
e de dormitório. Vale destacar que, para os ambientes de estar, foi considerado apenas o
sensor mais distante da abertura para iluminação natural para a análise de acionamento
da iluminação artificial, a fim de se investigar a necessidade de acionamento no
ambiente como um todo.
Tabela 4 – Comparativo do consumo de energia e acionamento da iluminação artificial
para o sensor-usuário e o sensor-automatizado, para a fachada norte
Sensor-usuário

Sensor-automatizado

Ao observar os desempenhos dos dispositivos observa-se que os modelos que
apresentam dimensionamentos mais robustos, como PTI, PTF e VRTQR, provocam
maior escurecimento no ambiente e, consequentemente, maior acionamento iluminação
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artificial. O modelo V45 apresenta mais horas de acionamento da iluminação que a
V90, uma vez que uma das folhas da veneziana é fixa contribuindo para um maior
escurecimento do ambiente. Ainda de acordo com a Tabela 4, comparando os modelos
de acionamento entre si observa-se que o sensor-usuário gerou maior acionamento da
iluminação artificial, bem como maior consumo que o sensor-automatizado. Porém, em
relação ao modelo sem proteção, o aumento do consumo de energia gerado pelo uso dos
dispositivos de proteção solar para cada um dos modelos de acionamento nem sempre
foi maior para o sensor-usuário. Tal fato pode ser constado pela Tabela 5.
Tabela 5 – Comparativo entre o sensor-usuário e o sensor-automatizado relativo
ao aumento do consumo de energia em relação ao modelo sem proteção nos
modelos com dispositivos de proteção solar

PTF
V45
TN

Sul

54
53
38
30
27
16

PTF
2
6
PTI
4
28
V45
21
V90
TN
L23
104
VRTQR
115
Aumento do consumo de energia
(kWh/ano)

Dispositivos de
proteção solar

Dispositivos de
proteção solar

Norte

16
11

71
VRTQR
101
Aumento do consumo de energia
(kWh/ano)

Leste

Oeste
68
PTF
131
38
PTI
32
25
V45
17
V90
33
TN
29
10
L23
8
71
VRTQR
102
Aumento do consumo de energia
(kWh/ano)

Dispositivos de
proteção solar

Dispositivos de
proteção solar

72
PTF
17
44
PTI
38
31
V45
15
V90
TN
13
L23
7
79
VRTQR
102
Aumento do consumo de energia
(kWh/ano)

Além disso, pode-se notar uma menor variação do consumo de energia, entre os
modelos com diferentes dispositivos de proteção solar, quando a iluminação é acionada
pelo sensor-usuário do que quando acionada pelo modelo sensor-automatizado.
5

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, foram investigados dois tipos de acionamento da iluminação artificial que
puderam ser comparados de acordo com o desempenho apresentado em relação ao
consumo de energia: acionamento manual (sensor-usuário) e acionamento automatizado
(sensor-automatizado). A partir das análises dos modelos foi possível concluir que o
sensor-automatizado representa um usuário idealizado, que aciona a iluminação
artificial apenas quando necessário, para o complemento dos níveis de iluminação
natural, ao passo que o sensor-usuário retrata uma forma mais aproximada do
comportamento de um usuário real.
Os resultados das simulações mostraram que o modelo sensor-usuário consome mais
energia que o modelo automatizado. Porém, ao comparar o aumento do consumo de
energia nos ambientes com dispositivos de proteção em relação ao modelo sem
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proteção, para cada tipo de acionamento, verificou-se que os valores variaram mais para
o sensor-automatizado que para o sensor-usuário. Isso ocorreu uma vez que o sistema
automatizado apresenta ativação variável durante o dia, devido ao fotossensor. Esta
irregularidade de acionamento resulta em um maior consumo de energia quando
comparado ao sensor-usuário, uma vez que o gasto para ativação do sistema supera os
gastos previstos de manutenção da luz artificial ativada. Além disso, a ação do usuário
no sensor-usuário tende a diminuir a influência do dispositivo de proteção solar na
iluminação do ambiente, uma vez que torna o acionamento do sistema artificial mais
homogêneo, evitando o consumo de energia relativo à ativação por um maior número de
vezes do sistema automatizado.
Ainda assim, recomenda-se utilizar o sensor-automatizado para avaliação do
desempenho de ambientes residenciais, uma vez que este permite uma visualização mais
precisa da necessidade de acionamento do sistema de iluminação artificial e, portanto,
demonstra melhor a influência dos dispositivos de proteção solar na iluminação natural
do ambiente. Entende-se que esta pesquisa atendeu ao objetivo de entender o
funcionamento dos tipos de acionamento da iluminação artificial do Daysim 3.1, além
de mostrar a influência desta escolha para o resultado das simulações.
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RESUMO
Os benefícios da vegetação no clima urbano podem ser observados não só na área vegetada, mas também
no seu entorno. Uma das possibilidades para incorporação da vegetação no contexto urbano é a
transformação dos telhados tradicionais dos edifícios em telhados vegetados. O objetivo deste trabalho foi
avaliar os efeitos de telhados vegetados no conforto térmico dos pedestres, com simulação pelo software
ENVI-Met, na cidade de Cuiabá, MT, localizada em clima tropical continental. A metodologia
compreendeu etapas de levantamento microclimático e espacial da área de estudo, modelagem e
calibração do modelo, simulação computacional e análise estatística dos resultados. O levantamento
microclimático foi realizado por meio de transecto móvel, nos períodos de Janeiro a Março/2013 (quente
úmido) e Julho a Setembro/2013 (quente seco). O levantamento espacial foi realizado pela
aerofotogrametria, na estação fotogramétrica digital E-foto, complementada por observações in loco. A
simulação foi realizada no software ENVI-Met, durante os períodos seco e úmido do ano, em quatro
cenários diferentes: cenário real e com incorporação do telhado vegetado em 10, 50 e 100% dos telhados.
Os impactos mais expressivos foram verificados nos cenários com 50 e 100% de cobertura vegetada, nos
quais houve redução superior a 0,5 pontos na escala do PMV, nos quintais. Considerando estes efeitos, os
resultados evidenciam que o telhado vegetado se apresenta como estratégia passiva para o planejamento
urbano microclimático em climas quentes.
Palavras-chave: clima urbano, vegetação, telhados verdes.

ABSTRACT
The benefits of vegetation on urban climate can be observed not only in the vegetated area, but also in its
surroundings. The transformation of traditional buildings roofs in green roofs is one possibility to
incorporate vegetation in the urban area. This study evaluated the green roofs effects in the pedestrians’
thermal comfort, utilizing ENVI-Met software simulation, at tropical continental climate city (CuiabáMT, Brazil). The methodology included microclimate and spatial survey of the study area, model
calibration, computer simulation and statistical analysis. The microclimatic survey was conducted by
mobile transect, from January to March/ 2013 (hot humid) and from July to September/2013 (hot
dry).The spatial survey was conducted by digital photogrammetric workstation E-photo, complemented
by in loco observations. The simulation was performed in ENVI-Met software, during wet and dry periods
of the year, in the real scenario and with vegetation incorporation scenarios by 10, 50 and 100% of the
surround roofs area. The most significant results were observed in the 50% and 100% scenarios with
green roof cover, in which occurred reduction more than 0.5 points in the PMV scale at the backyards.
Considering these effects, the results show that the green roof is a passive microclimate strategy for
urban planning in hot climate cities
Keywords: urban climate, vegetation, green roofs.
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1

INTRODUÇÃO

O processo de urbanização modifica a paisagem natural, provocando alterações nas
propriedades aerodinâmicas e radiativas da superfície, nas propriedades térmicas do
substrato e nas propriedades hidrológicas da superfície e do solo. Além disso, as
emissões antropogênicas de calor e poluentes e as alterações nos padrões de evaporação
da superfície, modificam as propriedades térmicas e radiométricas da atmosfera urbana
(OKE, 1982; HUANG et al., 2009).
O efeito da vegetação no clima urbano já vem sendo investigado há algum tempo. Os
benefícios podem ser observados não só na área que contém a vegetação, mas também
no seu entorno, demonstrando sua eficácia em reduzir os efeitos da ilha de calor (UHI)
(DIMOUDI; NIKOLOPOULOU, 2003).
Em se tratando de áreas urbanas, cerca 20 a 25% de suas superfícies constituem-se de
telhados (AKBARI et al., 2003). Sua utilização como área vegetada pode dar origem a
muitos benefícios, tanto na redução dos efeitos da UHI, quanto na melhoria da
qualidade do ar, gestão de águas pluviais, aumento da biodiversidade e melhorias no
conforto do pedestre (OBERNDORFER et al., 2007).
Este artigo teve por objetivo geral avaliar os efeitos de telhados vegetados na sensação
térmica do pedestre, em Cuiabá-MT. O objetivo específico foi analisar cenários com
proporções de 10, 50 e 100% de ocupação dos telhados pela vegetação, às 6, 13 e 20h.
2

METODOLOGIA

As seguintes etapas metodológicas foram percorridas no desenvolvimento da pesquisa:
definição da zona urbana de estudo; caracterização microclimática da área de estudo
utilizando-se de medições para fins de validação do modelo; realização de levantamento
espacial da área de estudo utilizando-se de aerofotogrametria; simulação das
características morfológicas reais da área de estudo para fins de calibração do software
ENVI-Met; criação de arquivo de configuração de entrada do modelo com descrição de
cada parâmetro; elaboração de cenários com a incorporação do telhado vegetado em
diferentes proporções de ocupação e verificação dos efeitos de cada cenário no conforto
térmico dos pedestres.
2.1

Escolha da zona urbana de estudo

Com base em Callejas et al. (2011), identificaram-se as regiões residenciais menos
adensadas na cidade de Cuiabá, que juntamente com a análise das características
topográficas, conduziram à escolha do Jardim Califórnia como área de estudo (Figura
1a). Além disso, a região escolhida não possui muitas variações altimétricas na
topografia, considerando que a versão 3.1 do ENVI-met somente simula terrenos
planos, não trabalha bem com topografias complexas e não admite a modelagem de
áreas muito extensas.
2.2

Caracterização do microclima na área de estudo

Os dados microclimáticos para configuração do arquivo de entrada do ENVI-Met foram
obtidos na estação de referência (83362), do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea
Grande-MT, cidade vizinha à Cuiabá.
Para a validação dos dados gerados pelo ENVI-Met o levantamento microclimático foi
realizado na Subcamada Rugosa do Dossel Urbano, definida como a região situada
abaixo da altura média dos edifícios. Os dados permitiram verificar a sensibilidade do
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modelo em explicar as particularidades climáticas desta camada urbana. O levantamento
foi realizado de forma a demonstrar o comportamento térmico da área de estudo em
condições de tempo atmosférico ideal (OKE,1982).
O período de medição foi definido tendo como base as características macroclimáticas
da região, na qual ocorrem dois períodos distintos: quente-úmido, de novembro a abril,
e quente-seco, de maio a outubro. A medição dos dados microclimáticos referentes à
estação quente-úmida ocorreu nos dias 9, 12 e 14 de março e na estação quente-seca, a
medição ocorreu nos dias 6, 9 e 12 de agosto, às 06h, 14h e 20h.
Os horários de medição foram definidos com base no comportamento diário da ilha de
calor urbana, tendo como parâmetro o nascer do sol, momentos após o pico solar e
algumas horas após o pôr do sol, momento no qual se observa a ocorrência da ilha de
calor positiva na cidade (CALLEJAS et al. 2011).
Para o levantamento da variável temperatura do ar utilizou-se sensor de temperatura
ambiente, modelo S-04K, da Instrutherm. A variável umidade relativa do ar foi medida
com termo higrômetro digital portátil, modelo HT-260, da mesma marca. A radiação
solar foi obtida com medidor de energia solar, modelo MES-100, da Instrutherm.
O levantamento foi realizado por meio de transecto com veículo automotivo. O
termômetro digital portátil foi fixado no vidro do carro e o sensor de temperatura
ambiente foi fixado a aproximadamente 1,30 m do solo, protegido por abrigo ventilado.
Os demais equipamentos eram manipulados no momento das medições de dados.
Determinaram-se nove pontos de medição (Figura 1b), nos quais o veículo permanecia
parado o tempo de medição (cerca de 1 min). O levantamento foi realizado em um
tempo total de 20min.
Figura 1 –Localização do Bairro Jardim Califórnia em Cuiabá-MT (a) e pontos de
medição das variáveis microclimáticas (b)

0

2000 4000m

(a)

(b)

Fonte: Adaptado de Rosseti (2012).
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2.3

Caracterização espacial da área de estudo

O levantamento das variáveis espaciais foi realizada por meio de observações in loco e
levantamento aerofotogramétrico na Estação Fotogramétrica Digital E-foto, do
Programa de Pós-graduação em Geomática, Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
A partir da identificação das cores, opacidade, rugosidade e tipologia dos materiais, o
albedo efetivo dos cânions e coberturas, exigidos pelo modelo ENVI-Met, foram
obtidos através de pesquisa bibliográfica (SAILOR; FAN, 2002) e experimentação. A
identificação das espécies, alturas e exata posição da vegetação presente na área de
estudo, basearam-se em observações realizadas in loco. Maior detalhamento pode ser
obtido em Rossetti (2013).
2.4

Modelagem com ENVI-Met

O modelo numérico microclimático ENVI-met é um modelo tridimensional, não
hidrostático, criado por Michael Bruse (BRUSE; FLEER, 1998). A dimensão dos grids
foi definida tendo como parâmetro a melhor reprodução das características da área de
estudo (calçadas, canteiros, árvores) com o máximo de abrangência territorial, sendo de
2m. A escala de trabalho foi definida pela necessidade de eliminar possíveis efeitos de
borda e permitir a observação dos efeitos do telhado vegetado em maior escala, sem
comprometer o tempo de obtenção dos resultados e dificultar a dinâmica computacional
do processo de simulação. Optou-se pelo cenário intermediário do ENVI-Met
(180x180x30 grids).
Foi necessária a delimitação da área de modelagem dentro da área de estudo. A área
modelada totalizou 129.600m², dentre os quais 39.600m² são referentes aos nesting
grids, que configuraram a borda do modelo (Figura 2a). O posicionamento dos
receptores baseou-se na localização dos pontos de medição das variáveis
microclimáticas, obtidas durante o transecto móvel. Considerando a delimitação da área
para adequação à escala do ENVI-Met, somente quatro pontos, dos nove levantados
pelo transecto móvel, foram abrangidos pelo modelo (Figura 2b).

Figura 2 - Área de modelagem (a) e localização dos receptores no modelo (b)

(a)

(b)
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O modelo foi caracterizado pela criação de três cenários com proporções de 10, 50 e
100% de ocupação dos telhados pela vegetação, a partir da área total de telhados
presente no cenário real, evitando-se os efeitos da concentração da vegetação em uma
porção específica da área de estudo. Considerando a exposição solar a que as plantas
estarão sujeitas acima dos telhados, optou-se pela utilização de espécies gramíneas do
tipo C4 para a composição dos telhados vegetados.
Para comparar estatisticamente os resultados encontrados nos diferentes cenários do
estudo utilizou-se a estatística de Kruskal-Wallis, que comprova ou não a existência de
diferenças significativas nos valores de PMV obtidos no local de estudo pela
incorporação do telhado vegetado.
2.5

Definição dos parâmetros para análise do conforto dos pedestres

O ENVI-Met avalia o índice Predictian Mean Vote (PMV) de Fanger, adaptando-o para
o ambientes externos estabelecidos por Jendritzky (1993), a partir dos parâmetros de
entrada definidos no arquivo de configuração do modelo e das variáveis modeladas pelo
software no cenário de estudo, de forma a incorporar o complexo de radiação externa ao
cálculo, incluindo na análise os efeitos da radiação direta, difusa e refletida pelos
pavimentos e edificações.
Para o cálculo da sensação térmica, foram consideradas: idade 30 anos, altura 1,75m,
peso 70kg, isolamento térmico das roupas de 0,5clo e taxa metabólica de 150W/m²
correspondente à caminhada em superfície plana a 0,5m/s (ISO, 2005).
Os resultados apresentados pelo modelo ainda devem ser validados para climas
tropicais, uma vez que o mesmo utiliza parâmetros de conforto definidos para climas
temperados e subtropicais. Assim, os resultados devem ser somente analisados para fins
do objetivo a que se destina o presente artigo.
A distribuição espacial dos efeitos da incorporação da vegetação no conforto térmico,
medida ao nível do pedestre (1,6m do solo), nos dois períodos do ano, para os três
cenários, foi apresentada em mapas por meio de uma escala cromática obtida pelas
diferenças entre o PMV do cenário real e dos cenários com telhado vegetado.
2.6

Análise estatística

As variáveis utilizadas para a validação do modelo foram temperatura e a umidade do
ar. A estatística adotada para avaliar a distância entre os valores das séries temporais
medidas e preditas pelo modelo ENVI-Met foi a medida dos erros de predição (SAVI,
2006), sendo elas: o Coeficiente de Correlação r2, a Raiz Quadrada do Erro Médio
RMSE, o Erro Médio Absoluto MAE e o Desvio das Médias MBE.
3
3.1

RESULTADOS
Validação

Os indicadores estatísticos do modelo ENVI-Met para as variáveis temperatura e
umidade nas estações quente-seca e quente-úmida são apresentados no Quadro 1.
Observa-se que o R² se apresenta elevado para as duas variáveis nos dois períodos,
estando somente a umidade relativa do ar, com R² inferior a 0,91. Quando se trata desta
variável, no período úmido, os valores de RMSE, MAE e MBE são elevados,
evidenciando que o modelo ENVI-Met subestima seus valores, em todos os horários,
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neste período do ano. O modelo consegue reproduzir, com elevada precisão, a variável
de temperatura do ar, sendo mais bem prevista no período seco.
Quadro 1 - Indicadores de desempenho do modelo ENVI-Met
Temperatura

Variável/
Período

R²

RMSE

MAE

Seco

0,9163

3,8520

3,6144

Úmido

0,9720

4,8500

4,8269

Umidade
MBE

R²

RMSE

MAE

MBE

-3,0156 0,8153

2,7275

4,2106

-2,2469

-4,8269 0,8378

14,316

14,315

-14,315

A regressão linear evidencia correlação positiva entre as variáveis medidas e estimadas
pelo modelo, indicando que elevações na temperatura (Figuras 3a e 3b) e na umidade
(Figuras 4a e 4b) medidas são acompanhadas por elevações na temperatura e na
umidade estimadas.
Figura 3 - Dispersão da temperatura do ar estimada versus modelada, período
úmido (a) e seco (b)

a)

b)

Figura 4 - Dispersão da umidade relativa do ar estimada versus modelada, período
úmido (a) e seco (b)

a)

b)
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Os resultados apresentaram correlação forte e positiva entre os resultados medidos e
modelados (R²=0,97 e 0,84 para temperatura e umidade, respectivamente), podendo-se
inferir que o modelo ENVI-Met apresenta-se como uma ferramenta adequada para
previsão microclimática do cenário proposto, possibilitando a sua utilização na
estimativa dos efeitos do telhado vegetado nesta camada urbana. A dispersão dos pontos
em torno da reta de regressão reforça os indicadores de desempenho ilustrados no
Quadro 1.
3.2

Efeitos do Telhado Vegetado

Com exceção do cenário com incorporação de vegetação em 10% dos telhados, a
estatística de Kruskal-Wallis para a variável PMV indicou que existem diferenças
significativas entre os cenários pesquisados, em todos os horários.
Às 06h00min, no período seco, foram observadas elevações na escala de 0,05 pontos no
PMV em 0,6, 3,4 e 8,8% dos votos, o que causou modificação da sensação térmica, de
“confortável” para “ligeiramente quente”, em aproximadamente 0,2, 1,8 e 3,3% dos
votos nos cenários com 10, 50 e 100% de telhados vegetados, respectivamente.
Também se observaram reduções maiores que 0,05 pontos no PMV nos cenários. No
entanto, estas não modificaram a sensação térmica. No período úmido, observou-se
comportamento semelhante, mas inferior ao período seco, com elevações superiores a
0,05 pontos no PMV, em 0,2, 1,9 e 7,2 dos votos, modificando a sensação térmica de
“confortável” para “ligeiramente quente” em aproximadamente 0,1, 0,4 e 1,0 dos votos
nos cenários com 10, 50 e 100% de telhados vegetados, respectivamente. Também se
observaram reduções maiores que 0,05 pontos no PMV nos cenários deste período, que
não modificaram a sensação térmica. Os reduzidos incrementos nos valores de PMV
observados no cenário com 10% dos telhados com vegetação explica o fato de não
haver diferenças significativas em relação ao cenário real, observado no teste estatístico.
Estas elevações nos valores de PMV, característicos deste horário, em todos os cenários,
demonstram a capacidade do sistema de cobertura vegetada em manter a sua
temperatura por um período superior ao sistema de coberturas existente. Este
comportamento não pode considerado prejudicial à manutenção do conforto em regiões
de clima tropical devido à ocorrência de valores negativos no PMV neste horário, que
com a elevação não se distanciaram da situação de conforto.
Às 13h00min, no período seco, foram observadas reduções mais expressivas que nos
demais horários, na escala de 0,5 pontos no PMV, em 0,6, 2,8 e 6,4% dos votos, o que
modificou a sensação térmica de “muito quente” para “ligeiramente quente” em
aproximadamente 0,1, 0,2 e 0,8% dos votos nos cenários com 10, 50 e 100% de
telhados vegetados, respectivamente. Destaca-se que houve reduções na escala de até 1
ponto no PMV em regiões localizadas nas proximidades dos telhados com vegetação em
0,4, 1,8 e 4,1 dos votos nos cenários com 10, 50 e 100%. Foram observadas elevações
na ordem de 0,05 pontos no PMV nos cenários que, no entanto, não impactaram na
modificação da sensação térmica. No período úmido, observou-se comportamento
semelhante ao período seco, com reduções na escala de 0,5 pontos no PMV, em 0,6, 2,8
e 6,6% dos votos, o que causou a modificação da sensação térmica de “muito quente”
para “ligeiramente quente” em até 0,15% dos votos nos cenários com 10, 50 e 100% de
telhados vegetados, respectivamente. Destaca-se que não se observaram reduções na
escala de 1 ponto no PMV. Também se observaram elevações na escala de 0,05 pontos
no PMV nos cenários deste período que, no entanto, não modificaram a sensação
térmica. A maior amplitude das modificações provocadas pelo telhado vegetado neste
horário em todos os cenários justifica as diferenças destacadas pelo teste estatístico.
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Às 20h00min, no período seco, diferentemente das 06h00min, foram observadas
reduções na escala de 0,05 pontos no PMV, em 0,1, 0,5 e 8,8% dos votos, nos cenários
com 10, 50 e 100% de telhados vegetados, respectivamente, que não causaram
modificação da sensação térmica. Foram observadas elevações na ordem de 0,05 pontos
no PMV nos cenários, que também não modificaram a sensação térmica. No período
úmido, observou-se comportamento semelhante ao seco, com reduções na escala de
0,05 pontos no PMV, em 0,1, 0,5 e 6,2% dos votos, o que, neste caso, causou a
modificação da sensação térmica de “muito quente” para “ligeiramente quente” em 0,4,
1,3 e 2,5% dos votos nos cenários com 10, 50 e 100% de telhados vegetados,
respectivamente. Também se observaram elevações na escala de 0,05 pontos no PMV
nos cenários deste período, que, no entanto, não modificaram a sensação térmica. Os
reduzidos incrementos nos valores de PMV observados no cenário com 10% dos
telhados com vegetação explica o fato de não haver diferenças significativas em relação
ao cenário real, observado no teste estatístico.
As Figuras 5 e 6 apresentam os efeitos provocados pela incorporação da vegetação no
conforto térmico, nas estações úmida e seca, respectivamente. A escala adotada para as
diferenças abrangeu o intervalo onde foram observadas maiores frequências de
alterações no PMV (-0,2 a 0,05), abrangendo mais de 90% dos resultados.
Figura 5 - Efeitos da vegetação no PMV durante os períodos úmido.

Às 6h00min, nos dois períodos do ano, o telhado vegetado provocou elevações no PMV
nos quintais dos edifícios, em todos os cenários. As reduções no PMV apresentam-se
nos espaços ocupados pelas vias e calçadas de forma pouco expressiva, sendo mais
evidente no cenário com 100% de telhados vegetados (cores laranjadas e amarelas).
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Às 13h00min, foram observadas maiores alterações no PMV, principalmente nos
cenários com 50 e 100% de telhados vegetados. Nestes cenários, nota-se a redução dos
valores de PMV acima de 0,12 pontos (cores azuis e verdes). Estas alterações são mais
evidentes na região dos quintais em relação aos espaços das ruas e calçadas.
Às 20h00min, nota-se a predominância das cores laranja e amarela nos cenários com 50
e 100% de telhados vegetados, respectivamente, indicando a redução dos valores de
PMV. Estas alterações são mais evidentes na região dos quintais em relação aos espaços
das ruas e calçadas. No cenário com 10% estas alterações não se apresentam evidentes
nos mapas, reforçando os resultados da análise estatística.
De uma forma geral o telhado vegetado provocou maiores interferência no período seco.
Esta característica se deve principalmente pelo efeito de evapotranspiração provocado
pela vegetação dos telhados que foi capaz de alterar as configurações higrotérmicas do
ar, principalmente nas suas proximidades. Devido à elevada quantidade de vapor d’água
presente no ar no período chuvoso, o fenômeno da evapotranspiração do telhado
vegetado é menos perceptível.
Figura 6 - Efeitos da vegetação no PMV durante o período seco.

4

CONCLUSÕES

Às 06h00min, nos períodos seco e úmido, a incorporação dos telhados vegetados não
melhorou a sensação de conforto térmico dos pedestres, elevando o PMV em regiões
dos quintais, em todos os cenários.
Às 13h00min, no período seco e úmido, houve reduções na escala de até 1 ponto no
PMV (de “muito quente” para “ligeiramente quente”) em regiões localizadas nas
proximidades dos telhados com vegetação, nos cenários de 50 e 100%.
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Às 20h00min, no período seco, a incorporação dos telhados vegetados reduziu o PMV,
alterando a sensação térmica de “muito quente” para “ligeiramente quente”, com maior
evidencia na região dos quintais que no espaço das ruas e calçadas. No cenário com
10% e no período úmido, o impacto não foi significativo.
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RESUMO
O desempenho térmico é um importante fator a ser estudado para que condições de habitabilidade sejam
alcançadas no ambiente construído, pois interfere diretamente na qualidade de vida dos indivíduos. A
população de baixa renda, que não possui condições financeiras para adquirir e usufruir de sistemas
artificiais de condicionamento de ar necessita de um projeto eficiente, com estratégias de
condicionamento térmico passivo. As unidades habitacionais populares construídas no âmbito do
programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) do governo federal seguem um padrão construtivo com
pouca diferenciação arquitetônica, apesar da diversidade de locais no qual é implantado, resultando em
ambientes termicamente inadequados. Este artigo apresenta resultados parciais de uma dissertação de
mestrado, tendo como objetivo identificar o desempenho térmico de uma residência unifamiliar do
PMCMV, frente às diferentes realidades climáticas do estado de Alagoas. Como locais para o estudo,
foram consideradas as cidades: Maceió (leste), Palmeira dos Índios (agreste) e Pão de Açúcar (sertão),
variando do clima quente e úmido ao quente e seco. Trata-se de um estudo exploratório, a fim de obter
resultados quantitativos do comportamento da edificação nas diferentes realidades climáticas, utilizando o
método de simulação computacional, com o emprego do software Energyplus v. 8.1. O critério de
avaliação adotado foi o número de graus-horas de desconforto, em função do limite de conforto préestabelecido para a temperatura operativa verificada no interior dos ambientes. Os resultados indicaram
que os percentuais de horas de desconforto do modelo em cada cidade foram semelhantes, 38.2% em
Maceió, 36.5% em Palmeira dos índios e 35.9% em Pão de Açúcar, porém, analisando-se o somatório de
graus-hora de resfriamento, notou-se uma maior diferença entre as cidades. Com base nos resultados do
presente trabalho, serão propostas alternativas para a aplicação de estratégias de condicionamento passivo
nas cidades estudadas, visando a melhoria do desempenho térmico das unidades habitacionais.
Palavras-chave: Desempenho térmico, habitação popular, simulação computacional.

ABSTRACT
The thermal performance is an important factor to be studied for conditions habitability are achieved in
the built environment, because it directly affects the individuals life quality. The low-income population,
which can't purchase air conditioning systems and use its maintenance costs requires efficient passive
design strategies for thermal conditioning. The housing units built under the Minha Casa Minha Vida
(PMCMV) federal government programme follow a undifferentiated constructive and architectural
pattern, despite the diversity of sites in which the buildings are deployed, resulting in unsuitable thermal
environments. This article presents preliminary results of a master thesis, aiming to identify the thermal
performance of a single-family dwelling of PMCMV programme under various climatic realities of
Alagoas state, Brazil. Three cities was analysed: Maceio (east), Palmeira dos Indios (western) and Pão
de açúcar (backlands), ranging from hot and humid to hot and dry climate. This is an exploratory study
in order to obtain quantitative results of the thermal performance of a housing unity in different climates,
using computer simulation method developed by EnergyPlus software v. 8.1. It was established as
evaluation criterion the number of degree-hours of discomfort, calculated with basis in the pre-set
operative comfort temperature threshold, reached inside of the rooms. The results indicated a similar
percentage of discomfort hours related to the simulated model for each city: 38,2 % in Maceio, 36.5 % in
Palmeira dos índios and 35,9 % in Pão de Açúcar. However, it was obtained a higher difference in the
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cooling degree-hours between the cities analyzed. From this results, new design strategies will be
proposed and analysed, searching for improving thermal performance of buildings in the cities studied,
by passive conditioning means.
Keywords: Thermal performance, low-cost housing, computer simulation.

1

INTRODUÇÃO

A relação entre o clima e o ser humano pode ser estudada através da
bioclimatologia. A arquitetura bioclimática, por sua vez, considera a interação das
características climáticas locais com a edificação e a influência que essa relação exerce
no ambiente interno, podendo causar conforto ou desconforto para o usuário. Um
projeto arquitetônico adaptado ao clima é capaz de proporcionar boas condições de
conforto térmico, acústico e luminoso, além de reduzir os impactos ambientais e
aumentar a eficiência energética, utilizando-se de sistemas passivos, como alternativa à
climatização artificial.
Tendo em vista o alcance do conforto ambiental, normas são criadas no intuito
de uniformizar os critérios de avaliação para a análise de desempenho da edificação,
além de incentivar a busca por inovações tecnológicas que proporcionem eficiência
técnica e econômica, aprimorando a qualidade dos ambientes construídos (PEREIRA;
CUNHA NETO, 1988). Como exemplo, tem-se a NBR 15220-3 (ABNT, 2005), que
apresenta o zoneamento bioclimático brasileiro e define diretrizes construtivas para
habitações unifamiliares de interesse social, considerando-se a subdivisão do território
nacional em oito zonas, relativamente homogêneas quanto ao clima. No caso de
Alagoas, objeto de estudo deste trabalho, com exceção da cidade de Água Branca,
classificada na zona 5, todas as demais cidades estão situadas na zona 8, de clima
quente e úmido, embora o clima no estado varie de quente e úmido a quente e seco, do
leste ao sertão alagoano.
Martins, Bittencourt e Krause (2012) fazem uma reflexão sobre o semiárido
nordestino, a fim de contribuir para o aperfeiçoamento do zoneamento bioclimático. Os
autores constataram que a cidade de Pão de Açúcar, no estado de Alagoas, classificada
na zona bioclimática 8, possui características climáticas que mais se assemelham com a
cidade de Petrolina, no estado de Pernambuco, a qual está classificada na zona 7. Dessa
forma, para a cidade de Pão de Açucar, os autores sugerem a existência de uma zona de
transição, entre a zona 7 e 8, que reflita suas reais características, de acordo também
com estratégias e diretrizes projetuais sazonais. Já Passos (2009) identificou, com base
em dados de monitoramento climático de cidades alagoanas situadas no sertão, agreste e
leste do estado, a aplicabilidade das estratégias bioclimáticas ventilação natural, massa
térmica para resfriamento e resfriamento evaporativo, de acordo com as especificidades
de cada clima, voltadas para o projeto de habitações.
Anualmente são construídas milhares de habitações populares, através do
programa Minha Casa Minha Vida, porém sem a adequada preocupação com
parâmetros de conforto. Na primeira fase do programa, foram construídas 1 milhão de
moradias e pretende-se construir 2 milhões até 2014 (CAIXA,2013). A Caixa
Econômica Federal, financiadora do PMCMV, estabelece alguns padrões construtivos
básicos, através de uma cartilha com especificações técnicas, físicas e funcionais para a
construção. Porém, são construídas no país habitações populares caracterizadas por
pouca ou nenhuma diferença construtiva e arquitetônica entre os empreendimentos. Sem
levar em conta as características climáticas das diversas regiões do Brasil, muitas
construções apresentam um projeto inadequado, resultando em ambientes
desconfortáveis sob o ponto de vista térmico.
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Visando contribuir para o aperfeiçoamento de projetos habitacionais,
considerando o clima local de cada região estudada, o presente trabalho investiga o
desempenho térmico de habitações populares pertencentes ao PMCMV no estado de
Alagoas.
1.1 Objetivo
Avaliar o desempenho térmico de um modelo de habitação popular, adotado
pelo programa Minha Casa Minha Vida, nas cidades de Maceió, Palmeira dos Índios e
Pão de Açúcar, considerando suas diferentes realidades climáticas.
2

METODOLOGIA

A metodologia utilizada no trabalho para avaliação do desempenho térmico foi a
simulação computacional, através do software EnergyPlus, versão 8.1. (DOE, 2013).
Este programa é uma ferramenta que permite a análise térmica e energética da
edificação. Desenvolvido a partir da junção dos programas DOE-2 e BLAST, o
programa é capaz de calcular a energia consumida pela edificação, considerando o
clima local, com base em arquivos climáticos, com dados horários, calculando
temperaturas internas, trocas de calor e as cargas de resfriamento ou aquecimento
necessárias para manter o ambiente confortável, assim como o consumo de energia dos
sistemas.
Utilizou-se como parâmetro de análise do desempenho térmico, usado na
comparação dos modelos, o indicador “graus-hora de resfriamento”, o qual representa a
diferença entre a temperatura horária e a temperatura adotada como limite de conforto.
Para definição da temperatura de conforto foi utilizada a ASHRAE Standard 55 (2010).
Esta norma apresenta limites de aceitabilidade para a temperatura operativa de
ambientes naturalmente ventilados, considerando os valores da temperatura média
mensal local. A temperatura média mensal foi calculada a partir do arquivo TRY das
cidades em estudo (LABEE,2014). Através da equação de regressão da norma1, foi
definido o valor de 28ºC para a temperatura de conforto, considerando-se o limite de
90% de aceitabilidade.
O modelo base segue as especificações da cartilha da Caixa Econômica Federal
para famílias com renda de até R$ 1.600,00. Apresenta-se como uma residência
unifamiliar, ocupada por 4 pessoas, com área construída de 51m², composta por uma
sala de estar e jantar, um dormitório para casal, um dormitório para duas pessoas,
cozinha, área de serviço (externa), circulação, varanda e um banheiro (figura 1).
Considerou-se nos dormitórios a ocupação máxima de duas pessoas, estando ocupados
das 22 horas até as 7 horas da manhã, enquanto nos outros ambientes a ocupação
máxima é de quatro, exceto no banheiro. Para a cozinha e a sala foi considerado a
ocupação das 8 horas as 21 horas.

1

Toc= 18,9 + 0,255 text , onde: Toc é a temperatura operativa de conforto; Text é a temperatura média
mensal. Para estabelecer 90% de aceitabilidade, a temperatura operativa interna pode oscilar em +2,5°C
ou -2,5°C da temperatura calculada. Para 80% de aceitabilidade, os limites podem variar de +3,5°C ou 3,5°C (ASHRAE, 2010).
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Figura 1 - Projeto modelo habitação popular

Os componentes construtivos adotados representam a tipologia de habitação
popular recorrente nas regiões em estudo, de acordo com os projetos levantados e visitas
técnicas a obras do PMCMV (tabela1).
Tabela 1 - Padrão construtivo Modelo Base
Modelo Base

Estrutura

Parede
Piso

Tijolo 6 furos, Massa única rebocada para pintura
Cerâmica esmaltada em toda a unidade, com rodapé, e
desnível máximo de 15 mm.
Em telha cerâmica, com estrutura de madeira e forro de
gesso.

Cobertura

A coberta é dividida em duas águas, de telha cerâmica com inclinação de 30%,
dispondo de um forro de gesso com pé direito de 2,60 m. As paredes apresentam uma
transmitância térmica de 2,48 [W/(m²K)], capacidade térmica de 159 [kJ/m²K] e atraso
térmico de 3,3 J [horas] (ABNT, 2005).
O modelo foi simulado com a mesma configuração para as três cidades,
considerando os mesmos padrões de ocupação e o uso de equipamentos básicos, como
geladeira, televisão, liquidificador, aparelho de som e ferro de passar. O padrão de uso
adotado para a ventilação foi o mesmo nos três modelos: esquadrias abertas das 7 horas
da manhã, quando as pessoas acordam, até as 22 horas, quando as pessoas fecham a
casa e vão dormir.
A orientação foi definida de modo que a fachada que inclui os dois quartos
estivesse voltada para os ventos predominantes de cada cidade, sendo o vento sudeste
predominante para a cidade de Maceió e Pão de Açúcar e o vento leste para a cidadede
Palmeira dos Índios (figura 2).

345

Figura 2 - Orientação em relação aos ventos predominantes

Na simulação considerou-se ainda, para a análise da ventilação, o coeficiente de
rugosidade (0,14α), o qual corresponde a uma configuração do entorno da edificação
com poucas obstruções e alturas menores de 10 m, visto que as habitações populares do
PMCMV são construídas nas cidades estudadas formando conjuntos residenciais, em
grandes terrenos descampados, sem maiores obstruções.
Para a análise dos dados foi escolhido como ambiente representativo da casa a
sala de estar-jantar, por ser o local de maior permanência de todos os ocupantes.
3

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O modelo adotado, representativo de uma habitação popular projetada de acordo
com as especificações do Programa Minha Casa Minha Vida, foi simulado para as três
cidades estudadas, a fim de caracterizar os diferentes desempenhos que o mesmo pode
apresentar em regiões de climas diferentes.
Os resultados indicaram percentuais de horas de desconforto anual semelhantes
para as três cidades. Maceió foi a cidade que apresentou o maior percentual de horas de
desconforto: 38,2%; Palmeira dos índios: 36.5% e Pão de Açúcar: 35,9%.
Porém, na análise do somatório de graus-hora de resfriamento, identifica-se uma
maior diferença no desempenho térmico do modelo simulado em cada cidade. Em
Maceió obteve-se o menor somatório, conforme pode ser observado no gráfico (figura
3). Já em Pão de Açúcar, o modelo apresentou um somatório 48% maior em relação à
Maceió, enquanto em Palmeira dos Índios obteve um somatório 8% superior àquele
obtido em Maceió.
Figura 3 - Somatório anual de graus-hora de resfriamento, das cidades.
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Analisando-se os resultados mensais na cidade de Pão de Açúcar, verificou-se
que os meses que apresentaram mais de 50% das horas de desconforto e um maior
somatório de graus-hora de resfriamento foram os meses de janeiro e março (figura 4).
Figura 4 - Somatório de graus-hora de resfriamento de Pão de Açúcar

Verifica-se que no mês de março foi registrado o grau-hora máximo de
resfriamento, superando em 14,06ºC o limite de conforto adotado (28 ºC). Neste dia, a
temperatura externa correspondente foi igual a 38,72ºC e a umidade relativa de 23,12%,
caracterizando um clima quente e seco.
Na cidade de Palmeira dos índios, os meses que obtiverem mais de 50% das
horas de desconforto e um maior somatório de graus-hora de resfriamento também
foram janeiro e março (figura 5).
Figura 5 - Somatório de graus-hora de resfriamento de Palmeiras dos
Índios

Identifica-se no mês de janeiro o graus-hora máximo do ano, apresentando o
valor de 11,74ºC no dia 02/01 às 13h, diante uma temperatura externa de 36ºC e
umidade relativa de 24,05%. Percebe-se que, em relação ao clima de Pão de Açúcar,
Palmeira dos Índios apresenta uma temperatura externa mais baixa e uma umidade
relativa mais elevada. Portanto, o modelo obteve um menor somatório de graus-hora de
resfriamento, assim como um menor percentual de horas de desconforto.
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Enquanto em Palmeira o maior somatório mensal de graus-hora do modelo foi
1.833ºCh, ocorrido no mês de janeiro, em Pão de Açúcar o maior somatório mensal
ocorreu no mês de março: 3.127ºCh. Estes meses representam os meses mais quentes
nestas cidades. Como Pão de Açúcar apresenta valores de umidade relativa mais baixos,
a estratégia de resfriamento evaporativo poderia contribuir para aumentar o nível de
umidade no ambiente, beneficiando o conforto térmico dos habitantes a partir do
emprego de estratégias, como o telhado verde. O processo de fotossíntese das plantas
umidifica o ar, provocando o resfriamento evaporativo, diminuindo a temperatura e
aumentando a umidade em dias quentes, além atuar como isolante térmico, devido à
massa térmica da camada de terra.
Outro fator que afeta o desempenho da edificação são os materiais da envoltória.
No caso de Palmeira dos Índios, a utilização de materiais que proporcionassem uma
maior inércia térmica, combinados com a ventilação natural seletiva, poderia contribuir
para um melhor desempenho do modelo.
Como recomendado na literatura, a massa térmica é aplicável quando a
temperatura externa máxima diária não ultrapassa os 36ºC e a temperatura mínima não
ultrapassa os 20ºC (GIVONI, 1992). Na cidade de Pão de Açúcar a temperatura máxima
ultrapassou os 36ºC com frequência, portanto a estratégia de massa térmica não é
recomendável.
Já a cidade de Palmeira dos Índios apresenta uma temperatura externa máxima
de 36ºC em janeiro e a temperatura mínima 17,41ºC em julho. No entanto, vale ressaltar
que as médias mensais da temperatura mínima mantiveram-se acima dos 20ºC e por isso
recomenda-se que a massa térmica seja utilizada em ambientes de uso diurno, para que
a noite, quando o calor armazenado durante todo o dia na envoltória se propagar para o
ambiente interno, o ambiente não esteja sendo ocupado, pois temperaturas acima dos
20ºC, neste caso retardaria o efeito de resfriamento e retirada da carga térmica.
Analisando-se os resultados referentes ao modelo simulado na cidade de Maceió,
os meses que apresentaram mais de 50% das horas de desconforto e maior somatório de
graus-hora de resfriamento, diferente das cidades de Pão de Açúcar e Palmeira, foram
os meses de março e dezembro. Ressalta-se ainda que, o grau-hora máximo do ano foi
obtido no mês de abril. Apesar de não apresentar um maior somatório, obteve-se nesse
mês um valor de 9,85ºC grau-hora de desconforto às 13 h (sob uma temperatura externa
de 34,05ºC e umidade relativa de 62,95%) (figura 6).
Figura 6 - Somatório de graus-hora de resfriamento de Maceió
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Destaca-se que a cidade de Maceió apresenta uma umidade relativa acima dos
50% nos meses mais quentes do ano. Portanto, o uso da ventilação natural é desejável
para amenizar a sensação de desconforto, favorecendo a evaporação do suor e
promovendo o resfriamento fisiológico.
Com base nos resultados de graus-hora é possível dizer que o modelo base
apresentou elevados valores de graus-hora de resfriamento em todas as cidades. No
entanto, Maceió foi a cidade onde o modelo apresentou um melhor desempenho (figura
7), tendo em vista as condições climáticas mais favoráveis à obtenção do conforto
térmico. Como Pão de Açúcar apresenta condições climáticas mais extremas, verifica-se
a necessidade de inclusão de outras estratégias na edificação a fim de suprir as
limitações impostas pelo clima.
Figura 7 - Máximo graus-hora obtido em cada mês

Comparando-se os valores máximos de grau-hora obtidos na cidade de Pão de
Açúcar, a qual obteve o pior desempenho, e Maceió, onde o modelo obteve o melhor
desempenho (tabela 3), verificou-se uma diferença de até 4,21ºC entre eles. Tais
resultados demonstram como o desempenho deste modelo base pode variar do clima
quente e úmido ao quente e seco, considerando as cidades estudadas.
Tabela 3 - Resultado das condições de graus-hora máximo em cada cidade.
CIDADES

GHR MÁX.

PERÍODO

UMID.REL

TEMP.EXT

Pão de Açúcar

14,06 ºC

Março

23,12%

38,72ºC

Palmeira dos ndios

11,74ºC

Janeiro

24,05%

36ºC

Maceió

9,85ºC

Abril

62,95%

34ºC

4 CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos pôde-se relacionar o número de graus-hora de
resfriamento obtido em cada modelo com as condições climáticas às quais os mesmos
foram submetidos em cada cidade e com as características construtivas da edificação.
Apesar de estarem classificadas na mesma zona bioclimática 8, segundo a NBR 15220
(ABNT, 2005), as cidades apresentam climas diferenciados e, portanto, solicitam
estratégias de condicionamento específicas. Para a zona 8, a estratégia recomendada é
ventilação cruzada. No entanto, em Pão de Açúcar e em Palmeira dos Índios as
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condições climáticas requerem a aplicação de outras estratégias, tais como a massa
térmica e o resfriamento evaporativo.
Conclui-se que é necessário aperfeiçoar o projeto arquitetônico dessas
edificações, investindo-se em mecanismos passivos de adequação ao clima, visto se
tratar de habitação popular. Além disso, é importante considerar também aspectos
econômicos, como custo de materiais e manutenção de sistemas inseridos, para
implantação das estratégias. A utilização de sheds como captador ou exaustor de ar
como estratégia de ventilação natural, assim como a troca por esquadrias de giro, que
permitem uma abertura de 100% do vão, em relação às janelas de correr comumente
adotada nos empreendimentos do PMCMV, a qual permite uma abertura de apenas 50%
do vão, são artifícios que podem contribuir para a melhoria do desempenho térmico
dessas edificações. O uso de esquadrias com venezianas também é uma opção a ser
levada em consideração, uma vez que permitem um controle da ventilação, além de
proteger o ambiente interno da radiação solar direta.
Com base nos resultados ora apresentados, estratégias projetuais alternativas
serão propostas para trabalhos futuros, investigando-se as possibilidades de melhoria do
desempenho térmico de habitações populares nas cidades estudadas, por meios passivos
de condicionamento.
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RESUMO
Após a década de 70, a eficiência energética tornou-se um tema muito discutido no Brasil e no mundo e
originou diversas ações voltadas à conservação e eficiência. Apesar destes avanços, dados ressaltam que o
potencial de economia energética dos edifícios não garante sua economia efetiva, em função de falhas de
projetos e de como eles são utilizados. Esta pesquisa, parte de uma dissertação de mestrado, visa avaliar o
comportamento de usuários quanto ao uso dos sistemas de iluminação, ventilação e controle da incidência
solar. Utilizaram-se como estudo de caso salas de aula e laboratórios da Escola de Arquitetura da UFMG.
O objetivo foi analisar, pelo método de Avaliação Pós-Ocupação, o uso destes sistemas e como as
edificações e estes sistemas influenciam o comportamento dos usuários. Realizou-se um diagnóstico das
salas para verificação das condições de iluminação natural, com o uso do Daysim e a avaliação das horas
de insolação e levantamento dos sistemas de sombreamento existentes, levantamento do acionamento do
sistema artificial e, para análise do comportamento dos usuários, foram feitas observações in loco, que
avaliaram barreiras e potencialidades destes sistemas. As observações buscaram ainda verificar diferenças
de comportamento entre grandes grupos de indivíduos, nas salas de aula, e pequenos grupos, nos
laboratórios. Verificou-se que há hierarquia no uso dos sistemas nas salas de aula, sendo os professores os
principais autores das alterações nestes. Os sistemas, em geral, não atendem às expectativas dos usuários
que, em diversos momentos, têm dificuldades quanto ao seu uso. Eles tendem a atuar nos sistemas quando
estão incomodados, portanto os ambientes mais eficientes são aqueles que menos exigem que os usuários
atuem sobre eles. Desse modo, a principal contribuição deste trabalho foi identificar que o desempenho
das edificações é consequência direta da maneira como elas são projetadas e entendidas por seus usuários.
Palavras-chave: comportamento dos usuários, eficiência energética, desempenho das edificações.

ABSTRACT
After the 70s, energy efficiency has become a more discussed topic in Brazil and in the world, what
originated several actions related to energy conservation and efficiency. Despite these advances, data
highlights that the energy’ saving potential of buildings does not guarantee its effective economy, as a
consequence of projects’ failure and of how buildings are used. This research, part of a master
dissertation, aims to evaluate users’ behavior on the activation of lighting, ventilation and control of solar
incidence systems. UFMG Architecture School classrooms and laboratories were used as case study. The
aim of this research was analyze, by the Post-Occupancy Evaluation method, the use of these systems and
how these buildings and systems influence the behavior of users. We conducted a diagnosis of rooms for
verification of natural lighting, using the Daysim and evaluation isolation hours and existing shading
systems, artificial lift system and for analysis of user behavior, on-site observations, evaluating barriers
and potentials of these systems were made. The observations were also used to verify the differences
between large groups of individuals, in classrooms, and small groups, in laboratories. It was observed that
there is a hierarchy in the systems use at classrooms, where teachers are the main authors of changes. In
general, systems do not achieve users’ expectations, who, at various times, have difficulties regarding to
their use. The users tend to act in the systems when they are disturbed, so the most efficient environments
are those who least require users to act on them. Thus, the main contribution of this work was to identify
that the buildings’ performance is consequence of their project and of the users’ understanding.
Keywords: User behavior, Energy Efficiency, Buildings’performance.
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1

INTRODUÇÃO

As legislações surgidas após a década de 70 apontaram a importância da eficiência
energética no mundo, no Brasil e especificamente nas edificações. O surgimento das
certificações de edifícios e o esforço que tem sido observado atualmente em torno dessa
questão apontam visíveis avanços na busca por edifícios mais eficientes. Todavia, o
comportamento dos usuários, variável determinante para esta eficiência, ainda é pouco
estudado, especialmente pelos teóricos brasileiros. Mais precisamente, sabe-se pouco
sobre como funciona um ciclo de influências: de que maneira os usuários influenciam
na eficiência energética e no conforto das edificações e de que maneira as edificações
como estão propostas influenciam no comportamento dos usuários.
Ao analisarem o comportamento dos usuários quanto ao uso das janelas, Fritsch et al
(1990), verificaram que a situação da janela (se aberta ou fechada) ao entrar em um
ambiente vai influenciar em seu uso posterior. Se a janela está aberta, os usuários
tendem a mantê-la aberta e se está fechada eles também tendem a mantê-la assim.
Lindelof e Morel (2006) classificaram os usuários em ativos e passivos, em função de
sua disposição ou não em usar os controles disponíveis a eles. Os autores descreveram
os resultados de uma análise feita na Suíça em que se verificou que, passado o período
de chegada e saída dos usuários no escritório, o sistema de iluminação só era acionado
novamente em casos de extremo desconforto. Além disso, raramente os funcionários
utilizaram os dimerizadores disponíveis, acionando apenas os comandos ligar/desligar.
Os autores concluíram que esse comportamento era consequência da posição dos
interruptores, próximos à porta de entrada dos escritórios. Crisp (1978) verificou para
um escritório no Reino Unido, em que todos os apagadores estavam localizados no
mesmo interruptor, que o número de acendimentos das luminárias cujos apagadores
estavam posicionados juntos e mais acima em relação aos demais foi maior, sem que
houvesse nenhuma relação entre disponibilidade de luz natural ou ocupação da sala para
que estas luminárias fossem acesas e não as demais. Reforçou-se, assim, a conclusão de
que a posição dos controles tem relação direta com seu uso.
Reinhart e Voss (2003) ao desenvolverem uma pesquisa em um edifício de escritórios,
nos quais trabalhavam uma ou duas pessoas, na Alemanha, concluíram que grupos de
indivíduos possuem comportamentos parecidos, enquanto indivíduos isolados seguem
padrões mais diversificados. Os autores verificaram ainda que todos os ocupantes do
edifício consideraram a luz natural, o que poderia confirmar a influência da concepção
arquitetônica e do sistema de iluminação proposto no prédio para o comportamento
diferenciado dos seus usuários.
A ISO 50.001 (2011), baseada em um modelo de melhoria contínua - “Planejar- FazerVerificar-Agir” - também aponta que as instalações, equipamentos e sistemas possuem
influência significativa no consumo de energia, não sendo apenas as pessoas as
responsáveis por gastos desnecessários de energia. Norman (2010) reforça esta ideia ao
condenar duramente a filosofia “culpe-e-treine” e afirmar que projetos ruins, criados
para pessoas como gostaríamos que elas fossem e não como elas realmente são, são as
verdadeiras causas da ineficiência dos projetos. Embora o papel do usuário na
arquitetura tenha passado por uma evolução - de acessório a detentor de um papel mais
efetivo - na prática, majoritariamente os usuários ainda são tratados como acessórios ou
“usuários-tipo” diante da arquitetura. (LINO, VILLELA, FIGUEIREDO, 2009).
Hertzberger (2010) trata dos conceitos de “usuário” e “morador”, fundamentais para o
entendimento das diferenças de comportamento entre ocupantes de diferentes
ambientes. De acordo com o autor, nos projetos arquitetônicos podem-se criar
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condições para um maior senso de responsabilidade e, consequentemente, um maior
envolvimento no arranjo e inserção de mobiliários nos ambientes, de modo que o
usuário/ocupante daquele espaço se transforme em um morador.
Por sua vez, Gyberg e Palm (2009) em estudo realizado em edificações residenciais,
concluíram que para modificar o comportamento das pessoas deve-se garantir que as
escolhas partam do individuo, com alternativas de projeto que não afetem o seu estilo de
vida. Desse modo, a concepção do projeto arquitetônico, com propostas que garantam
melhor conforto e eficiência é fundamental.
Apesar dos estudos em andamento, verificou-se que ainda há muito a ser feito para a
descoberta de maneiras de avaliar e de incentivar um comportamento mais eficiente dos
usuários, principalmente através da criação de sistemas mais intuitivos para serem
utilizados. Mahdavi e Proglhof (2009), após analisarem a interação de usuários quanto
ao uso de cortinas, janelas e luminárias, em escritórios na Áustria, constataram quão
difícil é se estimar as variáveis do comportamento de um único indivíduo em uma
edificação, sendo necessário fazer uma avaliação de tendências em grupos específicos.
Além disso, concluíram que os resultados obtidos em um prédio dificilmente poderão
ser utilizados em outro, visto que deve ser levado em conta, entre outros aspectos, o uso
de cada edificação, o contexto em que está inserida e o padrão cultural dos usuários.
Desse modo, a intenção deste trabalho foi verificar tendências de comportamento
relacionadas ao uso dos sistemas de iluminação, ventilação e controle da incidência
solar conjugadamente e, através da observação destes comportamentos, identificar as
barreiras e as potencialidades dos sistemas e propor melhorias nos mesmos que possam
ser generalizadas para outros edifícios.
2

OBJETIVO

O objetivo desse estudo é analisar a influência do comportamento dos usuários na
eficiência energética de edificações no que diz respeito ao uso do sistema de
iluminação, dos sistemas de controle da incidência solar e do sistema de ventilação e
verificar de que forma os sistemas e as edificações como estão propostos influenciam no
comportamento dos usuários.
3
3.1

MÉTODO
Estudo de Caso: Escola de Arquitetura e Design da UFMG

Para a presente pesquisa foram investigadas três salas de aula e três salas do Laboratório
de Conforto Ambiental e Eficiência Energética no Ambiente Construído (LABCON) da
Escola de Arquitetura da UFMG (Figura 1), todas condicionadas naturalmente. As salas
possuem aberturas voltadas para as fachadas norte e sul (sala 315), leste (sala 318) e
oeste (sala 320A e salas do laboratório). As salas do Laboratório possuem ventilação
mecânica associada à ventilação natural, através de ventiladores de teto. Como sistema
de controle da incidência solar, a sala 315 possui cortinas do tipo rolôs translúcidas em
todas as janelas e brises nas janelas localizadas na fachada norte. A sala 318 possui
cortinas blackout e a sala 320A possui, além das cortinas blackout, as folhas de vidro da
janela pintadas com tinta branca. As três salas do Laboratório possuem persianas do tipo
aletas horizontais metálicas na cor branca. Todas as salas estudadas apresentam controle
manual para acionamento da iluminação artificial, localizado internamente à sala, ao
lado da porta de acesso à mesma, atendendo ao pré-requisito “Divisão de Circuito” do
RTQ-C.
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Figura 1 – Salas 315, 318 e 320A e salas 01, 02 e 03 do LABCON, respectivamente.

3.2

Verificação da Iluminação natural e artificial disponível nas salas estudadas

Para o diagnóstico inicial das salas estudadas neste trabalho foi analisada a autonomia
de luz natural das salas, utilizando o software Daysim, e o os horários em que havia
incidência de radiação solar direta nas mesmas, utilizando o programa Luz do Sol.
Para verificação da iluminância atual das salas foram feitas medições in loco com o uso
de luxímetros digitais (modelo: MLM-1010–Minipa) com o intuito de averiguar o nível
de iluminação fornecido pelo sistema de iluminação artificial existente, no que diz
respeito ao cumprimento das recomendações da NBR 5413/1992, assim como as
possíveis necessidades de adequação do sistema para atender à ISO 8995-1/20131. A
verificação foi feita seguindo a norma NBR 5382/1985 (Verificação de iluminância de
interiores). Foram levantados ainda, para os ambientes de estudo de caso, o
cumprimento dos pré-requisitos de controle de iluminação do RTQ-C e a densidade de
potência instalada, avaliando a classificação dos sistemas de iluminação das salas de
acordo com o programa PBE Edifica.
3.3

Observação in loco

Para a coleta dos dados de observação, as salas foram observadas durante 86 dias, nos
períodos matutino e vespertino. Para a coleta de dados foram preenchidas fichas de
observação, contemplando os seis aspectos destacados a seguir:
-“Características Gerais”: horário de uso da sala; incidência de radiação solar direta; e
tipo de aula - prática ou teórica (para as salas de aula).
-“Atividades Visuais”: uso de ferramentas de projeção (para as salas de aula).
-“Ocupação”: identificação, em planta, das mesas ocupadas durante a observação.
-“Sistemas de Iluminação”: identificação de quando os usuários acendiam e/ou
apagavam as luzes, da motivação para fazê-lo e do responsável pela alteração.
-“Sistemas de controle da Incidência Solar”: identificação da forma de atuação nestes.
-“Ventilação Natural”: verificação da forma de atuação no sistema de ventilação.

1

A Escola foi projetada anteriormente a essa norma, não sendo esperado, portanto, que ela atendesse aos
requisitos da mesma.
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A finalidade do diagnóstico realizado para as salas e do preenchimento das fichas de
Observação foi, analogamente à técnica da ISO 50.001/2011- Verificação - pontuar as
barreiras e potencialidades dos sistemas existentes nas salas estudadas e comparar o
comportamento dos usuários de salas de aula com o comportamento dos usuários das
salas do Laboratório.
4

RESULTADOS
4.1

Diagnóstico

Durante o diagnóstico realizado nas salas estudadas, observou-se através de simulação
no software Luz do Sol que o brise existente na sala 315 protege significativamente a
incidência de radiação solar direta na fachada norte. A fachada sul, por sua vez, recebe
radiação solar direta nos meses de verão, em horários próximos ao meio-dia, que pode
ser controlada pelos rolôs. No que se refere ao sistema de iluminação artificial, as
luminárias estão divididas em cinco circuitos e consideram a contribuição da iluminação
natural e o uso do data-show. Verificou-se, através do software Daysim, que as
luminárias próximas às janelas poderiam ser mantidas apagadas durante todo o período
matutino e durante parte do período vespertino.
Para a sala 318, verificou-se que, por não permitirem a sobreposição de todos os
painéis, as cortinas existentes bloqueiam 40% da área das janelas quando estão
totalmente abertas e que a radiação solar incide diretamente nas carteiras localizadas
próximas às janelas no final das manhãs. Em relação ao sistema de iluminação artificial
a sala possui seis luminárias divididas em dois circuitos. No entanto, esta divisão não
permite o uso integrado da iluminação natural e artificial, ou o desligamento da
luminária localizada próxima à parede em que são feitas as projeções separadamente das
demais. Através das simulações feitas pelo software Daysim, ao considerar as janelas
parcialmente obstruídas pelas cortinas, verificou-se que, caso os circuitos estivessem
divididos de modo a permitir apagar as luminárias próximas à janela separadamente das
demais, a sala possuiria, próximo às aberturas, 100% de autonomia de luz durante o
período matutino e 80% durante o período vespertino.
Para a sala 320A, as cortinas totalmente abertas obstruem 50% da área de janela. Além
disso, a tinta branca sobre os vidros também bloqueia a luz natural. A radiação solar
incide diretamente nas carteiras no período vespertino. O sistema de iluminação
artificial da sala é composto por duas luminárias que fazem parte do mesmo circuito, o
que não permite o uso da iluminação natural integrada à artificial. Observou-se, pelo
programa Daysim, que com as cortinas e o sistema de iluminação artificial instalados
atualmente na sala, não é possível o uso integrado dos sistemas de iluminação natural e
artificial. Todavia, considerando-se os vidros sem obstrução (pela tinta ou pela cortina)
e as luminárias divididas em dois circuitos, a luminária próxima à janela poderia ser
mantida apagada durante 80% do período matutino, turno em que não há incidência de
radiação solar direta nesta sala. Durante o período vespertino, em função da incidência
de radiação solar direta, as cortinas tendem a ser mantidas fechadas, o que diminui o
potencial de uso da iluminação natural.
Para as salas do Laboratório, as persianas instaladas permitem diferentes níveis de
controle da incidência solar, de acordo com a posição das aletas, sem perda completa da
iluminação natural disponível. Há radiação solar direta no interior das salas durante o
período vespertino. As luminárias encontram-se paralelas às janelas e divididas em mais
de um circuito, apresentando grande potencial de uso integrado da iluminação natural e
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artificial. De acordo com os dados simulados através do software Daysim, para o
período matutino, as luminárias localizadas próximas à janela possuem potencial para
serem mantidas desligadas durante 94% do tempo. No período vespertino, a autonomia
de luz é maior, atingindo 100% na área de abrangência das luminárias próximas às
janelas. Todavia, em função da incidência de radiação solar direta durante este período,
a luz natural tende a ser pouco aproveitada, em função da manutenção das persianas
fechadas ou parcialmente fechadas, dificultando a entrada de luz natural.
Verificou-se, pela NBR 5282/1985, que todas as salas de aula estudadas atingem os
valores mínimos de iluminância recomendados pela NBR 5413/1992 para as mesmas,
enquanto nenhuma das salas do Laboratório de Conforto atende a estas recomendações.
Nenhuma das salas estudadas atende aos valores médios da norma atual ISO 8995/2013.
Desse modo, embora ao analisarmos isoladamente estas salas pelo programa PBE
Edifica (Figura 2), elas apresentam boa classificação em função de sua baixa DPI
(Densidade de Potência Instalada) e do cumprimento dos pré-requisitos ou de parte
deles para os sistemas de iluminação, elas não podem ser consideradas eficientes, visto
que não atendem os níveis de iluminância exigidos pela norma atual.
Figura 2 – Análise da classificação dos sistemas de iluminação das salas estudadas
pelo programa PBE Edifica

4.2

Observações e Análise de Resultados

Para as salas de aula, observou-se que o uso do sistema de iluminação artificial estava
associado ao uso de ferramentas de projeção, em 100% das aulas observadas em que
houve uso do data-show, para a sala 315, em 28%, para a sala 318 e em 67%, para a
sala 320A. Por outro lado, para todas as salas do LABCON verificou-se uma relação
direta entre o uso das luminárias e a ocupação da sala em 72% das observações.
Para as salas 318 e 320A, com circuitos que não permitiam a contribuição da luz natural
para os sistemas de iluminação e com cortinas que, mesmo quando totalmente abertas,
bloqueavam parte da iluminação natural, não foram verificadas quaisquer relações entre
o uso do sistema de iluminação artificial e a disponibilidade de luz natural. No entanto,
para a sala 315, em que a divisão das luminárias em circuitos e a existência rolôs
translúcidos permitiam a entrada de luz natural na sala, esta foi considerada em 75% das
aulas teóricas observadas. O mesmo ocorreu para as salas do Laboratório em que,
embora as luminárias próximas à janela não tenham sido apagadas em função da
disponibilidade da luz natural, os usuários as utilizaram de uma forma mais eficiente, ao
relacionarem o uso destas à ocupação da sala. Verificou-se, deste modo, que possuir
diferentes opções de uso do sistema de iluminação, influencia na sua utilização, ao
permitir que os ocupantes utilizem os sistemas da maneira que eles considerem mais
adequada, o que confirma os achados de Gyberg e Palm (2009) de que para alterar o
comportamento dos usuários deve-se garantir que as escolhas partam do indivíduo, e esá
de acordo com as pesquisas de Norman (2010) que afirma que o uso ineficiente dos
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sistemas propostos é consequência de falhas de projeto e não do comportamento dos
usuários.
Verificou-se ainda, para as salas de aula, uma hierarquia em relação ao uso do sistema
de iluminação, sendo o professor o responsável por 89% das alterações feitas neste
sistema. Por sua vez, para as salas do LABCON, o primeiro usuário a chegar foi o
principal responsável pelo status do sistema de iluminação tanto natural quanto artificial
nas mesmas. Os usuários que chegaram a seguir nas salas de aula ou nas salas do
laboratório tenderam a manter o sistema de iluminação da maneira como ele foi
encontrado, alterando o mesmo apenas ao se sentirem incomodados pela falta de
iluminação. Verificou-se deste modo que, conforme esperado após os estudos da
pesquisa de Fritsch et al (1990), a situação do sistema de iluminação encontrada pelos
usuários ao entrarem em uma sala ocupada irá influenciar em seu uso posterior. O que
mudou de uma tipologia a outra foram os autores das modificações nos sistemas e o
número de atuações sobre os mesmos. Para as salas de aula, a maioria das alterações
ocorreu no início e término das aulas, enquanto, para o laboratório, além destas
alterações, houve alterações associadas à chegada de novos ocupantes na sala,
confirmando a experiência de Reinhart e Voss (2006), acerca das diferenças de
comportamento entre grupos de indivíduos e indivíduos isolados. Essas observações
reforçaram ainda as conclusões de Lindelof e Morel (2006), de que os usuários tendem
a acionar as luminárias ao chegar e sair nos ambientes e neste intervalo atuam nas
mesmas apenas ao se sentirem incomodados.
No que diz respeito a dificuldades relacionadas ao uso do sistema de iluminação,
verificou-se, para as salas de aula, que quanto maior o número de controles existentes,
maior o grau de dificuldade dos usuários com o uso destes. Houve ainda dificuldade em
saber se as lâmpadas estavam acesas ou apagadas, o que se deveu ao fato das luminárias
serem embutidas, de modo que não se enxerga a lâmpada, mas o brilho da luz nos
planos de trabalho. Para as salas do LABCON não foram observadas dificuldades
significativas para utilizar o sistema de iluminação artificial. Os usuários destas salas
memorizaram o funcionamento dos controles. Um usuário do Laboratório trouxe uma
luminária de tarefa, acionada por ele em alguns momentos em que a sala estava sendo
observada. Esse comportamento diferenciado para as salas do LABCON, com maior
número de atuações no sistema de iluminação, somado à memorização do
funcionamento deste e às adaptações feitas no mesmo, permitiu verificar um
comportamento típico de “moradores” para os ocupantes destas salas, conforme
Hertzberger (2010). Por sua vez, nas salas de aula, observou-se que, de modo geral, os
ocupantes se comportam como “usuários”, atuando apenas nos sistemas necessários ao
bom funcionamento da sala, não tendo sido feitas adaptações durante os períodos de
observações em geral.
No que diz respeito ao uso do sistema de ventilação observou-se uma tendência em abrir
ou manter as janelas abertas ou parcialmente abertas durante todas as observações para
as seis salas, o que foi recorrente em 95% das observações nas salas de aula e em 87%
dos dias observados nas salas do LABCON. A tendência foi abrir as janelas ao chegar
às salas ou mantê-las abertas, permitindo a ventilação natural durante o período em que
a sala estava sendo utilizada. Nas salas de aula, os autores das alterações nas janelas
variaram em função da sala e do tipo de aula observada: os professores atuaram nas
janelas principalmente durante aulas teóricas, enquanto os alunos atuaram nas mesmas,
preferencialmente durante atividades práticas, em que estavam sentados próximos às
janelas. Para as salas do Laboratório, por sua vez, os principais autores das alterações
nas janelas foram os primeiros a chegarem à sala. Para as salas de aula, verificou-se
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ainda um desejo de manter a ventilação cruzada visto que, as portas tenderam a ser
mantidas abertas, com intuito de permitir que a sala ficasse mais bem ventilada. No
entanto, devido ao ruído do corredor, estas foram fechadas ao longo das aulas em
diversas observações. Para as salas do Laboratório, verificou-se ainda que, associado ao
uso das janelas os usuários acionaram os ventiladores durante parte dos dias observados,
independente de sua completa abertura. Todavia, este comportamento não está
relacionado à passividade dos usuários destas salas e sim à dificuldade de uso das
janelas - parte delas necessitava de manutenção, exigindo esforço para sua completa
abertura. Em uma das salas, as persianas localizadas sobre as folhas móveis eram
mantidas fechadas em função do pedido de um usuário da sala e de problemas de
manutenção, dificultando a abertura da janela localizada sob a mesma.
No que diz respeito ao uso do sistema de controle da incidência solar, ele ocorreu em
12% das aulas observadas, sendo 80% destas alterações feitas por alunos sentados
próximos às cortinas alteradas, preferencialmente durante aulas práticas (75% das
alterações). 80% destas alterações ocorreram na sala 320A durante o período vespertino.
Acredita-se que o elevado número de alterações feitas nas cortinas desta sala deveu-se à
incidência de radiação solar direta neste período, somada à preferência dos alunos se
sentarem próximos à janela, associada à melhor condição de ventilação, independente
da radiação solar direta. Isso se torna claro com o grande número de alterações na
posição das cortinas, acompanhando a posição do sol e mantendo a ventilação na sala,
simultaneamente. Para as salas do laboratório, por sua vez, verificou-se uma relação
entre o uso das persianas e o uso do sistema de ventilação: As persianas foram alteradas
em 45% dos dias observados, sendo 78% das alterações feitas por usuários sentados
próximos às mesmas. Dentre as alterações feitas para abrir as persianas, 94% foram para
alterar as persianas centrais, ou seja, o ato de abrir as persianas estava muito mais
relacionado ao uso do sistema de ventilação do que a garantia de melhor disponibilidade
de iluminação natural para a sala. No entanto, observou-se para as salas 01 e 02 do
laboratório uma intenção em se garantir maior disponibilidade de luz natural,
independente do uso das janelas, pois, ao serem analisados os dias em que pelo menos
uma das persianas das bordas da janela foi ou já estava aberta para sala 01, isso ocorreu
em 50% dos dias observados e para a sala 02, em 35% dos dias observados. A maior
parte das alterações nas persianas no período vespertino ocorreu com intuito de fechar
as mesmas, em função de incômodos gerados pela incidência de radiação solar direta na
sala. Em seguida, as persianas tenderam a ser abertas novamente. Estes dados reforçam
que os usuários tendem a atuar nos sistemas em função da posição dos seus controles e
que alterações feitas no sistema são relacionadas a incômodos extremos. Não houve
dificuldades de uso das persianas ou cortinas associadas ao não entendimento do
funcionamento destas.
Para as salas do Laboratório de Conforto foram observadas algumas particularidades
que reforçaram a característica de “moradores” dos ocupantes destas salas: houve maior
interação entre os usuários no que diz respeito ao acionamento de sistemas e os usuários
tenderam a expressar suas preferências por meio de avisos sobre o uso dos sistemas..
5

CONCLUSÕES

A partir do diagnóstico e das observações feitas nas salas estudadas, concluiu-se que as
recomendações para o sistema de iluminação, feitas pelo sistema de etiquetagem PBE
Edifica para edifícios comerciais, de serviços e públicos contribuem para a melhoria do
uso deste sistema, ao permitir diversas opções de uso do mesmo. Por sua vez, o uso de
sistemas de controle da incidência solar que permitam a incidência de mais luz natural,
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como brises externos, persianas horizontais ou rolôs translúcidos nas salas também é
uma alternativa para incentivar o uso integrado da iluminação natural e artificial e deve
ser considerado durante a elaboração de novos projetos. Como, de modo geral, o uso do
sistema de persianas e cortinas está mais relacionado ao uso das janelas para ventilação
do que à busca por maior disponibilidade de luz natural nas salas, com tendência a
atuar-se mais nos sistemas existentes sobre as folhas móveis das janelas, do que
naqueles sobre as folhas fixas das mesmas, o uso de persianas que cubram duas folhas
da janela (uma fixa e uma móvel), simultaneamente, como incentivo à abertura da
persiana sobre a folha fixa da janela deveria ser testado.
Verificou-se que o primeiro usuário a chegar aos ambientes tende a ser o principal
responsável por atuar nos sistemas ali existentes. Logo, é importante que este usuário
encontre condições adequadas - de iluminação, ventilação e controle da incidência solar
- ao entrar neste ambiente. A padronização da lógica de posicionamento dos apagadores
ou ainda a relocação dos mesmos de maneira mais intuitiva aos usuários são
recomendados.
Por fim, se os usuários tendem a atuar nos sistemas existentes ao chegar e sair dos
ambientes ou quando estão incomodados, conclui-se que os melhores projetos são
aqueles que menos necessitam ser alterados pelos usuários. Portanto, os projetistas
devem estar atentos aos diversos fatores que podem gerar incômodos aos usuários.
Conforme afirmado por Gyberg e Palm (2009) a eficiência das edificações depende da
concepção arquitetônica por trás do projeto. Verificou-se, por exemplo, que ventilação
cruzada é desejável nas salas. Deste modo, a garantia de ventilação sem a necessidade
de abertura das portas, o que pode gerar incômodos do ponto de vista acústico, é
recomendada. Do ponto de vista da iluminação, a escolha de orientações adequadas para
cada uma das fachadas, em função das atividades que serão exercidas é um ponto que
deve ser observado, assim como trabalhar elementos externos - como brises, prateleiras
de luz, ou outros tipos de proteções - que garantam o conforto dos ambientes sem
necessitar do uso de elementos de proteção interna, que demandem esforço dos usuários
para alterá-los. A sala 315 é um bom exemplo disto: a sala possui aberturas orientadas
nas fachadas norte e sul, garantindo a ventilação cruzada sem que seja necessário
manter a porta aberta. A fachada sul permite boa iluminação natural, sem incidência de
radiação solar direta e a fachada norte, embora receba radiação solar durante alguns
períodos do ano, foi protegida por um brise, que controla esta radiação. Com isso,
embora existam rolôs na sala, eles são pouco utilizados. Assim, o usuário tem a
possibilidade de utilizar o sistema, mas não precisa utilizá-lo, pois não se sente
incomodado pelo excesso de radiação solar. Desse modo, conclui-se que os sistemas
propostos influenciam o comportamento dos usuários e, por isso, devem permitir um
uso eficiente.
Compreender o usuário não é uma tarefa fácil, principalmente porque não existe um
comportamento humano-tipo, e sim tendências de comportamento, que são alteradas a
todo instante, o que dificulta padronizações. Isso significa que a tarefa de entendê-los
deve ser feita a cada novo projeto e em um ciclo de melhoria contínua, a partir de
verificações, porque os projetos não são estáticos: as necessidades mudam, assim como
os usuários de cada um dos espaços. As decisões tomadas devem contemplar a
qualidade dos ambientes alterados e, principalmente o bem-estar dos usuários destes
ambientes, que não devem simplesmente ser forçados a se adaptar à arquitetura que lhes
é entregue. As alterações feitas em projetos antigos, assim como os novos projetos,
devem seguir os atuais conceitos acerca do papel do usuário na arquitetura, que
classificam os usuários como detentores de um papel efetivo na arquitetura. Por fim,
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conclui-se que é apenas observando o usuário que se consegue entendê-lo e é apenas
após entendê-lo que se consegue fazer bons projetos.
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RESUMO
A busca por eficiência energética nas edificações é uma importante estratégia para
redução da demanda de energia nas cidades. Neste sentido, diversos estudos estão sendo
realizados visando à redução do consumo energético nas edificações sem, contudo,
reduzir a capacidade de promover conforto aos seus usuários, nem reduzir a produção.
Como resultado observa-se a concepção de novos projetos mais eficientes e a adequação
de edifícios já existentes, também conhecida por “retrofit”. Este artigo apresenta os
resultados da avaliação de desempenho térmico do edifício da biblioteca Nilo Peçanha
localizada em João Pessoa/ PB, buscando verificar a eficiência de sua envoltória e as
consequências para o conforto térmico de seus usuários. Trata-se de uma pesquisa
experimental e explicativa, realizada como uma das etapas do projeto PIBICT – Programa
Institucional de Pesquisa Científica e Tecnológica, realizada pelo Laboratório de
Conforto do Ambiente do Curso Superior de Tecnologia de Design de Interiores do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campus João Pessoa. A
pesquisa partiu do monitoramento da temperatura e da umidade relativa do ar no interior
e no exterior da edificação durante trinta dias consecutivos de verão. O monitoramento
foi feito utilizando-se no exterior uma estação meteorológica La Crosse e um
termohigrômetro com datalogger, marca ONSET, modelo HOBO U10. No interior o
monitoramento foi feito com outros 19 termohigrômetros, posicionados em diversos
ambientes da biblioteca. Os dados medidos foram tratados no software Microsoft Excel
2010 e espacializados nas plantas baixa da biblioteca. Foi constatado o baixo desempenho
térmico da edificação, proporcionado, principalmente pelo baixo desempenho da
cobertura, composta por telhas de fibrocimento e forro de gesso, e das fachadas leste e
oeste, onde se encontram grande janelas em vidro, sem proteção contra a radiação solar.
Palavras-chave: Desempenho Térmico, Conforto Térmico, Envoltória.
ABSTRACT
The search for energy efficiency in buildings is an important strategy for the reduction of
energy demanding in cities. Because of that, several studies have being conducted in
order to reduce energy consumption in buildings, without reducing neither the capacity
of providing comfort to its users, nor reducing the production. As a result, it is observed
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the conception of new and more efficient projects and the adequacy of existing buildings,
also known as “retrofit”. This paper presents the results of the evaluation of thermal
performance of the bulding of Nilo Peçanha Library, in João Pessoa/PB, aiming at
verifying the efficiency of its envelope and the consequences for its users’ thermal
comfort. It is an experimental explanatory research, conducted as one of the steps of
PIBICT – Institutional Program of Technological and Scientific Research, a project
conducted by the Environment Comfort Laboratory of Undergraduate Course of
Technology in Interior Design of Federal Institute of Education, Science and Technology
of Paraíba, campus João Pessoa. The research started from the monitoring of
temperature and air relative humidity inside and outside of the building during thirty
consecutive days in summer season. This monitoring was perfomed with the use of a
meteorological station La Crosse and a thermo-hygrometer with datalogger, ONSET
brand, model HOBO U10, in the external part of the building. In the interior part, the
monitoring was conducted with other nineteen thermo-hygrometers, positioned in several
spaces inside the library. The data measured was treated in Microsoft Excel 2010
software. As a result of the study it was noticed a low thermal performance of the
building, which is provided mainly by both the low performance of the roof, composed by
fibrocement tiles and plaster ceiling, and the east and west facades, where big glass
windows are placed, without protection against solar radiation.
Keywords: Thermal Performance, Thermal Comfort, envelope
1

INTRODUÇÃO

Em 2001, o Brasil vivenciou a maior crise do setor energético de sua história. A partir de
então, diversas estratégias foram adotadas, desde a ampliação e diversificação do sistema
de geração de energia, até programas de redução do consumo que envolveram os usuários
finais. No início de 2014, após um período atípico de estiagem, a possibilidade de
racionamento de água e energia tornou-se novamente um risco eminente, voltando a ser
foco de debates nas esferas social, política e econômica.
De acordo com o relatório final do balanço energético nacional, ano base 2012, (EPE,
2013), os setores residencial, comercial e público corresponderam a 47,6% do consumo
de eletricidade no país. Dos quais, grande parte é destinada ao condicionamento de ar e a
iluminação artificial. Nesse sentido, observa-se o potencial de contribuição das
edificações na redução da demanda por energia elétrica.
É importante perceber que o desempenho térmico e o aproveitamento da iluminação
natural são determinados ainda na fase de projeto, quando são definidas a orientação, a
forma e a envoltória da edificação. Por isso, a adoção de princípios bioclimáticos durante
a fase de projeto possibilita o alcance de altos níveis de eficiência energética. Por outro
lado, os edifícios existentes, também podem ter seus desempenhos melhorados ao passar
por processos de retrofit1 que busquem adequar as construções aos climas nos quais estão
inseridos.
Buscando a eficiência energética nas edificações, foram regulamentados nos últimos anos
diversos mecanismos de orientação, avaliação e controle, tais como a Norma Brasileira
de Desempenho Térmico das Edificações NBR15220 (ABNT, 2005), o Regulamento
Técnico da Qualidade de eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e
Públicos (RTQ-C, 2010) e Residenciais (RTQ-R, 2012), além da Norma Brasileira de
Desempenho de Edificações Habitacionais, NBR 15575 (ABNT, 2013) que determina
1

Retrofit: processo de adequação do edifício as necessidades atuais.
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parâmetros relativos a segurança, habitabilidade e sustentabilidade das edificações,
destacando-se neste contexto, o desempenho térmico e lumínico das edificações.
Essas ferramentas, apesar de tratarem especialmente da concepção de novos edifícios,
podem, e devem, ser utilizadas como diretrizes para avaliação dos edifícios existentes,
fornecendo parâmetros para as adequações necessárias. Nesse sentido, foi realizado o
monitoramento térmico da biblioteca Nilo Peçanha, localizada no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, João Pessoa/PB, com o objetivo de avaliar o
comportamento térmico do edifício, considerando o desempenho da sua envoltória e a
sua capacidade de proporcionar a sensação de conforto térmico aos seus usuários.
2

MATERIAIS E MÉTODOS

A biblioteca Nilo Peçanha possui uma área total aproximada de 767,50 m², dividida em
dois pavimentos. O pavimento térreo é composto por 14 ambientes, destinados a
atividades administrativas e atendimento ao público, enquanto o pavimento superior
configura-se em um vão único, abrigando as estantes de livros e as áreas de estudo. O
edifício é completamente condicionado artificialmente por aparelhos do tipo Split e não
há a possibilidade de abertura das janelas. A coberta, com área de 552,00 m² é composta
por telha fibrocimento e forro de gesso, enquanto as paredes são compostas por 376 m²
de alvenaria revestida por cerâmica de cores escuras e 160 m² de esquadrias de vidro
comum de 3mm com alumínio anodizado, cor preta.
O monitoramento térmico da biblioteca foi realizado no período de 26/02/2013 a
10/04/2013, com auxílio de 20 termohigrômetros com datalogger, marca: ONSET,
modelo: HOBO U10 e uma estação meteorológica, marca: La Crosse. Essa estação foi
instalada na área externa da biblioteca juntamente com um dos termohigrômetros Hobo.
No interior foram instalados os demais termohigrômetros, sendo 15 desses instalados no
pavimento térreo e 4 no pavimento superior, visualizados na Figura 01. Os equipamentos
registraram a temperatura e a umidade relativa do ar a cada hora, ininterrupta e
simultaneamente.
Figura 01: Planta baixa da Biblioteca Nilo Peçanha com a localização dos equipamentos
registradores de temperatura e umidade.

Ao término das medições os dados foram baixados para um computador e tratados no
software Microsoft Excel, em que foram feitos os cálculos de média, máximo e mínimo e
a elaboração de gráficos de comparação dos dados.
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Os dados foram estratificados em dois grupos contendo os dados medidos durante os
domingos, quando a biblioteca não estava em funcionamento e, portanto, com o sistema
de condicionamento do ar desligado. Essa condição possibilitou uma análise mais precisa
do desempenho da edificação, uma vez que os dados não sofreram influência da
climatização artificial.
No primeiro grupo, a avaliação de desempenho da edificação considerou os dados
medidos em cada ponto às 7h, 10h, 13h, 16h e 19h, possibilitando a visualização do
processo de resfriamento e aquecimento da edificação. O tratamento visual dos dados foi
realizado a partir da atribuição de uma escala de cores ao identificar as temperaturas mais
baixas com a cor verde e as mais altas com a cor vermelha.
No segundo grupo, também correspondente aos domingos, os dados foram agrupados por
períodos, manhã (8:00 às 12:00), tarde (13:00 às 17:00) e noite (18:00 às 22:00),
considerou-se apenas os dados medidos nos pontos T1 e T15 (térreo) e S1 (pavimento
superior), situados nos ambientes de maior permanência de usuários, respectivamente,
sala de informática, balcão de empréstimo e reservas e salão de leitura. Também avaliouse as os dados medidos no exterior da edificação para verificar, de acordo com as
condições do microclima local, quais estratégias de projeto deveriam ter sido adotadas na
edificação da biblioteca, comparando-as com as de fato adotadas.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1

ANÁLISE DO DESEMPENHO TÉRMICO DO EDIFÍCIO

A avaliação do desempenho térmico da edificação foi realizada tomando como referência
os dados medidos no dia 31/03/2013 (Figura 02), dia de domingo escolhido entre os
demais observados por ter tido maior (33ºC, às 13h) e a menor (25ºC, às 5h) temperaturas
registradas no exterior da edificação no período da pesquisa e, portanto, a maior amplitude
térmica registrada, atingindo 8ºC.
Figura 02: Comportamento térmico da área externa durante os domingos monitorados.

No interior do edifício, como não há ventilação natural, percebeu-se às 7h o efeito da
inércia térmica da edificação, uma vez que a temperatura interna permaneceu, em todos
os pontos, superior à temperatura externa (Tabela 01). A temperatura no interior esteve
mais elevada nos pontos T5 e T6, provavelmente devido à carga térmica produzida por
equipamentos instalados nos ambientes referentes a esses pontos (copa e depósito).
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Tabela 01: Variação da temperatura do ar no interior da edificação durante o período de
funcionamento, com graduação de cores, sendo as células verdes referente às
temperaturas mais baixas e as vermelhos às temperaturas mais elevadas.

Às 10h, enquanto no exterior a temperatura se elevou em 5ºC, no interior a variação da
temperatura atingiu 2ºC no pavimento superior, bem mais significativa do que no térreo,
onde a variação chegou a, nó máximo, 1,3ºC no ponto T11, localizado no setor de guardavolumes da biblioteca. No pavimento superior a variação se explica, principalmente pela
energia térmica absorvida pelas aberturas sem proteção solar externa da fachada leste e
pela cobertura composta por telha de fibrocimento e forro de gesso, que combinados,
proporcionam pouca resistência térmica.
A variação identificada às 10h foi mais intensa nos horários subsequentes, especialmente
às 13h, quando a temperatura externa atingiu o valor máximo (Tabela 01). O pavimento
superior foi o ambiente que se manteve mais aquecido, por receber uma maior quantidade
de calor oriunda, principalmente da cobertura e das fachadas leste e oeste, que possuem
janelas em vidro. A cobertura possui absortância α=75% e transmitância térmica U=1,94
W/(m². K), superiores aos exigidos pelo RTQ-C. As janelas, nas quatro fachadas, não
possuem elementos de proteção solar externo, apenas persianas internas horizontais na
cor cinza claro.
À tarde, devido às janelas de vidro situadas na fachada oeste, os ambientes T5, T6, T7 e
T8 atingiram as maiores temperaturas no pavimento térreo, atingindo valores semelhantes
aos do pavimento superior (Tabela 01).
À noite esses ambientes permaneceram mais quentes do que os demais. Os pontos mais
quentes foram os que tiveram a maior perda de calor entre 16h e 19h. Mas a perda foi
maior no térreo, atingindo 3,1ºC no ponto T7 e 3,2ºC no T8, sendo essa perda mais
acentuada devida ao tempo menor de exposição das janelas desses ambientes à radiação
solar direta, em relação ao pavimento superior, proporcionada pelo sombreamento
provocado pelas edificações do entorno.
As temperaturas internas estiveram superiores às externas no pavimento superior, das 10h
às 19h, e nos pontos T5, T6, T7 e T8, das 16h às 19h, atingindo 4ºC às 19h, confirmando
a inércia térmica da edificação e indicando a grande quantidade de calor a ser reduzida
pelo sistema de condicionamento do ar, uma vez que a temperatura interna chegou a
superar os 34ºC nos ambientes mais quentes, quando o nível de conforto seria de, no
máximo, 28ºC.
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3.2

ANÁLISE DE CONFORTO TÉRMICO DE ACORDO COM A CARTA
BIOCLIMÁTICA DE GIVONI

Inicialmente analisou-se as condições do microclima local, onde está situada a biblioteca
para avaliar se as características físicas da edificação estão compatíveis com as estratégias
de projeto sugeridas na carta bioclimática de Givoni.
Percebe-se na Figura 03, que na maior parte do tempo, nos três turnos, as condições
ambientais (temperatura e umidade) estiveram fora da zona de conforto. Para essas
condições, a carta bioclimática indica principalmente, como estratégia, a necessidade de
se melhorar as condições de ventilação para se promover o resfriamento do ambiente.
Figura 03: Distribuição dos pontos higrotérmicos, referente ao ponto externo, sob a carta
bioclimática de Givoni com os percentuais de ocorrência para cada zona.

Os valores das temperaturas medidas em cada um desses ambientes foram lançados na
carta bioclimática de Givoni, adaptada para João Pessoa. Nesta carta (Figura 03, 04, 05 e
06) os pontos de cor verde referem-se aos dados coletados no período da manhã (8h às
12h); os pontos laranjas, aos dados obtidos à tarde (13h às 17h); os pontos marrons
referem-se às temperaturas medidas à noite (18h às 22h).
Os dados obtidos no ambiente externo são utilizados como referência conceitual de um
edifício naturalmente ventilado em que as condições higrotérmicas internas assemelhamse as externas. Neste sentido, observa-se na figura 03 que apenas 1% dos dados
encontram-se na zona de conforto, enquanto 75% requerem estratégias passivas de
condicionamento do ar e 25% exigem o uso do condicionamento de ar artificial. Em geral,
as temperaturas foram superiores a 25°C acompanhadas por alta umidade do ar, indicando
principalmente a necessidade do uso da ventilação para proporcionar a sensação de
conforto.
No pavimento inferior, pontos T1 e T15, o agrupamento dos pontos referentes aos dados
higrotérmicos apresentam uma forma compacta de distribuição, demonstrando
semelhança nas condições ambientais durante os diferentes turnos, observar figuras 04 e
05. No ponto T1, houve integralmente a necessidade de ventilação, sendo necessária
também a utilização de massa térmica para resfriamento em 73% do tempo. A maior
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concentração ocorreu na zona 11, que exige além das estratégias mencionadas a utilização
de resfriamento evaporativo.
Figura 04: Distribuição dos pontos higrotérmicos, referente ao ponto T1, sob a carta
bioclimática de Givoni com os percentuais de ocorrência para cada zona.

O ponto T15 registrou condições ambientais mais amenas em relação ao ponto T1,
havendo apenas a necessidade de implantação de estratégias relacionadas a ventilação e
a massa térmica. Essa diferença deve ser atribuída à influência da localização do ambiente
monitorado pelo HOBO T1, pois este, possui duas fachadas, sul e oeste, além de abrigar
maior concentração de usuários e diversos computadores, por se tratar de uma sala de
informática.
Observa-se também, que durante o período matutino, os dados obtidos estavam mais
próximos à zona de conforto em ambos os casos, demonstrando assim, a influência do
atraso térmico em seu comportamento térmico.
Figura 05: Distribuição dos pontos higrotérmicos, referente ao ponto T15, sob a carta
bioclimática de Givoni com os percentuais de ocorrência para cada zona.

No pavimento superior, observar figura 06, ocorreu uma distribuição mais espraiada dos
conjuntos de dados analisados, observou-se a necessidade de uma grande variedade de
estratégias para o alcance do conforto térmico (zonas 2, 3, 4, 5, 10, 11 e 12). Em nenhum
momento observou-se dados inseridos na zona de conforto térmico, enquanto 43%
situam-se na zona 5, referente à necessidade de implantação de condicionamento do ar
artificial.
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Percebe-se a total inadequação do ambiente térmico proporcionado aos usuários da
biblioteca, pois apesar de se tratar de um espaço destinado às atividades sedentárias, é
sabido, que a atividade mental é bastante prejudicada pela condição de stress térmico por
calor ao qual se está submetendo os usuários.
Figura 06: Distribuição dos pontos higrotérmicos, referente ao ponto S1, sob a carta
bioclimática de Givoni com os percentuais de ocorrência para cada zona.

Dessa forma observou-se a ineficiência da edificação em proporcionar conforto térmico
aos usuários nas regiões de maior fluxo durante todos os períodos. Observa-se assim, a
necessidade de melhoria do desempenho térmico do edifício através de intervenções em
sua envoltória, tais como implantação de elementos de proteção solar nas aberturas do
pavimento superior, assim como, a necessidade de tratamento na coberta para obter menor
absortância e transmitância térmica, ratificando os resultados da primeira análise.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação de desempenho térmico dos edifícios já existentes é fundamental para a
verificação do seu nível de conforto térmico e de consumo energético. Nesta pesquisa,
foram realizadas duas análises para a compreensão do comportamento térmico da
biblioteca Nilo Peçanha, a primeira avaliou o desempenho geral do edifício sem o uso de
aparelhos condicionadores de ar, e a segunda, analisou a capacidade do edifício em
propiciar conforto térmico aos seus usuários. Constatou-se a ineficiência da edificação
em proporcionar conforto, devido ao fraco desempenho da sua envoltória.
Destaca-se dois principais elementos para o fraco desempenho: a inadequação da coberta
de alta absortância e transmitância térmica, assim como, a ausência de proteção solar
externa nas aberturas do pavimento superior. Indica-se, para a sequência dessa pesquisa,
a simulação e avaliação das recomendações de adequação sugeridas, com o propósito de
fornecer subsídios para auxiliar a concepção do projeto de adequação do edifício.
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RESUMO
A carta solar é uma importante ferramenta para a compreensão da geometria da insolação e a sua
interação com o espaço construído, tornando-se fundamental para o projeto bioclimático. Porém apesar
da aparente facilidade de utilização dos métodos disponíveis, analíticos (gráficos), fotográficos ou
modelagens computacionais, percebe-se a pouca utilização desta ferramenta na rotina projetual dos
estudantes e profissionais de arquitetura. Neste sentido, este trabalho apresenta os resultados de uma
pesquisa que teve como objetivo verificar a confiabilidade de duas ferramentas utilizadas para a
determinação da máscara de obstrução da abóbada celeste pelas edificações. A primeira refere-se ao
software Sketchup PRO 8 em conjunto com dois plug-ins, V-ray e SunTools; o segundo, à utilização de
uma lente olho-de-peixe acoplada a um dispositivo móvel, celular ou tablet. As máscaras de obstrução
resultantes da aplicação dessas duas ferramentas foram comparadas às máscaras obtidas através da
utilização do software Autodesk ECOTECT 2011 e desenhadas com o auxílio do software Autodesk
AutoCAD 2012. Em todos os casos o método utilizado para a produção das máscaras foi o estereográfico.
Constatou-se que: as duas ferramentas verificadas produzem resultados satisfatórios; a máscara
produzida com a lente olho de peixe tem a vantagem de incluir a vegetação arbórea entre os elementos de
obstrução da abóbada celeste e; geralmente são desconsideradas no uso das demais ferramentas. A
presente pesquisa, caracterizada como analítica, é resultado de atividades experimentais e didáticas do
Laboratório de Conforto do Ambiente do Curso Superior de Tecnologia de Design de Interiores do Instituto
Federal Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB, e espera contribuir com a incorporação da
geometria da insolação na prática projetual, ao facilitar o uso de duas ferramentas que já estão disponíveis
aos projetistas em seu dia-a-dia.
Palavras-chave: geometria da insolação, lente olho-de-peixe, Sketchup.

ABSTRACT
The solar chart is an important tool to the comprehension of the solar geometry and its interaction with the
built space, what makes this chart fundamental to the bioclimatic project. However, despite of the facility
appearance of the available methods such as analytics, photographic, computing modeling, it is visible
almost no one utilization that tool during project routine of the architecture students and professionals. In
this sense, this article presents the results of a survey that aimed to verify the reliability of the two
instruments used to determine the shadow mask of the buildings. The first refers to Sketchup Pro 8 software
with two plug-ins, V-ray and SunTools. The second concerns the use of a fish-eye lens attached to a mobile
device, cell phone or tablet. The shadow masks resulting from the application of these two tools were
compared to the masks obtained by using Autodesk software 2011 ECOTECT and designed with the help
of Autodesk AutoCAD 2012 software. In all cases the method used for the production of masks was the
stereographic. It was realized that: the two verified tools produce satisfactory results; mask produced with
the fish-eye lens has the advantage of including vegetation between the elements of obstruction of the
celestial vault, usually are not considered in use the others tools. This research, characterized as analytical,
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is results of experimental and didactic activities of the Laboratory of Environmental Comfort, which
belongs to the Technology Course of Interior Design from the Federal Institute Education, Science and
Technology of Paraíba (IFPB), and aims to contribute to the insertion of the insolation geometry in project
practice, providing the designer two tools that are already part of your day-to-day.
Keywords: Solar Geometry, Fish-eye lens, Sketchup.

1

INTRODUÇÃO

A carta solar relacionada com as máscaras de obstrução (pelas edificações) da abóbada
celeste é um recurso bastante útil e simples para verificação do fator de visão do céu, do
período de exposição à radiação solar, da estimativa da quantidade de radiação direta e
difusa de um determinado ponto situado no meio urbano, gerando subsídios para a
avaliação e o projeto de edificações e espaços abertos no meio urbano. Pode, portanto,
ser utilizada em diferentes escalas e setores do desenho urbano (projeto viário,
implantação de arborização, definição da relação entre altura e afastamento das
edificações etc) e da arquitetura (implantação e orientação dos edifícios, orientação e
dimensionamentos das aberturas e elementos de sombreamento, cálculo de carga térmica.
De acordo com Bittencourt (2004), a cartas solar, também conhecidas por diagrama solar
ou gráfico solar, é a representação gráfica, em um plano horizontal, do percurso do sol na
abóbada celeste da terra nos diferentes períodos do dia e do ano. Enquanto a máscara de
sombra refere-se à inclusão, na carta solar, dos obstáculos que impedem a visão da
abóbada celeste por um observador, tais como, os edifícios e os elementos arbóreos do
entorno.
Atualmente diversos métodos são utilizados para a verificação da obstrução do céu
visível, desde ferramentas mais tradicionais como o método gráfico auxiliado por
softwares do tipo CAD, fotografias com lentes do tipo olho-de-peixe, e, por fim,
simulações em softwares específicos, tais como Autodesk Ecotect, Solar Tool, Sun Path
e Sol-ar.
Os métodos gráficos e computacionais dependem de um amplo levantamento físico
inicial do local a ser avaliado e seu entorno, além da dificuldade de inserção dos elementos
arbóreos, enquanto a fotografia com a lente olho-de-peixe permite uma rápida verificação
do entorno com todos os seus elementos, mas que por outro lado exige um alto
investimento financeiro para a aquisição de uma câmera e a lente olho-de-peixe. Estas
dificuldades muitas vezes impossibilitam a adoção dessas ferramentas por alunos e
profissionais do mercado de arquitetura e urbanismo.
Neste sentido, o presente artigo visa demonstrar a viabilidade de utilização de duas
diferentes ferramentas que podem auxiliar na fase de projeto de forma mais prática e
rápida. O primeiro método analisa a utilização do software Sketchup em conjunto com
dois plug-ins, V-ray e Sun Tool, e, o segundo, refere-se à utilização de uma lente olho-depeixe para dispositivos móveis, tais como smartphones e tablets.
2

MÉTODOS E INSTRUMENTOS PARA A PRODUÇÃO DA MÁSCARA E
OBSTRUÇÃO DO CÉU E CÁLCULO DO FATOR DE VISÃO DO CÉU

A máscara de obstrução obtida em um determinado ponto, sobreposta ao diagrama solar,
permite ao projetista analisar os horários e períodos de insolação e auxiliam na tomada
de decisões na fase projetual.
Para se obter a máscara de obstrução do céu, em primeiro instante, é necessário reproduzir
a projeção da abóbada celeste (céu) no plano horizontal. Para isso, entre os métodos
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existentes (ortográfica, equidistante, gnomônica e estereográfica), o de projeção
esteorográfica é o mais preciso. No caso da projeção estereográfica, são adicionados os
conceitos de zênite e nadir. O zênite corresponde ao ponto mais alto da abóbada celeste,
enquanto o nadir refere-se ao ponto oposto, e coincide com o ponto ocupado pelo
observador. Nessa projeção, o nadir é o foco, para onde convergem as linhas de projeção
dos pontos localizados na abóbada. De acordo com Souza (2003, p.32), as “distorções em
áreas e formas próximas à linha do horizonte existem, porém são menores, e a distorção
na escala também aumenta no sentido do centro à linha do horizonte”.
A aludida autora cita Whittaker (1997) para dizer que a projeção estereográfica, por
muitas razões, é a melhor maneira de representar em um plano as relações entre o céu e a
Terra. Isso porque “garante que qualquer ponto projetado ou transferido para a abóbada
celeste estará necessariamente projetado no interior do círculo de projeção no plano
horizontal, seja qual for o diâmetro adotado para a projeção”. Por fim, Frota (2004)
acrescenta que o método de projeção estereográfico é o mais utilizado.
A máscara de obstrução solar é a representação gráfica dos obstáculos que impedem a
visão da abóbada celeste a partir de um observador localizado em um lugar qualquer. Já
a fração visível do céu é denominada Fator de Visão do Céu (FVC) (Figura 01).
Figura 01: Obstrução causada pela edificação
Fonte: Yamaguti (2007 apud SOUZA, 2003)

Segundo Souza (2003, p.39), o FVC pode ser estimado por vários métodos (processos),
dos quais se destacam os processos analíticos (matemáticos), por fotografia, por
processamento de imagens, por diagramas ou por gráficos. Tanto pelo processo analítico,
como pelo uso de diagramas e gráficos, é necessária uma base de dados angulares
relativos às edificações existentes no entorno urbano.
Para a avaliação comparativa das ferramentas sugeridas neste trabalho para a produção
automatizada de máscaras de obstrução, tomou-se como referência uma máscara de
obstrução desenhada em CAD, cujo procedimento de produção pode ser conhecido em
Frota (2004).
Para Chapaman, Thornes e Bradley (2002), o método gráfico sofre, frequentemente,
aproximações e estimativas. Portanto, para se obter um resultado mais preciso é
necessária uma imagem gerada por uma lente do tipo “olho de peixe”, cujo custo, como
já foi dito, é elevado. A lente “olho de peixe” possui uma abertura angular de 180° e
produz uma imagem em projeção estereográfica. Para gerar a obstrução, ela deve ser
acoplada a uma câmera fotográfica, ser apontada para cima e ter um aparato provido de
bússola e nível (GRAZZIOTIN, 2003, p. 46; VILELA, 2007, p. 90). Daí a necessidade
de se desenvolver técnicas e instrumentos mais acessíveis, seja quanto à operação, seja
quanto ao custo e tempo de produção.
372

Neste sentido, nos últimos anos, algumas pesquisas buscaram o desenvolvimento de
técnicas e ferramentas de automatização dos processos de obtenção das máscaras de
obstrução. Outras buscaram utilizar e/ou adaptar equipamentos e técnicas mais baratos
para a produção e imagens a partir de lentes olho de peixe.
Em termos de automação, um dos métodos apontados por Chapaman, Thornes e Bradley
(2002) consiste em converter a imagem olho de peixe para o formato digital e em tons de
cinza (valores de pixel entre 0 e 255) e utilizar o histograma, com o qual é possível
“separar o céu”. Nessa técnica sabe-se que os tons de azul do céu são representados em
tons mais escuros em uma imagem em preto e branco. Por definição os tons com valor de
pixel, superior a 245 representam o céu.
O desenvolvimento dos Sistemas de Informações Geográficas – SIG (Geographic
Information System) e seu uso, em várias áreas do conhecimento possibilitou o
surgimento de novas técnicas, para a obtenção do FVC. Assim, Santos, Lima e Assis
(2003), por exemplo, desenvolveram um método que utiliza os programas Autocad® e
Mapinfo® (software de SIG). No primeiro, uma imagem da área de estudo é inserida no
programa e desenha-se com uma “polilinha” delimitando o céu visível. No segundo
associa-se em tabela o valor do atributo correspondente a cada célula do fator de forma.
O fator de forma, segundo Souza (1997 apud VILELA, 2007, p.62), é um método
geométrico que divide a abóbada celeste em círculos e raios, gerando células em que cada
unidade é atribuído um valor. Segundo Vilela (2007, p.62), o “Mapinfo é capaz de
calcular a área dentro do polígono determinado pela polilinha e atribuir os valores das
células do fator de forma, mostrando como resultado a relação entre o céu visível e o céu
obstruído, ou seja, o FVC no ponto”.
Em seguida, também em ambiente de SIG, Souza (2003) desenvolveu uma técnica que
substitui as rotinas tradicionais, automatizando o processo de cálculo do FVC, com a
vantagem de permitir a obtenção simultânea do FVC em diversos pontos. Essa técnica foi
implantada diretamente no programa ArcView 3.2® (software de SIG), através de uma
extensão denominada 3Dskyview, “que tem como princípio básico a sobreposição
espacial de uma malha estereográfica de pontos da abóbada celeste sobre a projeção da
camada intra-urbana em plano horizontal”. (SOUZA, 2006 p.52).
No uso de fotografias com lentes olho-de-peixe, um dos estudos mais relevantes que
buscaram popularizar o seu uso foi o realizado por Mirella, Tamura e Krügger (2009),
que demonstraram a possibilidade de utilizar a lente olho-de-peixe acoplada a uma
câmera desprovida do sistema Full-frame, de menor custo, através da utilização do
software Photoshop para junção de duas imagens obtidas do mesmo ponto, mas com
orientações diferentes, eixos perpendiculares, para complementar a total visualização da
abóbada celeste.
3

MATERIAIS E MÉTODOS

A avaliação das ferramentas sugeridas neste trabalho foi realizada tomando-se como
estudo de caso um ponto situado no jardim lateral da biblioteca Campus João Pessoa do
IFPB, circundado por três edificações (Figura 02).
Para se obter a máscara de obstrução, inicialmente foi realizado um levantamento
topográfico para se obter a locação e a geometria das edificações situadas entorno do
ponto considerado (Figura 02). Para o levantamento utilizou-se uma estação total, marca:
RUÍDE, modelo RTS-820, além de receptores GNSS de dupla frequência, marca:
TOPCON, modelo: Hiper Lite Plus
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Figura 02: Planta Baixa e Cortes da área em estudo.

A partir dos dados de referência obtidos no levantamento topográfico, foi desenhada no
software Autodesk AutoCAD 2012 a máscara de obstrução e referência, através do
método estereográfico (FROTA, 2004).
Num instante seguinte, a mesma máscara foi produzida de forma automatizada, utilizando
como ferramenta o software Autodesk ECOTECT 2011, que é bastante utilizado como
ferramenta de simulação de desempenho termo-energético de edificações, portanto, tendo
sua técnica de produção da máscara de obstrução já validada.
As duas máscaras produzidas inicialmente serviram como referências para a avaliação
das máscaras produzidas pelas duas ferramentas testadas nesta por esta pesquisa. A
primeira ferramenta corresponde ao software Sketchup Pro 8, com a inserção de dois
plug-ins1: o V-ray utilizado para renderização de maquetes eletrônicas e o Sun Tools, que
adiciona ao Sketchup algumas ferramentas de análise da geometria da insolação,
conforme Figura 03. O Sketchup e o V-ray são softwares amplamente utilizados pelo
mercado, o que facilita a implantação da análise da geometria solar na rotina projetual
dos escritórios de arquitetura. O Sun Tools é uma ferramenta livre, disponível para
download, bastante leve e de fácil utilização.
Figura 03: (a) Interface do software Sketchup com aplicação da ferramenta Sun Path do
plug-in Sun Tools no modelo eletrônico desenvolvido para este estudo.

A segunda ferramenta avaliada foi a uma lente olho-de-peixe compacta, marca: Lesung,
modelo: FE-19, acoplada a um telefone móvel com câmera, tipo smartphone, marca:
1

Plug-in: é um programa de computador usado para adicionar funções a outro programa maior.
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Samsung, modelo: S6802 (Figura 04). O equipamento foi posicionado com o auxílio de
um tripé com suporte para telefone móvel e nivelado com uma bolha de nível circular. As
fotografias obtidas pelo conjunto óptico foram vetorizadas através do software AutoCAD
2012, assim como, a sobreposição ao diagrama solar.
Figura 04: (a) Lente olho-de-peixe, (b) conjunto utilizado para verificação da máscara de
sombra.

4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o uso da ferramenta Sketchup é possível modelar a espaço construído e gerar a
máscara de obstrução da abóbada celeste com o uso da ferramenta V-ray. Combinando
essa máscara com a carta solar produzida através da ferramenta Sun Tools é possível
identificar os períodos de exposição (ao sol) do ponto central da máscara de obstrução e
das fachadas das edificações em seu entrono (Figura 05a). Essas ferramentas possibilitam
a geração de uma perspectiva do ambiente estudado, semelhante à de uma lente olho-depeixe (Figura 05b).
Figura 05: (a) Máscara de sombra gerada pelo Ecotect, (b) Perspectiva gerada a partir de
uma câmera olho-de-peixe no Sketchup/ V-ray/ Sun Tools.
ANALEMAS 9h, 10h, 11h, 12h, 13h e 14h
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Comparando a máscara de obstrução produzida no Sketchup com as produzidas no CAD
e no Ecotect, percebeu-se uma distorção, para mais, ao Norte, o que corresponde,
teoricamente, a uma obstrução menor da abóbada celeste (Figuras 07 e 08).
Figura 07: Máscaras de obstrução obtidas pelos diferentes métodos com a indicação do
FVC.

Figura 08: Sobreposição da parcela da abóbada celeste visível resultante dos diferentes
métodos de análise.

A imagem gerada a partir da lente olho-de-peixe para celular (Figura 09) apresentou uma
deformação, para menos, na direção Norte, e para mais na direção Oeste. Neste último
caso, a deformação correspondeu ao aumento do tempo de exposição à radiação solar
direta nos equinócios, em cerca de 20 minutos.
Figura 09: (a) Máscara de sombra pelo método gráfico, (b) Perspectiva gerada a partir de
uma lente olho-de-peixe para dispositivos móveis.
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Percebeu-se no uso desta ferramenta que a lente utilizada não atinge, de fato, 180º de
abrangência, portanto, não registrando toda a abóbada celeste. A lente registra apenas os
obstáculos situados a ângulos verticais superiores a 20° do observador em relação ao
plano horizontal.
Para se ter uma verificação mais precisa da diferença entre as ferramentas utilizadas,
calculou-se o FVC a partir de cada máscara de obstrução produzida, a partir do que
constatou-se uma diferença pouco significativa, cerca de 2%, em relação às máscaras de
referência, que se faz constatar que as ferramentas testadas são eficazes. Obteve-se com
o método gráfico um FVC de 26,3% e de 25,7% com o software Ecotect, enquanto, a
câmera olho de peixe e o software sketchup, resultaram em um FVC de 25,4% e 27,7%,
respectivamente.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o surgimento de novos softwares e o aperfeiçoamento dos existentes, assim como o
desenvolvimento de interfaces mais amigáveis voltadas aos projetistas, observa-se, cada
vez mais, a facilidade de adoção da avaliação das condicionantes climáticas nas fases de
projeto. Neste sentido, este artigo demonstrou o potencial de utilização de algumas
ferramentas comuns no dia-a-dia dos projetistas para a compreensão da geometria da
insolação.
A utilização do software Sketchup permite ao projetista uma avaliação do sombreamento
integrada ao processo do estudo do agenciamento, da orientação e da forma. Podendo ser
potencializado através da integração com os plug-ins V-ray e Sun Tools, para geração das
máscaras de sombras e do diagrama solar, agilizando assim o processo de tomada de
decisões.
A imagem gerada pela lente olho-de-peixe acoplada ao celular apresentou a maior
deformação em relação aos demais métodos utilizados. Porém, demonstrou ser um
método confiável, com a vantagem de não exigir o levantamento físico do entorno e,
ainda, de registrar os elementos arbóreos e ou outros elementos de geometria complexa.
Também, devido ao baixo custo da lente, inferior a R$30,00, e a popularização dos
smartphones, acredita-se que a sua utilização por estudantes e profissionais tem grande
potencial, pois requer uma técnica bastante simples e de maior agilidade, se comparada
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ao uso de equipamentos de fotografia mais sofisticados (profissionais), além de não
requerer o levantamento do entorno, necessário no uso das técnicas automatizadas.
6
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RESUMO
O desempenho energético das edificações tem sido frequentemente abordado considerando apenas a
edificação, apesar da importância do entorno. Assim, este estudo teve como principal objetivo avaliar a
influência de variações no entorno sobre o comportamento térmico e energético das edificações. Os
procedimentos metodológicos adotados foram: pesquisas no setor cadastral da Prefeitura Municipal,
levantamento de campo no recorte urbano em estudo e simulação computacional com o programa
DesignBuilder. Com base nos dados levantados, um modelo representativo da realidade construtiva foi
elaborado e utilizado como caso base das simulações. Um conjunto de tipologias foi simulado, estas
foram determinadas a partir de alterações de variáveis construtivas como proteção solar e coeficiente de
absorção da envoltória, assim como, a variável urbana referente ao grau de obstrução do entorno. A
variável de análise considerada é a carga necessária para resfriamento. A partir dos resultados observouse que o sombreamento provocado pelo entorno contribui para a redução no consumo de energia para
refrigeração, porém nem sempre o balanço é favorável, alguns modelos analisados apresentaram um
aumento no consumo de energia com o adensamento do entorno. Os modelos com a proteção solar tipo
veneziana nas aberturas apresentaram os melhores resultados.
Palavras-chave: Sombreamento; Entorno construído; desempenho energético.

ABSTRACT
The energy performance of buildings has been frequently studied considering only the building itself
besides the importance of urban surrounding. Thus, the aim of this study is to analyze energy
performance of buildings in an urban context. Based on data collected a representative building model
was used as a base case of computer simulations, which were made using the DesignBuilder software. A
group of typologies have been simulated, determined from variables such as sun protection and
absorption coefficient of the envelope, as well as the urban variable referred to sky obstruction from the
adjacent buildings. The analysis variable considered in this article was the cooling load. From the
results, it was observed that the shading caused by adjacent buildings contributes to reducethe energy
consumption for cooling, but the balance is not always favorable, some models showed an energy
consumption increase. Considering the solar protection in openings, the use of louver conducted to a
better energy performance.
Keywords: Shading; Urban surrounding; Energy performance.

1

INTRODUÇÃO

O crescente processo de urbanização tem gerado diversos problemas que afetam
diretamente a qualidade ambiental das cidades. Os crescentes problemas energéticos
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nacionais e mundiais tornam essencial que as edificações sejam projetadas e construídas
de acordo com critérios que garantam a sua adequação ao clima em que se inserem. Por
meio desta adequação, pode-se obter a satisfação do usuário quanto às condições
térmicas dos ambientes internos, evitando-se, em consequência, o desperdício de
energia elétrica com condicionamento artificial da edificação (LAMBERTS; CARLO;
TOCCOLINI, 2005).
Tendo em vista que é de vital importância a preocupação com o consumo excessivo de
eletricidade para o condicionamento de edificações, visto que esta demanda ocorre, com
frequência, nos horários de pico de consumo. Somam-se ainda à problemática, novos
investimentos para geração elétrica através de soluções pouco sustentáveis, como em
termoelétricas por queima de carvão ou gás natural.O setor residencial é um grande
consumidor de energia, sendo a redução desse consumo um dos objetivos do programa
nacional de conservação de energia (BRASIL,2012).Todo edifício construído depende
de uma quantidade de energia para sua manutenção, utilizada para iluminação artificial,
elevadores, sistemas de segurança, automação, climatização, entre outros.Algumas
escolhas e definições são feitas na concepção do projeto, por exemplo, ao se escolherem
os tamanhos das aberturas, define-se a iluminação natural disponível internamente e,
consequentemente, a dependência de iluminação artificial durante o dia. Quando se
escolhe a implantação, o formato e as dimensões do pavimento, o sistema de aberturas,
os materiais construtivos, define-se também a necessidade de sistemas de
condicionamento ambiental artificial (BENEDETTO, 2007).
É consensual, entre diversos autores, a importância do projeto de arquitetura para o
desempenho energético de uma edificação. Olgyay (1998) afirma que os princípios
bioclimáticos de uma arquitetura adaptada ao meio ambiente podem ser empregados nos
edifícios residenciais, como estratégia de composição e de caracterização do espaço,
desde a concepção do projeto. Logo após a crise do petróleo, ocorrida na década de 70,
diversos países direcionaram recursos e linhas de pesquisa para o desenvolvimento de
fontes alternativas de energia e sistemas mais eficientes. Grande atenção foi voltada ao
desempenho energético das edificações (setores residencial, comercial e público),
responsáveis por uma parcela significativa do consumo de energia elétrica na maioria
dos países (MENDES; LAMBERTS; CUNHA 2005).
Nesse contexto, o estudo realizado por Santana (2006) permitiu demonstrar os
parâmetros que mais influenciam no consumo de energia na tipologia construtiva de
edifícios. No estudo, analisou-se, através de simulações computacionais desenvolvidas
com o software EnergyPlus, os seguintes parâmetros: fator de projeção, entorno,
coeficiente de sombreamento dos vidros, percentual de área de janela na fachada,
transmitância térmica das paredes e da cobertura e orientação. Dentre os parâmetros
analisados, a porcentagem de janela na fachada foi a variável que apresentou resultados
mais significativos, sendo que a cada 10% de aumento de área de janela, o consumo de
energia sobe 2,9%. Para edifícios com grandes áreas de parede, o fator de
absortânciademonstrou grande influência, observando redução de 1,9% do consumo de
energia para cada alteração de 10% na absortância. Na comparação entre modelos com
paredes claras e escuras, o consumo de energia variou em 15,1%. A utilização de
proteções solares, quando simulados para todas as orientações, demonstrou uma redução
de 12% no consumo de energia.
Na pesquisa de Wong e Li (2007), sobre a eficácia de dispositivos de sombreamento na
redução do consumo de energia para refrigeração, nas orientações leste e oeste, em
Singapura, os autores identificaram uma redução de 2,62% a 3,24% na carga para
refrigeração em ambientes cujas janelas possuíam dispositivo de proteção solar
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horizontal com 30 cm de profundidade. Para a profundidade de 60 cm, o estudo revela
uma economia de 5,85% a 7,06% e, para o dispositivo com 90 cm de profundidade, a
redução na carga para refrigeração do ambiente varia de 8,27% a 10,13%.
Objetivando contribuir para a eficiência
eficiência energética das edificações inseridas no clima
quente e úmido, este trabalho teve como objetivo avaliar a influência no desempenho
térmico (consumo de energia para refrigeração) de variáveis na envoltória das
edificações (dispositivos de sombreamento
sombreamento e coeficiente de absorção solar) inseridas em
diferentes configurações de cenário urbano.

2
2.1

METODOLOGIA
Caracterização da área

O recorte urbano escolhido para a presente pesquisa abrange o bairro de Manaíra,
localizado na região leste do município de João Pessoa-PB, com densidade bruta entre
43 e 70 hab/ha e predominância de edificações residenciais. Nos últimos anos, tem-se
observado uma tendência na substituição do padrão horizontal das edificações (casas)
pela verticalização (edifícios).
(edifícios). As figuras 1 e 2 ilustram o mapa do bairro e uma
fotografia com panorama geral do bairro.
Figura 1 – Mapa do recorte urbano em estudo

Figura 2 – Vista panorâmica

Fonte: Arquivo dos autores

Fonte: Adaptado da PMJP (2013)

De acordo com o Código de Obras de João Pessoa, a classificação da área em estudo se
enquadra na Zona Residencial 1 (ZR1), com amostra contemplando edifícios com mais
de 5 pavimentos, considerado a implantação da tipologia predominante do uso R6. Tal
categoria de edifício não possui limite de altura, sendo a mesma limitada pelos
afastamentos dentro do lote.
2.2

Levantamento de dados

A coleta de dados foi realizada junto a Secretaria de Planejamento da Prefeitura
Municipal de João Pessoa (SEPLAN), sendo a primeira
primeira etapa do trabalho destinada a
obtenção do número total de edifícios residenciais situados no bairro de Manaíra com
mais de cinco pavimentos. Como recorte temporal, as unidades escolhidas apresentam
Habite-se a partir de 2000, sendo esta restrição estabelecida
estabelecida de modo a caracterizar a
tendência atual da construção civil para a área, configurada por edifícios em altura. O
bairro possui 230 edificações residenciais com mais de cinco pavimentos,definiu-se um
recorte de 10% do total, representativos das características das construções, locais, a
amostra final é de 25 edificações, escolhidas aleatoriamente. As informações
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necessárias para realização das análises foram obtidas a partir do projeto legal (plantas,
cortes e fachadas). Ao final da etapa, os dados foram mapeados e organizados em fichas
descritivas.
2.3

Desenvolvimento da tipologia predominante

Após a tabulação de dados quantitativos e qualitativos obtidos na pesquisa de campo,
pôde-se formular uma edificação típica (tipologia predominante) que, apesar de não
existir no universo da pesquisa, reúne as características mais frequentes encontradas nos
25 edifícios levantados. O conjunto de variáveis obtido dos levantamentos foi: tipologia
do terreno e da edificação; área dos apartamentos tipo; número de apartamentos por
andar; número de pavimentos e número de pavimentos tipo; altura do pavimento tipo;
orientação das fachadas; percentual de área de janela e de parede nas fachadas;
elementos de proteção solar e características construtivas gerais (estrutura, laje, paredes,
revestimentos, cor e vidros).
2.4

Simulação computacional e criação de modelos

O comportamento térmico dos modelos em estudo foi simulado com o programa
DesignBuilder.O período de simulação corresponde a um ano, considerando o
comportamento das variáveis hora a hora.Do ponto de vista de condicionamento
térmico, foi considerado o uso do ar condicionado no setor íntimo (quartos) no período
noturno. Durante o dia, utilizou-se a ventilação natural em todos os setores do
apartamento.Para a inserção dos materiais que constituem os elementos construtivos da
tipologia predominante foi utilizada a biblioteca de componentes especificadas pela
norma ABNT 15220-2 (ABNT, 2005).As variáveis construtivas testadas nas simulações
foram: proteção solar, entorno e absortância, detalhadas a seguir.
2.4.1 Proteção solar
Foram adotados seis tipos de proteção solar nos modelos em análise: proteção solar
horizontal sobre os fechamentos transparentes, com profundidade de 50 cm e 100 cm;
proteção solar mista sobre os fechamentos transparentes - horizontal e vertical, com
profundidade de 50 cm; proteção horizontal contínua, sobre o fechamento opaco e
transparente, com profundidade de 50 cm; veneziana cobrindo toda a área dos
fechamentos transparentes, com inclinação de 15°. Os elementos verticais e horizontais
são em placas de concreto, com exceção da tipologia veneziana, que é de alumínio.
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Figura 3 – Variações de tipologias de proteção solar

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013.

2.4.2 Entorno
Para a análise do entorno foram simulados três casos: o primeiro caso, denominado
Cenário I, corresponde à situação isolada da edificação,
edificação, ou seja, sem entorno; o segundo
caso corresponde às edificações existentes atualmente no recorte adotado, denominada
Cenário II; o terceiro cenário (Cenário III) corresponde a uma situação máxima de
adensamento, respeitando as diretrizes estabelecidas pelo Código de Obras do local.
2.4.3 Coeficiente de absorção solar
Para a análise da influência da absortância das paredes externas no ganho térmico no
interior das zonas analisadas, considerou-se para o caso base (SP) o valor da absortância
encontrado a partir do índice de refletância
refletância médio definido por Leal (2013) em estudo
realizado no mesmo recorte urbano. A refletância média da amostra foi 58,65, logo, o
valor de absortância média é 41,35. Com o intuito de avaliar a influência da absortância
das paredes externas no comportamento
comportamento térmico e energético da edificação analisada,
foram adotados valores extremos de absortância - máxima e mínima, 0,90 e 0,20.

2.5

Tratamento dos dados

Os resultados das simulações foram tratados estatisticamente, adotou-se o teste
Wilcoxon na comparação entre postos.Através desses testes foi elaborada uma escala
gradual comparativa de desempenho entres os modelos analisados, como também foi
encontrada a diferença estimada entre os modelos, através do intervalo de confiança
livre de distribuição. Para todos os
os testes, foi adotado o nível de significância de 0.05.
Estendendo as análises, os resultados foram convertidos em valores monetários,
convertendo o consumo em reais (R$), de modo a obter um comparativo mais concreto,
utilizando-se das taxas cobradas pela concessionária de energia local (Energisa).

3
3.1

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Caracterização da tipologia predominante

A partir da análise dos levantamentos dos aspectos destacados anteriormente e de maior
recorrência no universo analisado, pôde-se definir a tipologia predominante com as
características mais representativas.No quadro 1, apresenta-se a planta representando os
setores de cada apartamento adotados para o modelo. Essa mesma setorização foi
adotada para o estabelecimento de zonas térmicas, totalizando 3 zonas
zonas por apartamento
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(zona social, íntima e serviço). O setor de circulação não foi considerado uma zona
térmica, portanto, não foi simulado.Observam-se também as características gerais da
tipologia predominante, assim como o número e altura dos pavimentos, percentual de
janela na fachada, etc.
Quadro 1 – Caracterização da tipologia predominante
PLANTA BAIXA

PARÂMETRO
Forma do terreno

Figura 4– Planta baixa com setorização do
pavimento tipo da tipologia predominante

17.25

14.50

Forma da edificação
Área do pavimento
tipo
Altura pavimento
tipo
Número de
pavimentos
Número de
pavimentos-tipo
Nº apartamentos por
andar
Percentual de Janela
na Fachada (PJF)
Orientação fachada
principal
Absortância
Esquadrias
Vidros
Alvenaria

TIPOLOGIA
PREDOMINANTE
Retangular
Retangular
(14.50x17.25m)
250m²
2.70m
26
20
02
Nordeste: 30%
Sudeste: 20%
Sudoeste: 10%
Noroeste: 20%
Nordeste
0,4135
Alumínio
Comum 4mm Incolor
Tijolo cerâmico oito
furos quadrado

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013.

3.2

Desempenho energético

Os resultados mostrados a seguir correspondem às simulações realizadas com a
tipologia predominante e suas variações. Os dados se referem ao consumo de energia
em kWh requerido pelo sistema de refrigeração tipo split, o qual teve seu
funcionamento programado para manter uma temperatura entre 18º e 26º C, no período
de ocupação das 22h às 6h.
Baseando-se nos resultados encontrados a partir da aplicação do teste de comparação de
postos pareados, wilcoxon, foi elaborada uma escala gradual decrescente de eficiência
energética dos modelos estudados. O modelo caracterizado como mais eficiente foi o
sem proteção com absortância 0.20, seguido do modelo com proteção solar do tipo
veneziana. A tipologia predominante não demonstrou uma boa eficiência, ficando na
frente apenas do modelo com absortância 0.90 nos cenários atual e máximo adensado, o
qual se configurou a partir dos testes como a opção que mais consumiu energia para
refrigeração do setor íntimo do apartamento (Figura 5).
A sequência da escala foi similar para o cenário II e III, com pequena diferença no
cenário isolado. É possível identificar que nos modelos com proteção solar a
necessidade de carga para refrigeração é menor. Dentre as opções que utilizaram
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proteção solar, destaca-se a tipologia veneziana como a mais eficiente para todos os
cenários, e a proteção horizontal de 50 cm como a menos eficiente.
Figura 5– Escala gradual decrescente de desempenho energético dos modelos
CENÁRIO I

CENÁRIO II e III

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013.

Sob o ponto de vista quantitativo, foram feitas comparações dos resultados horários de
cada modelo, estas estão apresentadas no quadro 2, abaixo. O modelo sem proteção com
absortância 0.90 apresenta carga de até 0,54 kWh a mais que a tipologia base, dentro de
um intervalo de confiança que varia de 0,53 kWh a 0,55 kWh. Para o cenário com alto
grau de obstrução essa diferença diminui um pouco, passa a ser 0,44 kWh.
No modelo mais eficiente, sem proteção solar e absortância de 0.20, observa-se redução
de 0,23 kWh no consumo de energia para refrigeração,
refrigeração, em relação à tipologia base,
quando inserido em um cenário isolado. No cenário atual (II) observa-se uma redução
no consumo de energia, em relação a tipologia base, na ordem de 0,21 kWh. A menor
redução ocorre no cenário máximo adensado, onde a diferença estimada entre esses
modelos é 0,17 kWh.
O modelo com proteção solar mais eficiente, a veneziana, apresentou uma redução
máxima de 0,24kWh em relação à tipologia predominante, quando situada no cenário
isolado. Ao comparar o modelo menos eficiente com a proteção solar tipo veneziana,
observa-se, para o cenário isolado, diferença estimada de 0,80 kWh. Para o cenário atual
a diferença é de 0,76 kWh. A menor diferença entre esses modelos ocorreu no cenário
máximo (III), na ordem de 0,65 kWh (Quadro 2).
Convém destacar o comparativo entre os modelos mais eficientes, sem proteção com
absortância 0.20 e com proteção tipo veneziana e absortância 0.41. As diferenças foram
pequenas, chegando ao máximo de 0,05 kWh.
Quadro 2– Valores referentes ao intervalo de confiança para consumo de energia para
refrigeração (kWh)
INTERVALO LIVRE DE DISTRIBUIÇÃO

Modelos
CI_ABS0.90 x CI_SP
CII_ABS0.90 x CII_SP
CIII_ABS0.90 x CIII_SP
CI_ABS0.20 x CI_SP
CII_ABS0.20x CII_SP

Diferença
estimada
0.54

Intervalo livre de distribuição

0.54

0.53 A 0.55

0.44
- 0.23
- 0.21

0.43 A 0.45
- 0.24 A - 0.22
- 0.22 A - 0.21
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0.53 A 0.55

CIII_ABS0.20 x CIII_SP
CI_ABS0.90 x CI_ABS0.20
CII_ABS0.90 x CII_ABS0.20
CIII_ABS0.90 x CIII_ABS0.20
CI_VEN x CI_SP
CII_VEN x CII_SP
CIII_VEN x CIII_SP
CI_ABS0.90 x CI_VEN
CII_ABS0.90 x CII_VEN
CIII_ABS0.90 x CIII_VEN
CI_ABS0.20 x CI_VEN
CII_ABS0.20 x CII_VEN
CIII_ABS0.20 x CIII_VEN

- 0.17
0.78
0.76
0.62
- 0.24
- 0.20
- 0.20
0.80
0.76
0.65
- 0.03
- 0.05
- 0.02

- 0.18 A - 0.17
0.78 A 0.80
0.74 A 0.78
0.60 A 0.63
- 0.25 A - 0.23
- 0.21 A - 0.18
- 0.20 A - 0.19
0.78 A 0.82
0.74 A 0.78
0.63 A 0.66
- 0.04 A - 0.02
- 0.05 A - 0.04
- 0.02 A - 0.01

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2013

A influência do entorno também foi analisada. Observou-se uma redução no consumo
de energia ao aumentar o grau de obstrução do entorno, mas nem sempre esse balanço é
favorável, algumas tipologias apresentaram um aumento no consumo.
As tipologias, predominante e com absortância 0.90, apresentaram uma redução no
consumo de energia em condições de entorno mais adensado. A tipologia predominante
apresentou diferenças pequenas ao variar o grau de obstrução do entorno.
Quantitativamente, o pico dessa diferença foi de 0,05kWh entre o cenário atual e o
máximo adensado.
Já os modelos mais eficientes, com veneziana e o modelo com absortância 0.20
apresentaram resultados opostos, ao aumentar o grau de obstrução do entorno, o
consumo aumentou. Embora esse aumento tenha sido pequeno, comparando o modelo
com veneziana no cenário atual (II) com o cenário isolado (I) a diferença encontrada foi
0,04 kWh.
Estendendo as análises, foram feitas comparações entre o consumo mensal e anual dos
modelos, nessas análises foram utilizados os resultados apresentados no cenário I
(isolado). O consumo energético mensal do edifício de referência (sem proteção e
absortância 0.41 - SP) foi comparado com o consumo do modelo sem proteção com
absortância 0.20 (ABS0.20). As maiores diferenças de consumo foram registradas nos
meses de agosto (14,97%), julho (14,26%) e abril (11,97%), como pode ser observado
no quadro 3. O que implica na redução de 1748,47 kWh por ano, ou 10,43% (Quadro
3).
Quadro 3– Consumo mensal kWh – tipologia base x absortância 0.20
SP
ABS0.
20

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

2056,02

2539,90

2312,48

1556,33

1229,90

487,56

286,92

373,53

917,02

1251,16

1743,52

2007,11

16761,44

2077,69

1369,98

1088,76

430,35

246,02

317,63

822,93

1132,45

1578,22

1805,43

15012,97

1855,36

2288,17

Diferença Absoluta (kWh)
200,66
251,73
Diferença Relativa (%)

234,79

186,35

141,14

57,21

40,91

55,90

94,09

118,71

165,30

201,68

9,76

10,15

11,97

11,48

11,73

14,26

14,97

10,26

9,49

9,48

10,05

9,91

Economia
(kWh)
1748,47
Economia
(%)
10,43

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2013

A mesma análise foi feita com a tipologia veneziana, seu uso promoveu uma economia
anual de energia de 1495,50 kWh. Ao dividir esse valor pelo número de apartamentos
analisados (6 apartamentos), observou-se que cada um obteve uma redução anual de
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249,25 kWh no consumo energético. Desta forma, considerando-se uma taxa de R$
0,387651 por kWh, a utilização do protetor solar resultou em uma economia anual de R$
96,62 por apartamento.
Ao fazer a mesma comparação para o modelo sem proteção, mas com absortância baixa
(ABS 0.20), encontrou-se uma redução na ordem de 1748,47 kWh, dividindo pelo
número de apartamento analisados, tem-se uma redução de 291,41 kWh, o que
representa uma economia anual por apartamento de R$ 112,96.
4

CONCLUSÕES

Pode-se concluir que o uso do dispositivo de proteção solar representou uma
significativa redução no consumo de energia para refrigeração. O uso da veneziana
resultou na redução anual de 1.495,50 kWh, em percentual essa redução foi 8,92%,
ficando atrás apenas do modelo com absortância 0.20, que apresentou uma redução de
até 1.748,17 kWh, ou seja, 10,43% de economia.
Sobre a influência do entorno destacam-se dois aspectos:
a) O sombreamento reduz a incidência solar sobre a envoltória, reduzindo assim a carga
térmica nos ambientes analisados. Verificou-se que, principalmente nas situações de
elevada absortância e ausência de proteção solar, o entorno tende a favorecer a redução
do consumo de energia para refrigeração;
b) O entorno adensado reduz a possibilidade de dissipar o calor armazenado, visto que o
adensamento diminui as correntes de ar, assim como maximiza a radiação difusa.
Fazendo com que aumente o consumo de energia nessas situações. Esse efeito foi
percebido nos modelos que apresentam maior proteção à radiação, através de
dispositivos de proteção na abertura e menor coeficiente de absorção.
Maior atenção deve ser dada à influência do entorno no desempenho energético das
edificações. Considerando o clima quente e úmido, a ventilação é uma variável de
grande impacto no resfriamento das edificações, principalmente no período noturno,
quando as temperaturas são mais amenas. O adensamento reduz essa possibilidade,
como pode ser observado com os resultados desse trabalho.
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RESUMO
Aspectos de conforto e desempenho térmicos em Habitações de Interesse Social em alguns casos não
consideram análises criteriosas que proporcionem ao usuário um modelo ideal de habitação no que se
refere aos aspectos de conforto térmico. A existência de normas que determinem alguns parâmetros de
conforto não significa que estes padrões sejam adotados adequadamente, pois existem restrições
econômicas e sociais destes usuários. Um diagnóstico de sensação de conforto térmico em Habitações de
Interesse Social permite uma análise criteriosa com o intuito de aferir problemas de desconforto térmico
de usuários que moram nestas tipologias habitacionais. O objetivo deste trabalho é identificar se os
apartamentos do Conjunto Habitacional BNH de Santos-SP proporcionam aos seus moradores um estado
de conforto térmico satisfatório e adequado ao clima local. Estão sendo avaliados apartamentos com
disposições de layout, ocupação e implantações distintas no complexo do BNH de Santos, onde os dados
experimentais estão sendo coletados com um confortímetro, concomitantemente a um levantamento de
APO (Avaliação Pós Ocupação) junto aos moradores e que serão comparados aos índices de conforto
térmico calculado pelo software Energyplus através do arquivo climático da região da baixada santista.
Os resultados parciais demonstram que a maioria dos usuários entende que os apartamentos são muito
quentes ao longo do ano, com temperaturas mais elevadas no ultimo pavimento e também em
apartamentos com maior número de moradores, além da influência da radiação solar direta que cada
apartamento esteja recebendo ao longo do dia. Espera-se que os resultados obtidos nesta pesquisa possam
contribuir para a melhoria de novos projetos de habitações de Interesse Social, inclusive com subsídios
para a melhoria destes apartamentos, pois a partir destas análises, um banco de dados será criado com os
aspectos positivos e negativos identificados, colaborando desta forma com os usuários que dependem
desta tipologia habitacional.
Palavras-chave: Conforto térmico, APO, Habitação de Interesse Social.

ABSTRACT
Aspects of comfort and thermal performance in social dwelling in some cases do not consider detailed
analyzes that provide the user with an ideal model of housing in relation to aspects of thermal comfort .
The existence of rules that determine some parameters of comfort does not mean that these standards are
properly adopted because there are economic and social constraints of these users . A diagnosis of
sensation of thermal comfort in social dwelling allows a careful analysis in order to assess problems of
thermal discomfort of users who live in these housing types . The objective of this work is to identify
whether the apartments of Housing Complex BNH Santos- SP provides its residents a state of satisfactory
thermal comfort and suitable to the local climate. Apartments are being evaluated with provisions layout ,
occupation and different deployments in complex BNH Santos , where experimental data are being
collected with a confortímetro , concomitantly to a survey of POE ( Post Occupancy Evaluation ) with
residents and that will be compared to thermal comfort indices calculated by EnergyPlus weather file
software through the region of the Santos region . Partial results show that most users understand that
the apartments are very hot throughout the year, with higher temperatures in the last floor and also in
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apartments with the highest number of residents beyond the influence of direct solar radiation that each
apartment is receiving throughout the day. It is expected that the results obtained in this research can
contribute to the improvement of new projects of social dwelling , including subsidies to improve these
apartments because from these analyzes , a database will be created with the positives and negatives
identified , thus collaborating with the users who depend on this dwelling typology .
Keywords: Thermal Comfort, POE, Social Dwelling.

1

INTRODUÇÃO

Discussões que envolvam a questão habitacional em um dado país deverão considerar
aspectos socioeconômicos junto a aspectos técnicos. No Brasil, os aspectos técnicos
ainda são considerados bastante críticos, inclusive quando se trata de conforto térmico
em Habitações de Interesse Social.
A questão habitacional no Brasil ainda possui alguns entraves ao desenvolvimento do
país. O déficit habitacional acumulado ao longo da história obriga os governos a
proporem políticas públicas destinadas à produção de moradias como um processo mais
quantitativo que qualitativo. Exemplo disso foi a criação do Banco Nacional de
Habitação, o BNH, que previa efeitos positivos na esfera econômica de sua época em
função da produção em massa de moradias, mas com uma herança negativa quanto aos
processos projetuais e construtivos.
O Conjunto Habitacional (BNH) Humberto de Alencar Castelo Branco, situado no
município de Santos-SP, possui atualmente uma população próxima de 40 mil
habitantes, contemplando 3.280 apartamentos com diferentes tipologias de layout
interno.
Dadas às restrições econômicas e sociais dos usuários destas tipologias habitacionais,
em grande parte dos casos, entende-se que deva haver uma preocupação com a
qualidade e o conforto do ambiente, buscando a satisfação dos usuários, que na sua
grande maioria vivem em habitações precárias e desconfortáveis com relação ao
conforto ambiental mínimo sugerido por normas.
O conforto térmico é influenciado por uma série de critérios e fatores subjetivos. Os
critérios ambientais são compostos pela temperatura do ar, temperatura das superfícies,
movimento do ar, umidade relativa do ar e taxa de troca da ventilação natural. O
conforto térmico dependerá também da atividade exercida e das roupas utilizadas pelo
usuário, além da idade, estado de saúde, sexo e adaptação ao ambiente local e clima.
Outros fatores como ambientes aglomerados e subocupação, também podem influenciar
os aspectos de conforto interno. Idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias e
cardiovasculares crônicas são mais suscetíveis aos perigos da exposição prolongada ao
calor excessivo do que jovens e adultos saudáveis (MCGEEHIN & MIRABELLI, 2001
apud HARLAN et al., 2006).
Tem sido demonstrado que o clima exerce uma forte influência no comportamento de
uma pessoa exposta a um ambiente térmico, portanto, as condições climáticas
interferem nas variáveis térmicas de cada indivíduo (vestuário, posição e taxa
metabólica) e o uso do edifício controlado. (BRAVO; GONZÁLEZ, 2013).
Assim como a forma de projetar e construir as edificações tem revelado uma grande
influência das características climáticas, imprimindo uma identidade própria, como
parte da cultura de cada povo, os métodos de avaliação do desempenho térmico de
edificações também não fogem à realidade determinada por esta influência (AKUTSU,
1998).
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2
2.1

REVISÃO DA LITERATURA
Zoneamento Bioclimático Brasileiro

O clima predominante no Brasil é o tropical. A influência da continentalidade,
marítimidade, latitude, relevo e massas de ar faz com que, no Brasil, existam vários
subtipos de clima tropical (continental, altitude e semi-árido), subtropical e equatorial.
Para a avaliação do desempenho térmico, é necessário saber como variam a temperatura
do ar, a umidade relativa do ar, a direção e a velocidade do vento e a radiação solar. Os
valores horários dos parâmetros climáticos, necessários para a avaliação do desempenho
térmico de edificações, são agrupados nos chamados dias típicos de projeto, para
períodos de verão e de inverno (AKUTSU, 1998).
Um dia típico de projeto é caracterizado pela sua frequência de ocorrência e representa
as condições mais significativas ao longo do período de verão e de inverno e permite
quantificar os níveis de exigência na avaliação de desempenho térmico a ser efetuada na
edificação.
De acordo com a NBR 15.220-3, para o caso da cidade de Santos, as diretrizes de
projetos a serem seguidas, já que o município de Santos é definido pela norma como
Zona Bioclimática de número 5 devem possuir abertura para ventilação médias e
sombreamento nas mesmas, além de ventilação cruzada no verão e vedações internas
pesadas no inverno.
2.2

Conforto Térmico Adaptativo

O conforto térmico pode ser obtido através de diferentes combinações no ambiente, tais
como: nível de atividade (calor gerado pelo corpo), roupas adequadas para determinados
climas e ambientes, temperatura do ar, temperatura radiante média, velocidade do ar e
umidade relativa do ar.
A norma ASHRAE 55 (2010) define o conforto térmico como “um estado de espírito
que expressa satisfação com o ambiente térmico que envolve a pessoa”. Esta definição
não esclarece o que significa estado de espírito e satisfação, mas enfatiza corretamente
que o julgamento do conforto é um processo cognitivo, que envolve muitos dados de
entrada influenciados por processos físicos, fisiológicos, psicológicos, entre outros
(ASHRAE, 2005 apud TRIBESS, 2008).
De acordo com a ISO 7730 (2005), conforto térmico é um conceito que é influenciado
por parâmetros que podem ser percebido de forma distinta por todos os indivíduos. No
entanto, tentativas de se desenvolver uma relação empírica que relacione à percepção
humana as respostas fisiológicas ao conforto térmico estão sendo avaliadas. O modelo
mais utilizado é o sugerido por Fanger (1972), conhecido como teoria Predicted Mean
Vote (PMV), que procura expressar quantitativamente o conforto térmico e a sensação
térmica associada ao Predicted Percent of Dissatisfied (PPD).
De acordo com a ASHRAE 55 (2010), para pessoas que vivem em ambientes
naturalmente ventilados e estão aclimatadas a este tipo de ambiente, sugere-se um
método para avaliação de conforto, denominado conforto adaptativo, onde os ocupantes
tem a possibilidade de atuar sobre as aberturas (janelas) e sua vestimenta. Para que esta
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zona de conforto exista, é necessário que a temperatura média mensal externa esteja em
uma faixa de 10°C a 33,5°C.
Figura 1 – Faixas de temperaturas operativas aceitáveis para conforto em
ambientes ventilados naturalmente (adaptado de ASHRAE 55, 2010).

Fonte: ASHRAE 55 (2010).

Segundo Nicol (2004), existe um problema com relação à predição do conforto térmico
ao utilizar a ISO 7730 em regiões de clima quente, já que existem limitações
relacionadas à aplicabilidade do PMV. As temperaturas do ar acima de 30°C e
velocidade do ar acima de 1m/s não são incomuns em edifícios de países tropicais.
Existem muitos estudos de campo em climas quentes que revelam que os usuários em
determinadas situações podem estar em conforto térmico com temperaturas de 30°C ou
superior, principalmente se utilizarem ventiladores.
A velocidade do ar é considerada um parâmetro importante para o conforto térmico dos
ocupantes em determinados ambientes, principalmente em períodos quentes, elemento
essencial para a contribuição de retirada de carga térmica dos ambientes.
Figura 2 – Valores de velocidade do ar mínima exigida dentro da zona de conforto
ocupada. Fonte: Cândido et al 2011.

Fonte: Cândido et al. 2011.

Segundo Cândido et al. (2011), foram propostas revisões aos limites de velocidades do
ar levando em consideração a possibilidade de ajustes e controles da velocidade do ar
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realizados pelos ocupantes em determinados ambientes e para determinadas atividades,
incluindo habitações e ambientes de trabalho. Esta aceitabilidade da velocidade do ar
deve estar nos limites de 80% e 90%, conforme mostra a figura 2.
3

METODOLOGIA

Nos próximos itens serão discutidos os critérios de escolha e número de apartamentos
da amostra, e descrição da instrumentação, dos procedimentos de medição e da análise
de dados.
3.1

Avaliação Pós Ocupação e Levantamento térmico in loco

Segundo Romero e Ornstein (2003), a avaliação Pós-Ocupação (APO) é um processo
sistematizado e rigoroso de avaliação de edifícios, passado algum tempo de sua
construção e ocupação, tendo como objeto de análises os seus ocupantes e as suas
necessidades.
Inicialmente para esta pesquisa, foi realizada uma avaliação de satisfação por parte dos
usuários, por meio de um questionário com dezoito questões referentes ao conforto
térmico no interior dos apartamentos.
O passo seguinte foi estabelecer critérios de desempenho térmico destas unidades
habitacionais avaliadas, junto a uma escala de valores de desempenho térmico
determinadas pela NBR 15.220/3-2013, além de um levantamento das características da
envoltória do local. As respostas dos usuários foram adaptadas à escala de valores da
ISO 7730 (2005). O objetivo desta etapa foi diagnosticar se os apartamentos avaliados
termicamente atendiam aos critérios de desempenho e conforto térmico de seus
usuários. Para o levantamento térmico in loco, utilizou-se o confortímetro da marca
Delta Ohm, modelo HD 32.1, que possui as seguintes grandezas: Temperatura de bulbo
úmido, temperatura de globo e ambiente, pressão atmosférica, umidade relativa e
velocidade do ar.
3.2

Software energyplus

Para que se realizasse uma análise comparativa entre os registros das variáveis
ambientais e as temperaturas das superfícies do ambiente medidas pelo confortímetro e
o termômetro, respectivamente, utilizou-se o software Energyplus versão 8.1, software
de análise energética e de simulação de carga térmica.
Segundo Neto et al. (2008), para que os dados apresentem resultados mais precisos, os
dados de entrada devem se basear em um banco de dados próximos da realidade,
quando disponíveis.
O modelo utilizado para a simulação fundamentou-se em princípios de balanço
energético. Para o processo de simulação, foram modelados apartamentos com as
mesmas características dos apartamentos reais. O objetivo nesta etapa da pesquisa é
identificar a precisão dos resultados do software comparados aos resultados medidos in
loco.Para esta análise, foram inseridos no software os dados climáticos de entrada da
cidade de Iguape1 buscando deixar os dados de entrada próximos à realidade do local.
1

Como não existem arquivos climáticos para a cidade de Santos, optou-se por utilizar arquivos climáticos
da cidade de Iguape, localizada a aproximadamente 140 km da cidade de Santos e com características
semelhantes, como a estratégia bioclimática recomendada pela NBR 15.220-3/2013 para a Zona
Bioclimática 5.
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O sistema construtivo adotado no projeto padrão basea-se em uma tecnologia
convencional aplicada principalmente em Habitações de Interesse Social e em outros
setores da construção no Brasil.
As características construtivas do BNH, demonstrados no quadro 1, os dados climáticos
da cidade de Santos e os resultados identificados nas medições in loco pelo
confortímetro, foram inseridas no Banco de Dados no software Energyplus, para que as
simulações feitas no mesmo período anual pudessem ser comparadas com maior
precisão.
Quadro 1 – Características dos materiais componentes das paredes externas, piso e
laje.
Descrição
Concreto Comum
Piso cerâmico
Argamassa de cal
e cimento (ou de
cimento)
Vidro simples
Tijolo cerâmico
Alumínio

4

e(m) λ((W/(m.K))

d
c
(Kg/m³) (J/Kg°C)
2000
1005
variável
837

0.20
0.005

1,28
0,46

0.015

0,85

1800

754

0,004
0,15
0,001

0,8
0,7
230

2200
1300
2700

669,76
920
899,99

RESULTADOS

A análise dos resultados foi dividida em três partes. Primeiramente foram analisados os
resultados das entrevistas, em seguida foram avaliados os resultados das medições e por
último foram realizadas as simulações.
Para a análise dos resultados da APO, as respostas dos usuários foram adaptadas de
acordo com a escala da ISO 7730, 2005. Os resultados mostram que 82,5% dos usuários
consideram os cômodos com fachadas de orientações noroeste e sudeste voltado para a
rua (quarto e sala) os mais quentes dos apartamentos, deste total, 75,7% consideram o
quarto o cômodo mais quente. Entre os resultados mais críticos definidos pelos usuários,
42,5% estão insatisfeitos com a ventilação natural na cozinha no verão, 57,5% dos
usuários entrevistados consideram que os apartamentos ficam frios ou muito frios no
inverno., caso o apartamento esteja com portas e janelas abertas, gerando um
desconforto térmico proporcionado pelo vento frio no inverno. Se for utilizada somente
a APO, estes resultados podem não ser conclusivos, pois alguns apartamentos possuem
insolação matinal e outros possuem insolação vespertina, sendo os horários de insolação
distintos de acordo com o pavimento, em função do sobreamento gerado entre eles.
Foi realizada uma comparação entre o método da ASHRAE 55 e o método da Carta
Bioclimática (desenvolvido por Givoni), sobre conforto térmico em edificações em
condições naturais, e os resultados revelaram que 42,85% são divergentes em
determinados períodos do ano. Estas diferenças podem estar associadas aos fatores de
comparação, pois a ASHRAE 55 avalia o conforto térmico através velocidade do vento,
enquanto a carta bioclimática utiliza a umidade relativa do ar como fator principal de
análise.
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A seguir, serão apresentados os resultados que foram medidos in loco com o
confortímetro e dados simulados pelo software energyplus2. Os resultados apresentados
serão uma comparação entre os quartos dos dois apartamentos, sendo o primeiro
denominado como apartamento 103 do Conjunto Chile n° 371 de andar térreo e o
segundo como apartamento 404 do Conjunto Guiana Inglesa n° 212, do último andar,
ambos com insolação matutina.
Os quadros 2 e 3 representam os valores determinados pelo confortímetro. O
apartamento 103 do conjunto Chile possui uma população com nove moradores. O
quarto possui dimensão de 9,90m², constituído por piso cerâmico, paredes de blocos de
tijolos cerâmicos de 9 furos rebocados com cimento e pintados na cor branca em sua
face interior e face exterior revestida por pastilhas cerâmicas, sendo as lajes construídas
com blocos cerâmicos e argamassa de cimento.
Quadro 2 – Dados térmicos gerados pelo confortímetro para o apartamento 103 do
prédio 371 – Conjunto Chile.
Chile 371, Temp.
Temp. Temp.
Pressão
Velocidade Temp.
apto 103 - Bulbo
UR%
Globo Ar Atmosférica
do ar
Operativa
QUARTO. úmido
Julho
20,1
23
22,7
1020,2
72,9
0
23
Agosto
17,6
20
19,8
1022,3
74,3
0,1
19,9
Setembro
22,1
26,5
26,3
1008,6
62,2
0
26,5
Outubro
24,2
27,7
27,5
1011,2
69,2
0
27,6
Novembro 24,4
27,7
27,6
1007,9
70,2
0
27,7
Dezembro 24,2
28,5
28,4
1010,6
64,9
0,1
28,4
Janeiro
25,1
29,5
29,5
1009,9
64,5
0
29,5

O Quadro 2 mostra os resultados das temperaturas medidas entre os meses de Julho de
2013 a Janeiro de 2014 do apartamento 103 do conjunto Chile. De um modo geral, as
analises mostram que este apartamento esteve em estado de conforto térmico apenas no
mês de Julho, e nos demais meses, apresentou uma temperatura fria no mês de Agosto e
nos demais meses temperatura mais elevada.
A figura 3 mostra que, a média total no dia medido de temperatura radiante geradas pelo
confortímetro comparada a temperatura radiante simulada pelo energyplus, possui uma
diferença de 5,8%, sendo a maior amplitude registrada de 14%, no horário das 7:00hs.

2

Para a simulação no software energyplus, foi construído um cenário do BNH, com características
climáticas e de ocupação semelhantes ao local real, para que se pudessem gerar resultados próximos à
realidade dos objetos de estudo.
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Figura 3 – Comparação dos resultados entre a medição de campo e o banco de
dados do energyplus: temperatura radiante. Apartamento 103 Chile 371.

O quadro 3 faz uma análise semelhante ao apartamento 103 do conjunto Chile, porém,
os resultados demonstram que este apartamento permanece em estado de conforto
térmico entre os meses de Julho e Outubro. O apartamento 404 do conjunto Guiana
Inglesa é constituído por apenas dois moradores. A dimensão do quarto analisado é a
mesma do apartamento do conjunto Chile, sendo a única diferença construtiva o piso em
madeira, além de a orientação solar ser oposta ao apartamento 103 do Conjunto Chile.

Quadro 3 – Dados térmicos gerados pelo confortímetro
confortímetro para o apartamento 404 do
prédio 212 – Guiana Inglesa.
G.Inglesa
Temp.
232, apto
Temp. Temp.
Pressão
Velocidade Temp.
Temp.
Bulbo
UR%
404 Globo
Ar
Atmosférica
do ar
radiante Operativa
úmido
QUARTO
Julho
19,1
22,1
21,9
1023,0
70,8
0,0
22,1
22,2
Agosto
18,6
20,2
20,1
1019,8
81,0
0,0
20,2
20,2
Setembro 22,0
24,8
24,5
1010,5
75,5
0,0
24,7
24,9
Outubro
21,9
24,9
24,9
1008,4
70,2
0,0
24,9
24,9
Novembro 24,8
27,8
27,7
1012,2
75,5
0,1
27,8
28,0
Dezembro 24,3
26,8
26,6
1012,0
77,1
0,1
26,8
26,9
Janeiro
24,6
29,1
28,9
1012,5
65,1
0,1
29,1
29,2

Comparando ambos os quadros, observa-se que apesar do apartamento 404 ser um
apartamento que receba maior quantidade de radiação solar, em função de estar em
contato com a laje do telhado, o mesmo possui características térmicas dentro da zona
de conforto estabelecida pelos métodos ASHRAE e a carta bioclimática.
A figura 4 mostra os resultados entre as temperaturas do ar medidas in loco pelo
confortímetro e as temperaturas do ar simuladas pelo energyplus. A diferença percentual
da média geral, comparada entre os valores in loco e simulados, deste dia de verão, foi
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de 2,6%, onde a maior amplitude ocorreu no horário das 10:00hs, sendo a diferença
entre os valores medidos e simulados, de 10% relacionados a média diária.
Figura 4 – Comparação dos resultados entre
entre a medição de campo e o banco de
dados do energyplus: temperatura do ar. Apartamento 404 Guiana Inglesa 212.

Os resultados, em ambos os casos, mostram que o comportamento verificado no perfil
de temperaturas do ar e radiante possui similaridade entre os resultados medidos in loco
e o banco de dados do software. A diferença que ocorre nos resultados medidos in loco
são superiores aos resultados do banco de dados do software.
Esta diferença pode estar associada em função do arquivo climático fornecido ser da
cidade de Iguape-SP, pois, apesar das semelhanças climáticas e da localização, Santos é
uma cidade muito mais adensada, com presença de mais ilhas de calor, que podem
influenciar nos dados térmicos externos e consequentemente nos dados internos desta
avaliação.

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Comparando todos os resultados parciais obtidos quando se toma como parâmetros de
análise as características ambientais, número de habitantes, clima e orientação solar,
verificam-se resultados distintos de acordo com cada característica dos apartamentos
que foram avaliados.
Os resultados parciais mostram que alguns apartamentos, quando possuem um elevado
número de pessoas, podem ter um aumento significativo da carga térmica interna e, em
alguns casos, esta alta carga pode estar somada à radiação solar direta que cada
apartamento esteja recebendo ao longo do dia.
O pé direito de 2,40m pode ser outro
outro fator que pode contribuir com o aumento da carga
térmica dos apartamentos, podendo influenciar o conforto interno dos ambientes, em
função de haver um menor volume do ambiente para permanência do ar, quando este
estiver arejado. Este menor volume do ambiente faz com que a temperatura interna
aumente, gerando desconforto aos usuários. Caso os apartamentos tivessem um pé
direito um pouco mais alto, o acúmulo de calor nestes apartamentos poderia ser menor,
melhorando assim, as condições de conforto térmico destes ambientes.

6
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RESUMO
Esse artigo é fruto de uma pesquisa que tem como objetivo principal analisar o impacto de pontes
térmicas no desempenho energético de edificações hoteleiras nas 8 zonas Bioclimáticas brasileiras. O
artigo tem como ênfase a apresentação e discussão do método de otimização e análise do grande número
de simulações realizadas. O processo de simulação atualmente é parcialmente manual. A estratégia
apresentada oferece um processo totalmente automatizado. Para realizar as simulações e as análises, foi
desenvolvido uma ferramenta, compostas por três algoritmos para facilitar o processo de simulação e
automatiza-lo. Foi utilizado o software BCVTB, que possibilita realizar simulações a partir de troca de
dados entre outros softwares, em conjunto com os softwares Energy Plus e Design Builder, que permitem
a modelagem, configuração e análise do desempenho térmico e energético de edificações. Foi utilizado
também o software MATLAB, o qual possibilita o controle das simulações a partir de regras. A
otimização das simulações permitiu que a partir do desenvolvimento de três algoritmos fosse possível
realizar as simulações de 576 configurações de forma sistematizada sem a necessidade de operação e
análise individual das configurações.
Palavras-chave: BCVTB, EnergyPlus, simulação de eficiência energética, Matlab.

ABSTRACT
This paper is the result from a research that aims to identify the impact of thermal bridge in the energy
efficiency performance of hotel buildings in the eight bioclimatic zones in Brazil. The paper emphasys is
the energy efficiency simulation method optimization. The energy efficiency simulation process is not
optimized. The presented method to develop the work is totally optimized. In order to carry out the
simulations was developed a tool defined by three algoritms, which allow the optimization from the
simulation process.
It was used the software BCVTB, that allows to carry out the simulations using the dates from another
softwares like Energy Plus and DesignBuilder, used to energy model of the building and also to analise
the energy performance of the buildings. It was used also the software Matlab, which allows the
simulations control through defined rules.
Keywords:

simulations

optimization,
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1.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a simulação computacional do desempenho termoenergético de
edificações evolui muito. Os softwares tornaram-se mais amigáveis possibilitando uma
aprendizagem mais rápida e sólida por parte de pesquisadores e profissionais que atuam
na área de Desempenho Térmico e Eficiência Energética de Edificações. A avaliação do
desempenho termoenergético de edificações é regulada pelas normas de desempenho
térmico (NBR 15575 e NBR 15220) e Regulamentos de Eficiência Energética de
Edificações (RTQ-C e RTQ-R). Nestas normas e regulamentos encontramos o método
de simulação computacional como umas das formas de avaliar o desempenho
termoenergético de edificações.
Quando realizamos uma simulação do desempenho termoenergético de uma edificação
criamos um modelo computacional dinâmico manipulável a partir das especificações
estruturais de uma ou mais edificações, levando em conta a zona climática avaliada
com base na definição de um arquivo climático. O software de simulação
termoenergética, considerando o arquivo climático, calcula o balanço térmico da
edificação fornecendo vários dados de saída, como temperatura do ar, temperatura
radiante, consumo de energia, entre outras variáveis possíveis. Dentro desse contexto
modela-se um caso base e a partir de modificações desejadas de características do
envelope, uso e ocupação, equipamentos e sistemas é possível realizar um grande
número de simulações analisando consequentemente os resultados. Dependendo das
necessidades do estudo realizado o número de simulações pode ficar na casa do milhar.
Nesse sentido, tem-se buscado formas de otimizar o trabalho quando são desenvolvidas
muitas simulações termoenergéticas de edificações. Uma das formas de racionalizar o
trabalho de alteração de variáveis – configuração, e análise de resultados é a automação
da simulação computacional.
O termo automação pode ser utilizado para especificar a aplicação de técnicas de
diversas origens visando diminuir ou eliminar a interferência humana, ao mesmo tempo
que busca otimizar o processo em termos de custo, energia ou desempenho.
Em decorrência da complexidade do processo de otimização de uma simulação
termoenergética, o foco deste artigo é caracterizar um processo de automação realizado
em uma análise. Para a realização das simulações energéticas foi utilizado o software
Building Controls Virtual Test Bed (BCVTB), que realiza a interface entre softwares de
controle e simulação a partir de troca de mensagens e dados. Foram desenvolvidos
algoritmos para que os softwares pudessem comunicar-se e realizar as variações
necessárias para o desenvolvimento do estudo. Algoritmo é uma sequência de
instruções definidas para realizar uma determinada tarefa, cada uma das quais pode ser
executada mecanicamente num período de tempo finito e com uma quantidade de
esforço finita (Alan Turing, 1936).
Ao BCVTB está integrado o EnergyPlus, um software para modelagem do desempenho
do edifício que permite simular o desempenho térmico e energético de edificações. E
também o Matlab, o qual possibilita o controle das simulações a partir de regras. Este
por sua vez é uma ferramenta computacional flexível, que pode ser adaptada às reais
necessidades de cada usuário.
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2.

OBJETIVO

O artigo tem com objetivo aplicar a automatização computacional das simulações
energéticas por meio de algoritmos desenvolvidos especificamente para o problema em
conjunto com os softwares já utilizados para realizar as simulações energéticas.
2.1 Apresentação do objetivo da pesquisa matriz
A pesquisa proposta tem como principal objetivo analisar o impacto das pontes térmicas
de concreto armado de edifícios de hotelaria no desempenho termoenergético
observando o contexto climático das 8 zonas bioclimáticas brasileiras. Em decorrência
do grande número de simulações, observando que foram analisados diferentes
condições de DCI (densidade de carga interna de equipamentos) e DPI (densidade de
potencia de iluminação), foi desenvolvido no trabalho a otimização do trabalho com
base na automação do processo de simulação (foco deste artigo).
3.

METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida em três etapas. Na primeira, foi definida a configuração do
caso base, considerando o trabalho de Carlo (2008) como referência. Na segunda etapa
foi definido o modelo de referência das pontes térmicas. A terceira etapa é o foco desse
artigo, o mesmo apresenta uma nova estratégia para simulações energéticas de forma
totalmente automatizada.
3.1 Apresentação do caso base
Para que seja executada uma simulação precisamos do arquivo de configurações do
sofware EnergyPlus chamado de IDF (Input Data File). Esse arquivo contém todas as
informação e configurações para a simulação. Como podemos ver no Quadro 1, foram
utilizados três diferentes arquivos IDF como base. No desenvolvimento do trabalho as
três configurações base foram modeladas em dois sistemas, com pontes térmicas e sem
pontes térmicas. Essas configurações foram modeladas e configuradas pelo software
Design Builder. Para cada uma das oito zonas bioclimáticas brasileiras foram
configurados e simulados os casos-base e as variações de DPI e DCI.
Quadro 1 – Configuração base
PAFT
30%
45%
60%

Iluminação
6W/m²
6W/m²
6W/m²
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Equipamentos
11W/m²
11W/m²
11W/m²

3.2 Definição e geração de novos IDFs
A ideia de um processo de simulação automatizado se deu a partir da quantidade de
dados, analisados e gerados manualmente. Com as configurações base definidas,
partimos para o processo de geração de novos IDFs. Esse processo se deu com o
desenvolvimento de um algoritmo para realizar a análise dos dados e modifica-los para
geração dos novos dados. Processo esse que anteriormente era totalmente manual e
demandava muito tempo de trabalho repetitivo, agora é totalmente automatizado por
meio da aplicação do algoritmo desenvolvido.
Para a geração de IDFs com novas configurações é necessário calcular o novo valor das
variáveis, Densign Equipament Level, para modificar as propriedades de carga de
interna de equipamentos e Densign Lighting Level, para modificar as propriedades da
densidade de potência de iluminação. Aplicando as seguintes equações:

onde, DPI
DCI

Densign Equipament Level =

DPI (base)
× DPI (novo)
DCI (base)

(1)

Densign Lighting Level =

DPI (base)
× DPI (novo)
DCI (base)

(2)

= densidade de potência de iluminação;
= densidade de carga interna;

O algoritmo abre de forma automática um arquivo IDF com uma das 3 configurações de
PAFT (percentual de fechamento de transparente de 30%, 45% e 60%). No Quadro 2
podemos ver todas as 12 configurações diferentes geradas para cada PAFT. Gerando 36
configurações diferentes, sendo analisadas com pontes térmicas e sem pontes térmicas.
No total de 72 configurações por zona bioclimática.
A pesquisa visa simular computacionalmente todas essas configurações para as 8 zonas
bioclimáticas do Brasil. Calculando temos 8 vezes 72 configurações, no total de 576
simulações energéticas.
Quadro 2 – Todas as configurações
Iluminação	
  

Equipamentos	
  

6W/m²	
  
6W/m²	
  
6W/m²	
  
6W/m²	
  
11W/m²	
  
11W/m²	
  
11W/m²	
  
11W/m²	
  
21W/m²	
  
21W/m²	
  
21W/m²	
  
21W/m²	
  

10.8W/m²	
  
12.4W/m²	
  
14.0W/m²	
  
15.7W/m²	
  
10.8W/m²	
  
12.4W/m²	
  
14.0W/m²	
  
15.7W/m²	
  
10.8W/m²	
  
12.4W/m²	
  
14.0W/m²	
  
15.7W/m²	
  

402

Como podemos ver na Figura 1, são inseridas ao final de cada novo IDF as seguintes
regras de saída, para que o simulador gere resultados baseados na quantidade de energia
gasta em iluminação, equipamentos, aquecimento e refrigeração.
Figura 1 – Definição das regras de saída para os arquivos IDF

3.3 Configuração do BCVTB
Com todos os IDFs já gerados, a próxima etapa é a simulação. Nessa etapa o BCVTB é
executado. O BCVTB é um software gerenciado a atores, para controlar suas variáveis.
Para gerar um sistema de simulação é necessário interligar os softwares utilizados.
O BCVTB permite tanto a execução através de sua interface, como também via linha de
comando. Isso pode ser explorado usando qualquer linguagem de programação. Foi
desenvolvido então um outro algoritmo, o qual tem a função de executar o BCVTB,
para cada IDF.
Posteriormente foram ajustadas as variáveis de entrada do BCVTB, startTime,
finalTime e timeStep, tempo de início da simulação, tempo final da simulação e
atualização de dados respectivamente. Na Figura 2 podemos ver essas variáveis já
configuradas e também mostra interface de ligação entre os softwares utilizados na
simulação virtual, Energy Plus e MATLAB.
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Figura 2 – Interface de ligação no BCVTB

Também é possível editar a zona climática diretamente pelo BCVTB. Nessa pesquisa
foram utilizadas oito diferentes zonas climáticas, Curitiba (Zona 1), Santa Maria (Zona
2) e Florianópolis (Zona 3), Brasília (Zona 4), Vitória da Conquista (Zona 5), Campo
Grande (Zona 6), Cuiabá (Zona 7) e Manaus (Zona 8) . Na Figura 3 pode ser observado
como é feita a seleção da zona climática adotada na simulação.
Figura 3 – Seleção da zona bioclimática no BCVTB

Após realizadas todas as configurações de inicialização no BCVTB, o mesmo gera um
arquivo ‘system.xml’, com todos os dados para as simulações salvos. A ferramenta
então pode ser executada, chamando o BCVTB de forma automática a cada execução.
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3.4 Saídas geradas pelo BCVTB
Foram gerados valores de hora em hora desde o dia primeiro de janeiro até o dia 31 de
dezembro. Os valores são exportados para um arquivo CSV e sua unidade de medida da
saída é dada em Joule [J] e é transformada em Quilo Watts Horas [kWh].
3.5 Algoritmo de analise dos dados de saída
Por fim, um último algoritmo que compõe a ferramenta desenvolvida para a automação
do sistema de simulações energéticas. Esse tem a função de analise dos dados finais
gerados pelo BCVTB.
A partir da analise dos dados, é gerada uma tabela para cada uma das 72 configurações
diferentes nas oito zonas bioclimáticas do Brasil. Na tabela é apresentado o valor de
consumo de iluminação, equipamentos, aquecimento e resfriamento, comparando os
dados com pontes térmicas e sem pontes térmicas.
Figura 4 – Dados de saída finais – consumo (kWh ano e kWh/dia)

Para a análise do consumo kWh/dia ao longo de uma ano, o método estatístico
conhecido como mediana foi escolhido. A mediana é uma medida de tendência central
que indica exatamente o valor central de uma amostra de dados. Foi escolhida a
mediana ao invés da média, normalmente utilizada em análises, pois ela demonstra de
uma maneira mais eficiente.
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Figura 5 – Dados de saída finais – consumo (análise do kWh/dia ao longo de um
ano, segundo a mediana)

A Figura 5 foi gerada automaticamente a partir da biblioteca boxplot no MATLAB.
Nela temos um gráfico de consumo de kWh/dia ao longo de um ano para Zona 1, PAFT
30%, DCI 6Wm² e DPI 10,8Wm². Nela podemos ver que são indicados três principais
valores importantes, o primeiro deles é a faixa em vermelho que indica a mediana. Nas
extremidades temos o valor máximo e mínimo entre os valores analisados. Observando
o gráfico é possível analisar os resultados sem que seja necessário o uso de planilhas
eletrônicas, otimizando, portanto, a própria análise de resultados.
4

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os resultados das simulações considerando os softwares e processos já descritos, podem
ser analisados observando dois enfoques: o do processo de trabalho, como também
enfatizando os resultados obtidos. Em ambos os enfoques destacamos a otimização do
tempo para a realização das atividades de simulação e análise de resultados. Observando
os resultados, destaca-se que os mesmos já vem apresentados em gráficos que permitem
uma melhor visualização e melhor entendimento.
Do ponto de vista da otimização do tempo de realização das simulações, ressalta-se que
uma das principais ideias da pesquisa é a otimização com que os arquivos IDFs são
gerados, a gama de simulações virtuais, a partir de uma grande variação de
configurações, executadas para todas as zonas bioclimáticas do Brasil.
Em relação ao tempo de execução, em um cálculo aproximado, cada simulação
energética com pontes térmicas demora em média aproximadamente 7 minutos e sem
pontes térmicas 4 minutos. Calculando temos 288 vezes 7 minutos e 288 vezes 4
minutos, um total de 3168 minutos. Transformando para horas, são 52,8 horas de
simulação.
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Quadro 2 – Comparação entre de tempo entre as simulações
Simulação	
  

Manual	
  

Otimizada	
  

Com	
  pontes	
  termicas	
  
Por	
  zona	
  bioclimática	
  
Todas	
  as	
  zonas	
  
Sem	
  pontes	
  termicas	
  
Por	
  zona	
  bioclimática	
  
Todas	
  as	
  zonas	
  
Com	
  pontes	
  +	
  Sem	
  pontes	
  

12	
  minutos	
  
7,2	
  horas	
  
57,6	
  horas	
  
7	
  minutos	
  
4,2	
  horas	
  
33,6	
  horas	
  
91,2	
  horas	
  

7	
  minutos	
  
4,2	
  horas	
  
33,6	
  horas	
  
4	
  minutos	
  
2,4	
  horas	
  
19,2	
  horas	
  
52,8	
  horas	
  

Esse tempo é associado a execução automática, quando tratamos da estratégia
anteriormente utilizada, onde a cada simulação há uma interação com o software de
simulação virtual, o tempo perdido é imensurável.
Dentro do mesmo contexto, o cálculo de tempo pode ser feito para a geração de novos
IDFs. A partir dos casos base, temos 576 arquivos diferentes, e para cada um é
necessário a realização da configuração da variação de DCI e DPI, o que também
consome bastante trabalho.
5 CONCLUSÃO
Como conclusões deste artigo destacam-se dois aspectos: primeiramente a otimização
do tempo de trabalho. O desenvolvimento de algoritmos para a automatização das
simulações foi bastante útil. Todo o trabalho repetitivos e manual das simulações foi
substituído de uma maneira bem eficiente e prática, assim como a geração de resultados.
Além da análise dos dados se tornou mais fácil e clara, tendo tabelas e gráficos
exemplificando os valores gerados pela simulação virtual no BCVTB gerados
automaticamente.
Como segundo aspecto da conclusão do artigo vincula-se à abordagem do perfil da
equipe de trabalho. Para a realização de um trabalho de otimização das simulações
computacionais é necessário a consolidação de uma atividade de trabalho
interdisciplinar, em decorrência da complexidade do processo como um todo. Além do
domínio de ferramentas da simulação de desempenho termoenergético de edificações,
incluindo o entendimento do repertório necessário para configurar, modelar e analisar os
resultados, é necessário também o domínio de um conjunto de outras ferramentas que
possibilitam que tanto a alteração da configuração dos modelos como também a própria
organização dos resultados possa ser realizada.
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RESUMO
O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) engloba hoje quase a totalidade da habitação produzida
para as classes média e média baixa no Brasil. Entretanto, a qualidade arquitetônica dos empreendimentos
não é condizente com as dimensões do Programa, inclusive sob o ponto de vista da adequação climática.
Buscando a melhoria da qualidade desses empreendimentos, a norma NBR 15575-1 (ABNT, 2013) define
parâmetros mínimos de desempenho para habitações, enquanto o Regulamento Técnico da Qualidade de
Edificações Residenciais - RTQ-R (BRASIL, 2013) reúne uma série de parâmetros destinados à avaliação
da eficiência energética, incluindo-se o desempenho térmico da envoltória. Ambas referências utilizam o
procedimento de simulação computacional, embora por meio de abordagens diferenciadas. Este artigo
apresenta resultados parciais de uma pesquisa de iniciação científica e tem como objetivo avaliar o
desempenho térmico de um edifício multifamiliar representativo do PMCMV na cidade de Maceió – AL,
confrontando as abordagens de avaliação propostas pela NBR 15575-1 e pelo RTQ-R. Para tal foram
realizadas simulações com o software EnergyPlus v. 8.1 de um edifício com planta “H”, 4 pavimentos e
4 unidades habitacionais por andar. O software PHOENICS VR 3.6.1 (CHAM, 2005) foi utilizado para
análise qualitativa da ventilação natural. Os resultados demonstraram que unidades classificadas com
níveis “intermediário” ou “superior” pela NBR 15575-1 obtiveram nível “E” de eficiência energética, a
mais baixa classificação possível, ultrapassando o limite do indicador graus-hora de resfriamento
estabelecido pelo RTQ-R. Pode-se concluir que o procedimento de simulação adotado pela NBR 15575-1
apresenta limitações importantes, por ser restrito ao dia típico e empregar uma taxa de ventilação fixa,
especialmente nas localidades onde a ventilação natural é a principal estratégia bioclimática
recomendada. Já o RTQ-R avalia a influência da variação anual da temperatura no desempenho térmico,
porém apresenta limitações quanto ao efeito da ventilação natural no interior dos ambientes.
Palavras-chave: Habitações multifamiliares, desempenho térmico, simulação computacional.

ABSTRACT
The Minha Casa Minha Vida Program (PMCMV) congregates today almost the totality of housing
production for lower middle and middle classes in Brazil . However, the architectural quality of projects
are not consistent with PMCMV relevancy, highlighting the climate adaptation aspect. Searching for
better quality of housing production, the standard NBR 15575-1 (ABNT, 2013) defines minimum
performance parameters for these buildings, while the Technical Regulation on Quality of Residential
Buildings - RTQ-R (BRAZIL, 2013) lists a set of evaluation parameters for energy efficiency, including
thermal performance of buildings envelope. Both references use computer simulation for assessing the
thermal and /or energy performance, but using different approaches. This work presents the partial results
of an undergraduate survey that aims to evaluate the thermal performance of a representative multifamily
building of PMCMV in Maceió - AL, comparing the approaches for assessing thermal performance
proposed by NBR 15575-1 and by RTQ-R. The method is based in computer simulations performed with
EnergyPlus software v. 8.1. of a four storied building, “H” plan floor shape and 4 units per floor. For
assessing the natural ventilation performance, it was used PHOENICS VR 3.6. software (CHAM, 2005).
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The results demonstrated that rooms classified as "intermediate " or "higher " levels by NBR 15575-1
obtained "E" levels of energy efficiency, the lower possible, because the internal environment exceeded
the limit of cooling degree hours set by RTQ-R. It can be concluded that the NBR 15575-1 simulation
procedure presents important limitations, since its procedure is restricted to the summer typical day,
besides adopts fixing ventilation rates, especially where natural ventilation is the main cooling strategy
recommended. On the other hand, RTQ –R assesses the influence of annual variation of temperature in
thermal performance, but it is limited for assessing the effect of natural ventilation inside and outside the
buildings.
Keywords: Multifamily housing, thermal performance, computer simulation.

1

INTRODUÇÃO

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), criado em março de 2009, engloba
hoje a maior parte da habitação produzida para as classes média e média baixa no
Brasil. Lançado pelo governo federal em março de 2009 tinha como meta inicial
construir dois milhões de habitações até 2014, priorizando famílias com renda bruta de
até R$ 1.600,00, setor que concentra o maior déficit habitacional do país, abrangendo
também famílias com renda de até R$ 5.000,00 (entre 3 e 10 salários mínimos)
(CARTILHA PMCMV, 2013).
Com as transformações econômicas ocorridas na última década, destacando-se a
ampliação da oferta de empregos formais e o aumento do salário mínimo, ampliou-se a
capacidade de endividamento de parte da população, inclusive as classes média e média
baixa. Neste contexto, o PMCMV é responsável pelo aquecimento do mercado
imobiliário. Entretanto, a questão que se coloca é qual o nível de qualidade desses novos
empreendimentos, pois acima de metas quantitativas, deveria ser priorizada a qualidade
arquitetônica e urbanística da moradia.
Em Maceió, caracterizada pelo clima quente e úmido, a ventilação natural e o
sombreamento das aberturas destacam-se como estratégias capazes de aprimorar o
desempenho térmico das edificações. Recentemente, o surgimento da norma NBR
15575-1 (ABNT, 2013) definiu parâmetros mínimos de desempenho para habitações,
enquanto o Regulamento Técnico da Qualidade de Edificações Residenciais - RTQ-R
(BRASIL, 2013) reuniu uma série de parâmetros destinados à avaliação da eficiência
energética, incluindo o desempenho térmico da envoltória destas edificações. Ambas as
referências utilizam o procedimento de simulação computacional para avaliar o
desempenho térmico e/ou energético, embora por meio de abordagens diferenciadas.
O procedimento de simulação adotado NBR 15575-1 utiliza como referência para a
avaliação do desempenho térmico da edificação um dia típico de projeto. Para cidades
situadas na zona bioclimática 8, a exemplo de Maceió, a norma recomenda que a
avaliação seja realizada apenas para o verão. O desempenho mínimo é alcançado
quando a temperatura máxima no interior do ambiente é inferior à temperatura máxima
externa no dia típico de verão, que no caso de Maceió corresponde a 32,2°C (ABNT,
2013). Portanto, não se avalia a influência da variação anual da temperatura no
desempenho térmico da edificação. Além disso, não são consideradas a ocupação e as
cargas térmicas internas, empregando-se uma taxa de ventilação fixa para a simulação.
Já o RTQ-R (BRASIL, 2013), destinado à etiquetagem de eficiência energética de
habitações unifamiliares e multifamiliares, utiliza a simulação computacional para
avaliar o desempenho termo-energético do modelo virtual representativo da edificação
real, comparando-a com diferentes modelos de referência, simulados de acordo com
características construtivas que incorporam estratégias projetuais destinadas a assegurar
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níveis de desempenho, que variam de “A” (maior nível) a “E” (menor nível). O
desempenho térmico da envoltória é requisito avaliado individualmente, que junto com
a avaliação do sistema de aquecimento de água compõe a classificação final do nível de
eficiência energética da edificação. Quanto à avaliação da envoltória, este método
considera a variação das condições climáticas e também as condições de uso e ocupação
dos ambientes internos ao longo do ano. Como parâmetro para a classificação do
desempenho, utiliza-se o indicador graus hora de resfriamento, o qual representa o
somatório da diferença entre a temperatura operativa horária e a temperatura de base,
quando a primeira está acima da temperatura de base (BRASIL, 2013). Ou seja, o
parâmetro de desempenho considera o caráter dinâmico do comportamento térmico do
edifício, ao invés de restringir a avaliação apenas ao dia típico de verão.
Convém salientar que os procedimentos de simulação computacional descritos pela
NBR 15575-1 e pelo RTQ-R utilizam métodos distintos de avaliação. Baseiam-se,
respectivamente, na temperatura máxima do ar de um dia típico e no total anual de graus
hora de resfriamento, este calculado em função da temperatura operativa. Quanto à
questão do conforto térmico, enquanto a NBR 15575-1 admite como nível mínimo a
manutenção da temperatura do ar máxima no interior da edificação abaixo de 32,2°C
para Maceió, o RTQ-R contabiliza os graus hora de resfriamento a partir da temperatura
operativa de 26°C. Portanto, cada referência estabelece uma classificação diferenciada,
mas ambas qualificam o comportamento da edificação frente a parâmetros térmicos préestabelecidos. Considerando-se as distinções entre os métodos de avaliação ora
apresentados, é possível questionar qual seria a classificação do desempenho térmico de
uma mesma edificação quando submetida à análise segundo a NBR 15575-1 e o RTQR, utilizando-se a mesma ferramenta de simulação e o mesmo arquivo climático. Tal
questionamento fundamenta o objetivo do presente artigo, conforme é apresentado a
seguir.
2

OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho térmico de um edifício
multifamiliar representativo do PMCMV na cidade de Maceió – AL, confrontando as
abordagens de avaliação de desempenho térmico propostas pela NBR 15575-1 e pelo
RTQ-R, aprofundando-se a análise do efeito da ventilação natural nos ambientes em
estudo.
3

MÉTODO

O método adotado no presente trabalho utiliza o procedimento de simulação
computacional para avaliar o desempenho térmico de unidades habitacionais de um
edifício multifamiliar, localizadas no pavimento térreo e na cobertura. Para tal, foi
utilizado o software EnergyPlus v. 8.1 (US-DOE, 2014) e as simulações foram
realizadas de acordo com as prescrições da NBR 15575-1 (ABNT, 2013) e do RTQ-R
(BRASIL, 2013). Também foram realizadas simulações com o software PHOENICS
VR 3.6.1 (CHAM, 2005), para avaliar a incidência da ventilação no exterior do edifício.
3.1

Caracterização do edifício

O modelo de edifício a ser simulado caracteriza-se pela planta com formato "H",
tipologia recorrente nos empreendimentos do PMCMV em Maceió. O edifício possui 4
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pavimentos e 4 unidades habitacionais (UHs) por andar, sendo a circulação vertical
realizada por meio de escadas (Figuras 1 e 2).
Figura 1 – Planta-baixa do edifício
simulado

3

4

3

2

2

Figura 2 – Modelo computacional do
edifício

4

1

1

Com relação às aberturas, foram adotadas esquadrias de correr (2 folhas), com vidros
simples 3 mm. Não foram utilizados dispositivos de proteção solar, conforme se verifica
em vários empreendimentos habitacionais de padrão semelhante em Maceió.
A envoltória dos modelos é composta por paredes em blocos cerâmicos com seis furos,
com reboco em ambas as faces, pintada na cor branca (absortância = 0,2), com
espessura total de 14 cm). A cobertura compõe-se de telhas de fibrocimento
(absortância = 0,7), câmara de ar e laje de concreto, esta com espessura igual a 10 cm.
As transmitâncias térmicas das paredes e cobertura são respectivamente iguais a 2,43
W/m2.K e 2,06 W/m2.K, enquanto as capacidades térmicas valem 152 kJ/ m2.K e 233
kJ/ m2.K.
3.2

Simulação computacional segundo a NBR 15575-1: procedimento global para
classificação do desempenho térmico

O procedimento de avaliação de desempenho térmico por meio de simulação
computacional estabelecido pela NBR 15575-1 (ABNT, 2013) consiste na comparação
entre a temperatura máxima do ambiente interno e a temperatura máxima no exterior da
edificação, no dia típico de verão. No caso da zona bioclimática 8, onde está situada a
cidade de Maceió, não é necessário verificar o desempenho térmico para condições de
inverno. O dia típico de verão é definido em função dos valores de temperatura do ar
máximas estabelecidas na própria norma para algumas cidades brasileiras. No caso de
Maceió, esta temperatura corresponde a 32,2ºC. Com base no arquivo climático da
cidade (RORIZ, 2012), o dia selecionado foi 23/01.
Segundo a norma, o ambiente escolhido para avaliação deve possuir o maior número de
paredes expostas. Deve-se selecionar na unidade habitacional um dormitório ou sala de
estar que possua janela voltada para oeste e a outra parede exposta voltada para norte.
No presente artigo, serão avaliados os quartos e as salas destacadas na Figura 1. Os
critérios adotados para a classificação do desempenho térmico dos edifícios em estudo
são apresentados na Tabela 1. Convém salientar que a norma define ainda como
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parâmetros para a simulação o emprego de uma taxa de renovação de ar fixa nos
ambientes internos, equivalente a 1 renovação/hora, sem a presença de cargas internas
(ocupantes, iluminação e eletrodomésticos).
Tabela 1 - Critérios para classificação de desempenho térmico em Maceió
Nível de desempenho
Critério
Mínimo (M)
Ti, max ≤ Te, max
Intermediário (I)
Ti, max ≤ (Te, max - 1ºC)
Superior (S)
Ti, max ≤ (Te, max - 2ºC)
Ti, max: valor máximo da temperatura do ar no interior da edificação
Te, max: valor máximo da temperatura do ar no exterior da edificação

3.3

Critério - Maceió
Ti, max ≤ 32,2ºC
Ti, max ≤ 31,2ºC
Ti, max ≤ 30,2ºC

Simulação computacional segundo o RTQ-R: procedimento de avaliação da
envoltória

De acordo com o RTQ-R, o parâmetro graus-hora de resfriamento (GHR) é determinado
a partir da somatória da diferença da temperatura operativa horária nos ambientes de
permanência prolongada, quando esta se encontra superior à temperatura de base, que
por sua vez equivale a 26oC (PROCELINFO, 2014). O indicador GHR de cada
ambiente de permanência prolongada da UH é comparado com valores de referência
indicados para cada zona bioclimática. A classificação do nível de eficiência energética
da envoltória é, portanto, realizada em função de um parâmetro de desempenho térmico
e apresenta limites diferenciados, podendo variar do nível “A” ao nível “E”, sendo o
nível “A” o indicativo do melhor desempenho (Tabela 2).
Tabela 2 - Critérios para classificação do nível de eficiência energética da
envoltória em Maceió
Eficiência
A

GHR
GHR ≤ 2070

B

2070 < GHR ≤ 4788

C

4788 < GHR ≤ 7639

D

7639 < GHR ≤ 10603

E

10603

< GHR

Fonte: Procelinfo (2014)

O procedimento de simulação proposto para edificações naturalmente ventiladas
diferencia-se daquele proposto pela NBR 15575-1 por avaliar dados anuais, ao invés de
restringir-se ao dia típico de verão. Além disso, considera o efeito da ventilação natural,
simulada com base nos dados de direção e velocidade do vento das 8760 h do arquivo
climático, bem como a presença de ocupantes e a existência da iluminação artificial e de
outros equipamentos, conformes padrões de uso previamente definidos.
Considerando-se os diferentes parâmetros adotados em cada procedimento de
simulação, buscou-se identificar se ambientes bem classificados segundo a NBR 155751 manteriam também uma boa classificação segundo o RTQ-R e vice-versa. Os
resultados obtidos para o edifício habitacional em estudo são apresentados no item 4.1.
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3.4

Simulação da ventilação natural

O aproveitamento da ventilação natural para o condicionamento passivo de edificações
em Maceió, de clima quente e úmido, é de suma importância. Entretanto, softwares
destinados à avaliação termoenergética não contemplam o cálculo dos fluxos de ar no
exterior e interior da edificação de forma tão detalhada quanto programas CFD
(Computed Fluid Dynamics). Estes possibilitam quantificar a velocidade do ar,
considerando a interferência de obstáculos presentes no entorno, bem como o efeito de
diferentes orientações e da porosidade do edifício, para diferentes incidências de vento.
Também possibilitam o cálculo das pressões no exterior do edifício causadas pelo
vento, sendo que regiões com maiores diferenças de pressão indicam a possibilidade de
maior movimentação de ar, o que favorece a ventilação cruzada caso as aberturas sejam
inseridas em tais regiões. O software PHOENICS VR 3.6.1 (CHAM, 2005) é um desses
programas, fornecendo resultados gráficos que podem ser apresentados em forma de
vetores e/ ou campos de cores.
No presente trabalho, o edifício em análise foi simulado considerando-se a incidência da
ventilação Sudeste, frequente em todos os meses do ano. Adotou-se uma velocidade
média igual a 2,73 m/s (com base no arquivo climático de Maceió), corrigida de acordo
com as condições de entorno suburbano, para o cálculo do gradiente de vento. Os
resultados obtidos permitiram avaliar as condições de aproveitamento da ventilação em
função do posicionamento das aberturas existentes, complementando os resultados das
simulações realizadas com o software EnergyPlus.
4
4.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Simulação computacional: NBR 15575-1 versus RTQ-R

A Tabela 3 apresenta a síntese dos resultados das simulações realizadas segundo os
procedimentos da NBR 15575-1 e do RTQ-R. Os resultados ora apresentados
restringem-se aos quartos de menor área e às salas das unidades habitacionais
localizadas no pavimento térreo (Pav. 1) e último pavimento (Pav. 4). Os parâmetros de
avaliação considerados pela norma e pelo regulamento foram, respectivamente:
a) Diferença entre a temperatura máxima do ar interior e a temperatura máxima
externa no dia típico de verão (23/01), resultado na classificação do desempenho
térmico segundo os níveis Mínimo, Intermediário ou Superior;
b) Total de Graus Hora de Resfriamento (GHR) obtidos durante o ano em cada
ambiente, calculados para uma temperatura base de 26ºC, a partir da temperatura
operativa obtida no interior dos ambientes analisados.
Segundo a NBR 15575-1, verifica-se que a maioria dos ambientes localizados no térreo
foi classificada com o nível Superior, enquanto na cobertura a classificação
predominante foi nível Intermediário. Entretanto, como dois ambientes foram
classificados com nível Mínimo, esta seria a classificação final do edifício. Convém
salientar que a temperatura de referência para a classificação, 32,2 oC, é bastante
elevada, o que favorece o atendimento à exigência da norma para a obtenção do nível
Mínimo. A Figura 3 ilustra a variação da temperatura do ar no interior de ambientes que
obtiveram classificações nível Superior e Intermediário: a sala 2, no pav. 1 e no pav. 4.
Ambos os ambientes apresentam a janela voltada para oeste, sendo mantidos sob uma
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taxa fixa de infiltração (1 renovação/h). O contato com a coberta resultou em uma
elevação de 1,6oC na temperatura máxima da sala situada no último pavimento.
Tabela 3 - Resultados da avaliação dos ambientes da edificação
NBR 15575-1 (ABNT, 2013)
Pavto. Ambientes

No. UH

Ti-máx
(°C) 23/01

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

30,6
29,5
29,7
30,3
29,9
29,4
29,3
29,6
31,5
31,1
30,9
31,5
30,9
31,0
30,8
30,8

Salas
1
Quartos

Salas
4
Quartos

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Classificação de
Desempenho

Intermediário
Superior
Superior
Intermediário
Superior
Superior
Superior
Superior
Mínimo
Intermediário
Intermediário
Mínimo
Intermediário
Intermediário
Intermediário
Intermediário
Nível Mínimo

RTQ-R (INMETRO, 2013)
Nível de Eficiência
GHR (⁰C)
Energética
Anual
da envoltória
9.895,0
D
9.787,0
D
10.124,9
D
9.987,7
D
10.644,6
E
10.538,2
D
10.933,8
E
10.719,0
E
18.579,4
E
20.837,8
E
21.334,4
E
20.685,1
E
20.659,2
E
22.864,6
E
22.921,2
E
21.169,4
E
Nível E

Figura 3 - Temperatura do ar – 23/01
34
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Na avaliação segundo o RTQ-R, verificou-se uma variação no total de GRH nos
ambientes em estudo entre 9.787 oCh e 22.921,2 oCh. Para Maceió, o GRH máximo para
a obtenção do nível A, melhor nível de eficiência energética, corresponde a 2.070 oCh
(vide Tabela 2). Portanto, todos os ambientes simulados, principalmente no último
pavimento, apresentaram desempenho insatisfatório. A classificação final obtida pelo
edifício é Nível “E”1. Ampliando-se a análise dos resultados, foram quantificados os
1

A classificação final do edifício é resultante da ponderação das classificações de cada unidade
habitacional por sua área útil; esta, por sua vez, depende das classificações dos ambientes de permanência
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percentuais de horas de desconforto anuais, com base na temperatura operativa igual a
26oC. Conforme pode-se observar na Figura 4, os percentuais de horas de desconforto
atingiram 90% nos ambientes do Pav. 4. Nas unidades 3 e 4, os quartos com aberturas
orientadas a Norte e as salas com aberturas orientadas para Leste ou Oeste alcançaram
os piores desempenhos.
Figura 4 - Percentuais anuais de horas de desconforto (Temperatura base = 26oC)
71%

90%

70%

3

70%

3

68%

2

66%

70%

4

3

89%

3

68%

86%

66%

86%

2

1

81%
1

2

Pavto. 1 - Térreo

4

4

88%

1

2

4.2

90%

4

1

89%

Pavto. 4 - Cobertura

Considerações sobre o aproveitamento da ventilação natural

Tendo em vista a importância desta estratégia para promover o condicionamento
passivo em Maceió, o edifício foi avaliado também com o auxílio do software
PHOENICS VR 3.6.1, obtendo-se os resultados apresentados a seguir.
BARLAVENTO

A Figura 5 ilustra os coeficientes de pressão obtidos para o edifício, sob incidência do
vento SE, adotando-se como referência um plano horizontal interceptando o centro
geométrico das aberturas do pav. 1 e pav. 4. Na legenda (planta-baixa, canto inferior
direito), os ambientes destacados em amarelo representam as salas e os ambientes
BARLAVENTO
destacados em azul, os quartos.
Figura 5 – Simulação da ventilação natural no exterior do edifício (plano de
referência horizontal)
Pavto. 1 - Térreo (h = 1,5 m)

BARLAVENTO

BARLAVENTO

Pressão (Pa)

BARLAVENTO

Pavto. 1 - Térreo (h = 1,5 m)

BARLAVENTO

Pavto. 4 (h = 10,5 m)

SE

SE

BARLAVENTO

prolongada de cada unidade habitacional e da ponderação das mesmas por suas áreas úteis. Portanto, a
classificação final do edifício, considerando-se as 16 unidades habitacionais e os ambientes de
permanência prolongada pertencentes a cada uma (quartos e sala), é nível “E”.

BARLAVENTO
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Enquanto os ambientes com fachadas à barlavento (junto às fachadas S e LE, unidades 1
e 2) apresentam uma exposição favorável ao aproveitamento da ventilação, os
ambientes situados à sotavento (fachadas N e O) encontram-se prejudicados.
Quanto à disposição das aberturas, verifica-se que há pouca diferença de pressão entre
as aberturas orientadas à N e O, limitando o aproveitamento da ventilação,
principalmente nos quartos da unidade no. 3. Tal condição desfavorável é confirmada
quando se observa os resultados da Figura 4, pois estes ambientes apresentaram os
maiores percentuais de desconforto. Já na unidade 4, a inserção de aberturas de entrada
de ar na fachada LE possibilitaria a ventilação cruzada no quarto em destaque.
A Figura 6 ilustra a visualização do comportamento da ventilação no exterior do
edifício de acordo com planos de referência verticais, conforme indicado na legenda
(secções aa’, bb’ e cc’). Verifica-se a formação de uma zona de esteira à sotavento do
edifício, assim como uma zona de estagnação na área situada ao centro do mesmo,
conforme destacado na seção cc’. Embora no bloco voltado para sul verifique-se
diferença de pressão entre as fachadas opostas, a disposição dos ambientes internos não
possibilitaria a disposição de aberturas para o aproveitamento da ventilação cruzada
neste caso (vide Figuras 4 e 5).
Figura 6 - Coeficientes de pressão no exterior do edifício: seções verticais
Pressão (Pa)

Seção aa’

Seção bb’

SE

5

Seção cc’

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados ora apresentados demonstram a distinção nas classificações de
desempenho obtidas pelos ambientes em estudo, de acordo com o tipo de abordagem
utilizada nas simulações. Enquanto os ambientes analisados foram classificados com
níveis “Intermediário” ou “Superior” pela NBR 15575-1, obtiveram níveis “E” de
eficiência energética, a mais baixa classificação possível, pelo fato de ultrapassarem os
limites do indicador graus-hora de resfriamento estabelecidos pelo RTQ-R.
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Pode-se concluir que o procedimento de simulação computacional adotado pela NBR
15575-1 apresenta limitações importantes enquanto instrumento representativo para a
avaliação do desempenho térmico, por ser restrito ao dia típico e empregar uma taxa de
ventilação fixa, especialmente nas localidades onde a ventilação natural é a principal
estratégia capaz de favorecer o conforto térmico. Já o RTQ-R avalia a influência da
variação anual da temperatura no desempenho térmico, porém apresenta limitações
quanto ao efeito da ventilação natural no interior dos ambientes. Com o auxílio de
ferramentas CFD, torna-se possível obter informações mais precisas quanto às
possibilidades de aproveitamento da ventilação natural, contribuindo para a definição de
soluções projetuais capazes de favorecer um desempenho térmico adequado às
necessidades dos usuários.
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RESUMO
Mediante a necessidade de conservação de energia, a iluminação natural destaca-se principalmente por
reduzir o uso da energia elétrica na edificação, através da integração com sistemas de iluminação artificial
e dos dispositivos de controle associados. Surge assim uma maior preocupação com a eficiência
energética nos edifícios através da sua adaptação às condições climáticas do local e a garantia de acesso à
luz solar no meio urbano. Tendo em vista que a altura das edificações obstruidoras e a largura e
orientação da via podem influenciar na disponibilidade de luz natural no interior das edificações, este
estudo objetivou analisar a interferência do entorno construído na disponibilidade de luz natural no
interior de edifícios multifamiliares no litoral norte de Maceió, a partir de parâmetros estabelecidos pela
regulamentação urbana. O presente trabalho trata-se de um estudo exploratório que compõe uma
dissertação de mestrado em andamento. A metodologia adotada consistiu em um estudo de caso, que
utilizou a simulação no software TropLux 6 para estudar a influência do conjunto de variáveis,
relacionadas ao entorno das edificações no espaço urbano. Entre os resultados obtidos, verificou-se que a
presença da edificação obstruidora pode diminuir em até 40% a iluminância global média no ambiente
orientado para oeste e acarretar uma diminuição de pelo menos 15% no espaço orientado para o sul. Estes
dados demonstram que dependendo dos parâmetros adotados, as edificações obstruidoras podem afetar
negativamente o nível de iluminância no interior do ambiente. Portanto, as regulamentações urbanas da
cidade de Maceió devem contemplar de maneira mais específica o aproveitamento dos recursos naturais,
como a luz natural, a fim de promover a diminuição do consumo energético por parte dos sistemas
artificiais de iluminação principalmente nas áreas urbanas mais adensadas.
Palavras-chave: Iluminação natural, Verticalização, Espaço Urbano.

ABSTRACT
Under the pretext of the need for energy conservation, natural lighting stands out for reducing the use of
electricity in the building, through integration with artificial lighting systems and associated control
devices. This leads to a greater concern with energy efficiency in buildings through its adaptation to the
local weather conditions and ensuring access to sunlight in the urban environment. Given that the height
of the surrounding buildings and street width and orientation can influence the availability of natural
light inside the buildings , this study aimed to analyze the interference of the built environment in the
availability of natural light inside of multifamily buildings on the north coast Maceio , using parameters
established by urban regulations . The present paper is an exploratory study that composes a dissertation
in progress. The methodology consisted of a case study, in which simulations were made in the software
TropLux 6 to study the influence of all the variables related to the environment of buildings in urban
area. Among the results, it was found that the presence of the obstructing building can decrease by 40 %
in average global illuminance west oriented window and at least this decrease can be 15% in the targeted
opening to the south. These data show that depending on the parameters adopted surrounding buildings
may negatively affect the level of illuminance within the room. Therefore urban regulations of Maceió
should include more specifically the use of natural resources such as sunlight. In order to promote the
reduction of energy consumption by the artificial lighting systems especially in the more densely
populated urban areas.
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1

INTRODUÇÃO

Atualmente, mediante a necessidade de conservação de energia, o conceito de eficiência
energética vem se destacando na construção civil. Surge assim uma maior preocupação
com a adaptação das edificações às condições climáticas do local e a garantia de acesso
à luz solar no meio urbano. O aproveitamento da luz natural se apresenta como uma
alternativa econômica para a iluminação do interior das edificações. A integração entre
a luz natural e a artificial minimiza o desperdício de energia elétrica e os gastos com
instalação e manutenção de equipamentos.
Entretanto, com o aumento da urbanização e consequentemente, a crescente
verticalização nas cidades, a disponibilidade de luz no ambiente interno tem sido
prejudicada ou desconsiderada no projeto arquitetônico e urbanístico. Estudos como o
de Li (2008), Ng e Wong (2004) determinaram variáveis que interferem na iluminação
natural no ambiente interno. Oral et al (2004) classificaram os parâmetros em dois
grupos: os relacionados com o ambiente externo, que estão além do controle do
projetista, no caso a radiação solar e o nível de iluminação externa e o outro grupo de
variáveis relacionadas com o ambiente construído, que pode ser projetado e construído
pelo homem. As regulamentações urbanas que devem ordenar e organizar o crescimento
da cidade, visando o bem estar do usuário e menor impacto ambiental, têm considerado
de forma superficial a relação das edificações com o clima local. Desse modo, o
planejamento urbano das cidades brasileiras necessita de parâmetros edilícios e urbanos
específicos baseados na obtenção de conforto luminoso, térmico e acústico.
Algumas das variáveis externas, determinadas pela regulamentação urbana, que podem
interferir no conforto ambiental no interior das edificações são as seguintes: largura e
orientação da via, altura das edificações e afastamento entre as construções. Estes
parâmetros já foram estudados em relação à disponibilidade de luz no ambiente interno
por Scalco (2010) e Laranja (2010) entre outros pesquisadores, verificando a relevância
desses aspectos para o planejamento das cidades.
No caso da cidade de Maceió, por estar localizada em uma zona tropical úmida e
receber uma grande quantidade de radiação solar durante todo o ano, torna-se propícia a
utilização de estratégias para o aproveitamento da iluminação natural na arquitetura.
Entretanto, o Plano Diretor de Maceió (MACEIÓ, 2005), complementado pelo Código
de Urbanismo e Edificações da cidade de Maceió, (Lei Municipal 5.593/07) (MACEIÓ,
2007), não contemplam de maneira específica o uso dos recursos naturais como a luz
solar, o que pode causar o aumento do consumo energético principalmente nas áreas
mais adensadas, por meio de sistemas artificiais de iluminação e climatização.
Tendo em vista que prédios mais altos podem afetar a disponibilidade de luz natural no
interior das edificações, este trabalho tem como objetivo analisar a interferência do
entorno construído na disponibilidade de luz natural no interior de edifícios
multifamiliares no litoral norte de Maceió, a partir de parâmetros estabelecidos pela
regulamentação urbana.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Para o desenvolvimento do projeto arquitetônico com o aproveitamento da iluminação
natural é importante conhecer entre outros fatores as condições luminosas da abóbada
celeste do local, influenciada inicialmente pela condição de céu predominante. Outro
fator que também pode interferir na obtenção de luz natural no ambiente interno é a
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configuração morfológica do seu entorno imediato natural e construído (MAJOROS,
1998). Além da orientação, as dimensões e formas da edificação.
A luminância do céu não é constante. A posição do sol, as nuvens, a composição da
atmosfera interferem no processo de difusão da luz, definindo assim a configuração do
céu ou sua distribuição de luminância. Sedo assim, é comum a consideração de três
tipos de céu: céu claro, céu nublado e céu parcialmente nublado.
Tendo como foco a cidade de Maceió, que apresenta uma variação entre esses três tipos
de céu, com predominância do céu parcialmente nublado na maior parte do tempo, a
determinação dos 16 tipos de céu padronizados da Comissão Internacional de
Iluminação (CIE, 2003) é importante para o estudo da iluminação natural no clima
tropical úmido, pois oferecem modelos adequados para simular o céu parcialmente
nublado. Nikiforiadis e Pitts (2003) ressaltam que o aspecto mais evidente e importante
da simulação da luz natural é a natureza variável da fonte. Pois, os resultados estão
vinculados a uma previsão de condições externas que variam de acordo com a hora do
dia, a data do ano, e com o tempo.
Entretanto o efeito da obstrução apresenta uma dualidade. A princípio, as obstruções
podem refletir a luz de outras partes do céu para o ambiente interno. Por outro lado,
pode parecer desfavorável para a disponibilidade de luz natural no ambiente, como
destaca Li (2008), as construções localizadas próximas uma das outras, além de
impedirem a incidência da luz direta do Sol, também obstruem partes da abóbada
celeste reduzindo os níveis de iluminação natural. Principalmente nas unidades
localizadas nos pavimentos inferiores.
A orientação das aberturas de um edifício também tem grande influência na iluminação
natural do seu interior. Para qualquer orientação as janelas oferecem luz natural útil para
a iluminação dos ambientes internos. Entretanto, com o adequado tratamento para cada
orientação pode-se obter melhores resultados luminosos. Unver et al (2003) em seu
estudo aponta a orientação da fachada um dos parâmetros básicos a serem levados em
consideração para a disposição da iluminação natural no ambiente.
3

MÉTODO

O método adotado consistiu em um estudo de caso, a partir da utilização da simulação
computacional para gerar dados e possibilitar a análise comparativa da influência de um
conjunto de variáveis, relacionadas ao entorno das edificações no espaço urbano, na
disponibilidade de luz natural no interior dos ambientes. Para realização do presente
estudo, considerou-se a iluminância média anual, a fim de analisar comparativamente os
dados resultantes das simulações de cenários semelhantes. A aplicabilidade de tal
parâmetro pode ser observada em trabalhos anteriores a exemplo de Laranja (2010).
A primeira parte define as características do ambiente a ser estudado. Em seguida é
descrito o software selecionado para realizar as simulações computacionais. Por fim,
baseados nos instrumentos normativos do município, o Código de Urbanismo e
Edificações e o Plano Diretor, são estabelecidos os parâmetros que foram estudados.
3.1

Características do ambiente de referência

Inicialmente, para realização do trabalho, foi escolhido como objeto de estudo a
edificação multifamiliar, em razão do crescimento urbano no litoral norte e a liberação
do gabarito das edificações nessa área. Para simular a disponibilidade de iluminação
natural nesse tipo de edificação foi definido um ambiente interno base e sua abertura,
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tomando-se como referência o Código de Urbanismo e Edificações da cidade
Maceió-AL, Lei n° 5354/2007 (MACEIÓ, 2007), em conjunto com a Norma
Desempenho para Edifícios Habitacionais (NBR 15.575, 2013) e com as diretrizes
Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética
Edificações Residenciais (RTQ-R) (BRASIL, 2012).

de
de
do
de

O ambiente escolhido é de uso prolongado (quarto e/ou sala) e apresenta as seguintes
dimensões: 4 m de largura por 6 m de profundidade e parede com 15 cm de espessura.
O que totaliza uma área de 24 m2. Em relação às características dos materiais internos, a
refletância adotada para o teto foi de 0,88 (branco), a parede com refletância de 0,65
(amarelo claro) e por último o piso com refletância média 0,3, considerando a presença
do mobiliário. Apesar de a edificação possuir múltiplos pavimentos, será tido como
referência o ambiente localizado no primeiro pavimento, por representar a situação
menos beneficiada quanto à incidência de luz natural no seu interior, devido à presença
de obstruções (edificações) externas.
6m

1,2m
2,5m

4m

1,0m

(a)

(b)

Figura 1: Perspectiva vista superior (a) e perspectiva vista frontal (b) do ambiente interno base para
simular a disponibilidade de iluminação natural.

De acordo com o RTQ-R (BRASIL, 2012), o acesso à iluminação natural em ambientes
de permanência prolongada deve ser garantido por uma ou mais aberturas para o
exterior. A soma das áreas de aberturas para iluminação natural de cada ambiente deve
corresponder a no mínimo 12,5% da área útil do ambiente. Se esta área for superior a
15,00 m2, o pré-requisito deve ser atendido para 15,00 m2. A área restante não precisa
ser contabilizada. Deste modo, a abertura, localizada na parede de menor dimensão,
apresenta as seguintes dimensões: largura de 1,57 m, altura de 1,20 m e peitoril a 1,00 m
do piso. A área da janela, que totaliza 1,88 m2, será fechada por um vidro transparente
simples, material frequentemente adotado nas edificações de Maceió.
3.2

Software escolhido

A estimativa dos índices de iluminância para a iluminação natural foi realizada através
de simulação no software TropLux 6.0.15 (CABÚS, 2014), visto que sua principal
finalidade é a de simular o desempenho da iluminação natural no interior do ambiente.
Em relação ao espaço interno, com esta ferramenta, é possível representar variados
tipologias arquitetônicas, determinar a localização e dimensionamento das aberturas em
qualquer parede e definir a refletância das superfícies internas. Quanto aos elementos do
entorno da edificação, o programa permite trabalhar com a geometria urbana, podendo
determinar a posição e dimensões das obstruções e características das superfícies
refletoras.
3.3

Estudo paramétrico, baseado nos instrumentos normativos do município

No meio urbano é importante que os instrumentos normativos da cidade, que tem como
objetivo ordenar e organizar o seu crescimento, determinem parâmetros que garantam o
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acesso à iluminação natural no interior dos ambientes. O presente trabalho, que tem
como objeto de estudo uma área com perspectivas de adensamento vertical, toma como
referências os parâmetros impostos pelo Código de Urbanismo e Edificações da cidade
de Maceió, Lei n° 5354/2007 (MACEIÓ, 2007), para a Zona Residencial 5 (ZR-5). Os
parâmetros selecionados são os seguintes: largura das vias, orientação da abertura e
altura das edificações obstruidoras.
No parâmetro largura da via foram analisados todos os tipos de vias determinadas pelo
Código, visto que é possível a futura ocorrência de todas elas nesta área. As quatro
dimensões de vias são as seguintes:





12 m de largura, para vias com até 200 m, sendo 8 m para a pista de rolamento e
2 m de passeio de cada lado;
14 m de largura, para vias acima de 200 m até 600 m, sendo 9 m para a pista de
rolamento e 2,5 m de passeio de cada lado;
18 m de largura, para vias acima de 600 m até 800 m, sendo 12 m para a pista de
rolamento e 3 m de passeio de cada lado.
29 m de largura, para vias acima de 800 m, sendo o canteiro central de 5m duas
pistas de rolamento de 9 m e 3 m de passeio de cada lado, incluindo a ciclovia.

Para avaliar o desempenho luminoso em diferentes orientações, foi adotada a orientação
da via Leste – Oeste, a qual possibilita a orientação da abertura para Norte e para Sul e a
orientação da via Norte – Sul, que possibilita a orientação da abertura para Oeste e para
Leste. Isso permitirá visualizar como a disponibilidade de luz no ambiente interno se
comporta para cada orientação e na presença de obstruções quais das orientações
apresentam maior interferência na quantidade de luz natural.
Para avaliar a interferência da altura das edificações obstruidoras na iluminação natural
de espaços internos, foi adotada a ocupação do solo prevista no Código de Urbanismo e
Edificações da cidade de Maceió. De acordo com a Zona Residencial 5, em se tratando
da implantação na gleba ou no lote de uma edificação multifamiliar com três ou mais
pavimentos aplica-se o Uso Residencial 5 (UR-5). Com isso, três taxas de ocupação são
permitidas: de 50%, 35% e 20%. Para este trabalho serão consideradas estas três taxas
de ocupação e os parâmetros correspondentes, que são os seguintes:
 50% taxa de ocupação: altura máxima da edificação 10 pavimentos, totalizando
a altura de 32 m.
 35% taxa de ocupação: altura máxima da edificação 15 pavimentos, totalizando
altura de 45 m.
 20% taxa de ocupação: altura máxima da edificação 20 pavimentos, totalizando
altura de 58 m.
Vale ressaltar que no presente trabalho não será considerada a variação do nível do
terreno. Tanto a edificação estudada, quanto as obstruções externas estão num plano de
mesmo nível, o que possibilita a análise comparativa entre os parâmetros.
As Figura (a) e (b) ilustram a planta baixa e o perfil do cenário que serviu de base para
os demais parâmetros adotados. O terreno foi fixado nas dimensões de 51 m x 45 m,
total de 2.295 m2. As dimensões das edificações foram calculadas a partir a taxa de
ocupação e coeficiente de aproveitamento, fixando a largura da fachada frontal em 30
m, largura máxima permitida. Via com a menor largura de 12 m. Os afastamentos
frontais correspondem à altura máxima permitida para cada taxa de ocupação.
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Figura 2: Ilustração da planta-baixa (a) e ilustração do perfil (b) do cenário que serviu de base para os
demais parâmetros.

3.4

Simulações computacionais

Foram fixados para todas as simulações no programa TropLux os mesmos parâmetros
de local, tipo de céu, período do dia e do ano, pontos para aferição da iluminância e
características do plano de trabalho.
Para avaliar a disponibilidade de luz natural ao longo do dia e por considerar as
diferentes trajetórias solares ao longo do ano, foi adotado para simulação todos os dias
do ano e 9 horas do dia, no período entre 8h e 16h (horário solar). Horário que há maior
contribuição do Sol em Maceió para iluminação no interior dos ambientes.
A cidade escolhida foi Maceió (Latitude 9°40’S, Longitude 35°42’O), caracterizada
pelo clima tropical úmido, céu parcialmente nublado na maior parte do ano e abundante
disponibilidade de luz natural junto à radiação direta do Sol. A versão 6.0 do software
TropLux disponibiliza, além de 15 céus padrão CIE, uma opção chamada céu dinâmico,
a qual é baseada na variação do céu de Maceió durante todo o ano. Ao considerar as
possibilidades oferecidas pelo programa, a metodologia utilizada neste trabalho utilizou
o céu dinâmico.
Não é possível determinar uma altura para área de trabalho que seja comum às
diferentes atividades desempenhadas no interior dos ambientes desse tipo de edificação.
Com isso, foi adotada, conforme a NBR ISO/CIE 8995-1 (ABNT, 2013), a altura para o
plano de trabalho de 75 cm. Para aferição dos valores de iluminância, esta norma
determina que a malha seja composta por pontos a cada 1 m da maior dimensão da sala,
o que totaliza 6 pontos. Entretanto, para uma maior precisão nos resultados foi
determinada uma malha com 24 pontos distribuídos igualmente por todo o ambiente, ou
seja, 1 ponto a cada 1 m2.
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos resultados obtidos através das simulações no programa Troplux, foi
possível analisar comparativamente a interferência dos seguintes parâmetros:
orientação, largura de via e altura da edificação obstruidora na disponibilidade de luz
natural no interior do ambiente.
4.1

Parâmetro: Largura das Vias

Conforme observado no Gráfico 1, nos cenários que o ambiente está orientado para o
sul, o acréscimo na quantidade de luz natural no interior do ambiente foi discreto,
inclusive ao se comparar ao crescimento de 1,75% quando aumenta a via de 12 m para
14 m e apenas 1,42% ao aumentar a via de 14 m para 18 m.
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Gráfico 1 – Acréscimo da iluminância média anual com o aumento da largura da
via para a janela orientada para o sul e oeste.

Fonte: Produção do autor (2014).

Com o aumento da via, o que resulta num maior distanciamento entre o ambiente e a
edificação obstruidora, o nível de iluminação natural interna foi crescente em todas as
orientações, como esperado. Principalmente nos cenários nos quais o ambiente está
orientado para oeste (Gráfico 1), que apresentaram uma variação mais significativa da
iluminância, chegando a um acréscimo de 15,42% com o aumento da largura da via de
18 m para de 29 m.
Quando comparado os cenários com as obstruções separadas por diferentes larguras de
vias ao cenário sem obstrução, conforme a Tabela 1, nota-se que a presença da
obstrução pode diminuir em até 40,43% a iluminância global média no ambiente
orientado para oeste, considerando a via de 12 m, e no mínimo 15,25% no espaço
orientado para o sul, considerando a via com 29 m de largura. Isso indica que,
independente da orientação, para todas as larguras de via há interferência na iluminância
média anual no interior do ambiente, principalmente na via de menor dimensão.
Tabela 1: Diminuição da iluminância média anual do Cenário sem obstrução para
o Cenário com obstrução.
Orientação

Cenário sem obstrução x
Cenário com obstrução

Diminuição (%) da
iluminância média anual

Sul

Cenário Tipo 0 x V.01 - 10 pav. – via 12 m

22,70%

Sul

Cenário Tipo 0 x V.04 - 10 pav. – via 29 m

15,25%

Oeste

Cenário Tipo 0 x V.01 - 10 pav. – via 12 m

40,43%

Oeste

Cenário Tipo 0 x V.04 - 10 pav. – via 29 m

24,05%

Fonte: Produção do autor (2014).

4.2

Parâmetro: Altura da Edificação Obstruidora

Observou-se que com o aumento da altura da obstrução, mesmo que juntamente com o
aumento do afastamento frontal, o ângulo de céu visível foi diminuindo e o nível de
iluminação natural também diminuiu no interior do ambiente. Conforme se verifica no
Gráfico 2, em relação à orientação oeste, observa-se a redução de 16,34%%, com a
alteração de 10 pavimentos para 15 pavimentos, além disso, há a redução de 18,84%
ocasionada pela alteração de 10 pavimentos para 20 pavimentos. Para a orientação sul,
esta redução é a menos significativa.
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Gráfico 2 – Diminuição da iluminância média anual com o aumento da edificação
obstruidora, para janela orientada para oeste e sul.

Fonte: Produção do autor (2014).

Diante dos dados apresentados, observa-se que os afastamentos mínimos determinados
pelo Código de Urbanismo e Edificações da cidade de Maceió, (Lei Municipal
5.593/07) (MACEIÓ, 2007), para as edificações de 15 e 20 pavimentos não são
suficientes para evitar a alteração da iluminância no interior do ambiente. Exceto
quando a janela está orientada a sul, pois os três ambientes apesar de possuírem
obstruções com alturas diferentes, permanecem com valores próximos de iluminância
média anual.
4.3

Parâmetro: Orientação da Abertura

Nesse estudo, verifica-se que tanto a alteração da largura da via, como com a alteração
da altura das obstruções o acréscimo ou decréscimo da iluminância média anual varia de
acordo com a orientação do ambiente. Em ambas as situações, a influência da
orientação no aumento do nível de iluminação natural no interior do ambiente é maior
para o ambiente orientado a norte. Em seguida, tanto na orientação leste como oeste, os
níveis de iluminação natural se mantiveram próximos. Os cenários com o ambiente
orientado para o sul, apesar de apresentarem os menores valores de iluminância média
anual, atingem elevados níveis de iluminação. Os
Gráfico ilustram respectivamente o efeito da largura da via e da altura das edificações
obstruidoras sobre a iluminância média anual no ambiente interno, analisado nas quatro
orientações.
Gráfico 3: Iluminância média anual no interior do ambiente em função da largura
de via.

Fonte: Produção do autor (2014).
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Gráfico 4: Iluminância média anual no interior do ambiente em função da altura
da edificação obstruidora.

Fonte: Produção do autor (2014).

A orientação sul, provavelmente por ter menos incidência de luz solar direta durante o
ano, geralmente apresenta pouca variação dos valores de iluminância média anual entre
as diferentes situações de obstrução. Isso indica que nas outras orientações, que
apresentam variação no nível de iluminação natural no interior do ambiente para os
diferentes tipos de obstrução, a presença da edificação obstruidora pode impedir a
incidência de radiação direta no ambiente.
5

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho tratou da contribuição do estudo da interferência de parâmetros
urbanos na disponibilidade de luz natural no interior de edifícios multifamiliares,
através de simulações no programa TropLux. Comprovou-se que todos os parâmetros
analisados apresentaram influência no nível de iluminação no ambiente interno.
Constatou-se que o aumento da largura da via implica no acréscimo dos valores de
iluminância média anual. Entretanto, mesmo na maior largura de via, que é de 29 m, a
presença da obstrução diminui a incidência de luz natural no ambiente interno.
Verificou-se que a presença da edificação obstruidora pode diminuir em até 40% a
iluminância global média no ambiente orientado para oeste e que no mínimo essa
diminuição pode ser de 15% no espaço orientado para o sul.
Esperava-se que, apesar do aumento da altura da edificação obstruidora, o afastamento
frontal, indicado pelo Código de Urbanismo e Edificações da cidade de Maceió (Lei
Municipal 5.593/07) (MACEIÓ, 2007) para cada taxa de ocupação permitida, fosse
suficiente para garantir níveis aproximados de iluminação natural no interior do
ambiente para todas as situações de obstrução estudadas. Entretanto, observou-se que
com o aumento da altura da edificação obstruidora houve redução dos valores de
iluminância no interior do ambiente, exceto para orientação da janela a sul.
Em ambos os casos, verificou que a orientação é importante para a iluminância no
ambiente interno, as orientações norte, oeste e leste apresentaram maiores níveis de
iluminação natural do que a orientação sul. Porém, a abertura orientada a sul apresentou
valores elevados de iluminância, que podem satisfazer a iluminação do ambiente.
A partir dos resultados encontrados, foi constatada a importância da contribuição do
plano diretor e demais regulamentações no favorecimento da disponibilidade de
iluminação natural, através da indicação de parâmetros urbanos eficazes que assegurem
o acesso à iluminação natural a todos os usuários. Vale ressaltar a necessidade em
atentar para as decisões do projeto arquitetônico quanto a sua adequação ao entorno
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construído de forma à aproveitar da melhor forma a disponibilidade da luz natural no
interior do ambiente, levando sempre em consideração a orientação das aberturas.
AGRADECIMENTOS
A CAPES, pelo apoio recebido.
REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 15575: Edificações
Habitacionais - Desempenho - Parte 1: Requisitos gerais. Rio de Janeiro, 2013.
______. NBR 8995-1: Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior. Rio de Janeiro,
2013.
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional De
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO. Portaria n.º 18, de 16 de
janeiro de 2012. Rio de janeiro, 2012.
CABÚS, R. C. TropLux, versão 6.0.15, Maceió: Grilu, 2014.
CIE – COMMISSION INTERNATIONALE L´ACLAIRAGE. Spatial distribution of daylight
– CIE standard general sky. Publication CIE S 011/E:n2003. Viena, Áustria, 2003.
LARANJA, Andréa C. Parâmetros urbanos e a disponibilidade de iluminação natural no
ambiente interno. Rio de Janeiro, 2010. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo).
Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal
do Rio de Janeiro.
LI, Danny H.W; TSANG, Ernest K.W. An analysis of daylighting performance for office
buildings in Hong Kong. Building and Environment, v. 43, issue 9, p. 1446–1458, 2008.
MACEIÓ, Lei n°. 5528 de dezembro de 2005. Institui o Plano Diretor de Maceió, estabelece
diretrizes gerais de política de desenvolvimento urbano e dá outras providências. 2005.
Disponível em: <http://www.maceio.al.gov.br> Ultimo acesso em 10 de setembro de 2013.
MACEIÓ, Lei Municipal Nº 5.593, de 08 de Fevereiro de 2007. Institui o Código de
Urbanismo
e
Edificações
do
Município
de
Maceió.
Disponível
em
<http://www.maceio.al.gov.br> Último acesso em 10 de setembro de 2013.
MAJOROS, András. Daylighting. PLEA Notes, Note 4. PLEA in Association with Department
of Architecture, the University of Queensland. Edited by S.V.Szokolay, 1998.
NG, E.; WONG, N. H. Better daylight and natural ventilation by design. In:
INTERNATIONAL CONFERENCE ON PASSIVE AN LOW ENERGY ARCHITECTURE,
21., 2004, Eindhoven, Netherlands. Proceedings... Eindhoven: PLEA, 2004.
NIKIFORIADIS, F.; PITTS, A. 3D digital geometric reconstruction of the urban
environment for daylight simulations studies. In: INTERNATIONAL BUILDING
SIMULATION CONFERENCE, 8., Eindhoven, Netherlands, 2003. Proceedings…Eindhoven:
IBPSA, 2003.
ORAL, G. K.; YENER, A. K.; BAYAZIT, N. T. Building envelope design with the objective to
ensure thermal, visual and acoustic comfort conditions. Building and Environment, v.39, issue
3, p. 281-287, 2004.
SCALCO, Veridiana A. Método para a avaliação dos impactos de edificações sobre a
iluminação natural e insolação em vizinhanças urbanas. Florianópolis, 2010. Tese
(Doutorado em Engenharia Civil). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil.
Universidade Federal de Santa Catarina.
ÜNVER, R.; ÖZTÜRK, L.; ADIGÜZEL, S.; ÇELIK, Ö. Effect of the facade alternatives on the
daylight illuminance in offices. Energy and Building, v. 35, issue 8, p. 737- 746, 2003.
428

http://doi.org/10.17012/entac2014.264

ESTUDO DO CLIMA BRASILEIRO: REFLEXÕES E
RECOMENDAÇÕES SOBRE A ADEQUAÇÃO CLIMÁTICA DE
HABITAÇÕES
FERREIRA, Camila (1); SOUZA, Henor Artur de (2); ASSIS, Eleonora Sad de
(1) Universidade Federal de Ouro Preto, camila.ccferreira@yahoo.com.br (2)
Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail: henor@em.ufop.br, (3) Universidade
Federal de Minas Gerais, e-mail: eleonorasad@yahoo.com.br

RESUMO
Uma das funções primárias da Arquitetura é oferecer ao homem conforto, abrangendo aí entre outros, o
conforto térmico no interior das edificações. O estudo do conforto térmico tem como intuito estabelecer
as condições nas quais o homem irá se sentir confortável em um dado ambiente, contemplando os
métodos de análise dessas condições para a correta predição de conforto térmico, sendo altamente
dependente do clima local. Fica claro então ser fundamental o profundo conhecimento do clima local e de
seus rigores, para que as estratégias de projeto mais adequadas sejam adotadas. Assim, o objetivo deste
trabalho é construir um marco referencial sobre o clima no Brasil, que permita ser utilizado como
embasamento para uma reflexão sobre a adaptação climática das edificações residenciais para cada uma
das regiões climáticas do país. O presente trabalho é parte de uma tese de doutorado em desenvolvimento,
sendo seus resultados parciais. Para o desenvolvimento da pesquisa, foi realizada uma revisão
bibliográfica compreendendo pesquisas de geógrafos, meteorologistas e climatologistas de forma a se
obter uma visão mais recente da análise climática do Brasil. A partir desta revisão foi realizado um
cruzamento de informações com a literatura relativa à bioclimatologia com o intuito de elaborar um
quadro preliminar de recomendações arquitetônicas e construtivas adequadamente espacializadas no
território brasileiro. Os resultados obtidos no quadro final de recomendações arquitetônicas e construtivas
constituirão base para o bom desempenho térmico das edificações residenciais considerando-se a
adaptação climática local, além de permitir a comparação com diretrizes normativas e seus respectivos
valores limites.
Palavras-chave: Clima, Adaptação, Recomendações Arquitetônicas e Construtivas.

ABSTRACT
One of the primary functions of the architecture is to provide comfort to the man, including among others,
the thermal comfort inside the buildings. The study of thermal comfort has the intention to establish the
conditions in which man will feel comfortable in a given environment, contemplating the analysis
methods of these conditions for the correct prediction of thermal comfort, being largely dependent on the
local climate. Then it becomes clear how important is profound knowledge of the local climate and its
rigors, to ensure that the most appropriate design strategies are adopted. The objective of this paper is to
build a referential on climate in Brazil, which enables be used as a basis for a reflection on the climate
adaptation of residential buildings for each of the climatic regions of the country. This work is part of a
doctoral thesis under development, being your results partials. For the development of research,
including a literature review of research geographers, meteorologists and climatologists in order to
obtain a more recent view of climate analysis of Brazil was performed. From this research, a crossing of
information with the literature on the bioclimatology in order to develop a preliminary framework for
architectural and constructive recommendations adequately spatialized will be held in the Brazilian
territory. The results obtained in the final frame of architectural and constructive recommendations will
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form the basis for the thermal performance of residential buildings considering local climate adaptation,
and allow comparison with regulatory guidelines and their respective thresholds.
Keywords: Climate, Adaptation, and Constructive Architectural Recommendations.

1

INTRODUÇÃO

O desempenho térmico de uma edificação está intimamente relacionado com sua
adaptação ao clima local. A análise dos dados climáticos de uma dada localidade é
essencial para a articulação do projeto arquitetônico aos princípios de conforto. Assim, a
dificuldade deste tipo de abordagem reside no fato de que a grande variação de
condições regionais, principalmente em um país de dimensões continentais como o
Brasil, resulta na necessidade de enfatizar fatores ambientais diferentes para cumprir
com os requisitos de conforto térmico, de modo que as recomendações finais para o
projeto não podem ser rígidas ou padronizadas.
Foi neste contexto que foi desenvolvido o zoneamento bioclimático do território
brasileiro. Algumas considerações a respeito do atual zoneamento para o país foram
colocadas por diversos autores. Martins, Bittencourt e Krause (2012) apontaram
algumas divergências de classificação no semiárido Nordestino, em que se constatou
que as cidades do semiárido alagoano se assemelham mais às características climáticas
da zona bioclimática 07 e não às características da zona 08, em que estão inseridas,
provavelmente sob a influência das cidades litorâneas alagoanas de clima quente e
úmido. Os autores ressaltam ainda a necessidade de se estabelecer um zoneamento
sazonal de forma a contemplar as variações climáticas existentes. Pereira e Assis (2005)
questionam a classificação bioclimática da cidade de Belo Horizonte, classificada na
zona 3, assim como Florianópolis e Santos. As autoras avaliaram haver maior
proximidade do clima de Belo Horizonte com o de Brasília, ambas cidades de clima
continental no domínio semiárido, sem a influência das brisas marinhas constantes das
cidades litorâneas que modificam a umidade local e fazem parte da zona bioclimática 3.
Bogo (2008) identifica como outra limitação o fato de serem classificadas em uma
mesma zona bioclimática cidades com altitudes distintas.
Outra discussão envolvendo o atual zoneamento bioclimático brasileiro refere-se às
variáveis climáticas consideradas. Bastos, Krause e Beck (2007) sugerem a
consideração da disponibilidade de ventos locais como variável para a classificação
bioclimática, uma vez que a ventilação natural mostra-se como uma estratégia
fundamental para se obter conforto e um melhor desempenho térmico em edifícios
localizados em clima tropical, como o Brasil, principalmente nas regiões mais úmidas.
Segundo os autores, o agrupamento de regiões com regimes de vento inteiramente
distintos em uma mesma zona pode ocasionar em soluções arquitetônica errôneas.
Baseando-se nestas considerações é que se optou por adotar no presente trabalho a
classificação climática proposta por Nimer (1979), ao invés do atual zoneamento
climático. A partir dos tipos climáticos estabelecidos por este autor, foram levantadas na
literatura de referência as principais recomendações arquitetônicas para cada um destes
tipos climáticos, com o objetivo de se construir um marco referencial sobre o clima
brasileiro, que permita ser utilizado como embasamento para uma reflexão sobre a
adaptação climática das edificações residenciais para cada uma das regiões climáticas
do país.
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2
2.1

FUNDAMENTAÇÃO
Classificação climática

O adequado projeto arquitetônico relacionado ao clima, deve balizar-se pelas condições
típicas ou normais e não em condições extremas de baixa ocorrência, apesar de ser
necessário também conhecer sobre os extremos climáticos e suas respectivas
frequências (MASCARÓ, 1983).
Para a seleção de uma classificação climática a ser adotada na presente pesquisa,
realizou-se uma revisão bibliográfica compreendendo pesquisas de geógrafos,
meteorologistas e climatologistas com o intuito de se obter uma visão mais recente da
análise climática do Brasil.
Segundo Zavattini (2004), assim como qualquer fenômeno da natureza, o clima deve ser
entendido como um todo e não por meio de análises isoladas dos elementos que o
compõe. É nesse sentido que o autor sugere não apenas a consideração dos fatores
estáticos para a adequada compreensão do clima de um dado local, mas também a
consideração de fatores dinâmicos e o conceito de ritmo climático, enquanto forma de
análise e entendimento dos processos dinâmicos do clima (ZAVATTINI, 2004).
A classificação climática desenvolvida por Nimer (1979) diferencia-se das
classificações convencionais sob alguns aspectos. O primeiro deles refere-se ao fato de
considerar a noção de ritmo climático 1, introduzindo assim na climatologia tradicional a
climatologia dinâmica, abordagem esta que tem sido atualmente adotada pelos
climatologistas. Além disso, essa classificação se diferencia por não adotar nenhum dos
critérios classificatórios climáticos tradicionais, como Köppen ou Gaussen. Selecionamse critérios livres, conforme os aspectos e índices considerados expressivos na
climatologia local. Desta forma, esta classificação climática, além de permitir que o
climatologista não utilize os enquadramentos pré-estabelecidos pelos critérios
tradicionais, permite que use parcialmente diversos critérios de diferentes autores,
conforme a significância para o clima.
Em resumo, a classificação proposta por Nimer (1979) é baseada em três sistemas. O
primeiro sistema é relativo à gênese climática, os padrões de circulação atmosférica,
definindo três climas zonais: equatorial, tropical e temperado. O segundo sistema
delimita as regiões térmicas (mesotérmico mediano ou brando, subquente e quente) e é
fundamentando na frequência e médias dos valores extremos mensais. O critério
classificatório aplicado neste sistema foi o de Köppen, estabelecendo o limite de 18°C
para os climas quentes (>18°C) e subquentes (<18°C). Além disso, estabeleceu-se os
limites de 15°C e 10°C do mês mais frio para o mesotérmico brando (15 a 10°C) e
mesotérmico médio (10 a 0°C). E, por fim, o terceiro sistema classifica as regiões
quanto aos padrões de umidade e seca mensais (super úmido, úmido, semiúmido e
semiárido). Para este sistema foi utilizado o critério de Gaussen e Bagnouls (NIMER,
1979).
Na Figura 1 apresenta-se a abrangência no território brasileiro de cada um dos tipos
climáticos segundo Nimer.
Figura 1 Classificação climática do Brasil segundo Nimer
1

O conceito de ritmo climático foi introduzido por Monteiro em 1969 e busca estabelecer o mecanismo
sequencial da ocorrência dos diferentes tipos de tempo, analisando os elementos fundamentais do clima
em unidades de tempo compatíveis com a representação da circulação atmosférica regional.
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Fonte: NIMER, 1979.
Nesse sentido, Silva (1994) aponta a classificação climática de Nimer (1979), adotada
pelo Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE), como a que melhor abrange
os fatores climáticos em seu critério de classificação, considerando não só as condições
normais, como as condições extremas, suas frequências e duração, caracterizando o
clima de forma adequada, conforme sugere Mascaró (1983). Analisando o contexto
brasileiro, em que as normas de desempenho térmico são desenvolvidas para privilegiar
o uso de climatização natural e não edificações com uso contínuo de climatização
artificial e, por isso, de poucas oportunidades adaptativas, a classificação climática de
Nimer permite determinar tanto recomendações mais gerais como sazonais, gerando
maiores oportunidades de adaptação e, consequentemente, maior conforto térmico nas
edificações.
Uma ressalva importante é a de que em alguns dos domínios climáticos, não há estações
meteorológicas no Brasil, não sendo por isso considerados no trabalho.

2.2

Zoneamento bioclimático brasileiro

O atual zoneamento bioclimático brasileiro está estabelecido na norma NBR 15.220:
Desempenho Térmico de Edificações - Parte 3: Zoneamento Bioclimático Brasileiro e
Diretrizes Construtivas para Habitações Unifamiliares de Interesse Social (ABNT,
2005). Para a classificação do clima, aplicou-se a Carta Bioclimática sugerida por
Givoni, inserindo os dados mensais de temperatura média e umidade relativa para cada
mês do ano e para cada uma das localidades, agrupando então aquelas classificadas
como um mesmo tipo climático.
Cinco estratégias de projeto foram então estabelecidas: aquecimento solar da edificação;
massa térmica para aquecimento; conforto térmico (condição em que não são necessária
a adoção de nenhuma estratégia); desumidificação e ventilação), determinadas a partir
da Carta de Givoni, foram utilizadas para classificar o clima da cidade em uma das oito
zonas bioclimáticas estabelecidas.
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A zona bioclimática 1 caracteriza-se por ter clima predominante frio, com inverno frios
e verões amenos. Nesta zona as chuvas são bem distribuídas, todavia mais concentradas
no verão. Curitiba (PR) é um exemplo de cidade pertencente a esta zona. A zona
bioclimática 2 é composta por localidades que possuem clima ameno, sendo que na
região sul do Brasil caracteriza-se por verões quentes e inverno frios, enquanto que em
Minas Gerais representa o clima de altitude, apresentando amplitudes térmicas diárias
maiores. Suas chuvas são mais concentradas no verão. Um exemplo de cidade
pertencente a esta zona é Santa Maria (RS). Em seguida, a zona bioclimática 3 é
composta por aquelas regiões, por exemplo a de São Paulo (SP) de clima
predominantemente ameno ao longo do ano, tendendo para o úmido. Pode haver frio no
inverno no período da noite e desconforto por calor e umidade no verão. Caracteriza-se
por invernos secos e verões úmidos, quando as chuvas são concentradas. A zona
bioclimática 4, da qual a cidade de Brasília (DF) faz parte, apresenta invernos secos e
verões úmidos, quando concentra-se a ocorrência de chuvas. Além disso, pode
apresentar noites frias de inverno e tardes quentes durante todo o ano. Já a zona
bioclimática 5 caracteriza-se por possuir clima predominantemente quente e úmido
durante a maior parte do ano, sendo que durante o inverno podem ocorrer noites frias.
As chuvas são concentradas no verão. Como exemplo pode-se citar a cidade de Vitória
da Conquista (BA). O clima quente e predominantemente seco caracteriza a zona
bioclimática 6, da qual faz parte a cidade de Campo Grande (MS). As noites são
confortáveis, enquanto as tardes são quentes. As chuvas ocorrem apenas no verão. A
zona bioclimática 7 é a de clima quente e seco, com chuvas escassas, sendo a cidade de
Cuiabá um exemplo. E, por fim, a zona bioclimática 8, da cidade de Manaus, é a zona
de clima quente e úmido, com chuvas durante todo o ano.
2.3

Recomendações de projeto conforme o clima

No desenvolvimento de um projeto arquitetônico para determinada edificação, pode-se
definir quase todos os fatores que terão influência, direta ou indiretamente, em seu
desempenho térmico e em seu consumo energético, tais como formas, dimensões e
volumetria; orientação das fachadas; número, tamanho e disposição das janelas;
espessura das paredes; materiais a serem empregados, entre outros. Assim, estabelecer a
relação entre estes fatores determinantes e o clima em que a edificação será inserida,
torna-se fundamental.
Da literatura de referência (GIVONI, 1976; BRASIL, 1983; MASCARÓ, 1983;
BLUME, 1984; CUNHA, 2006) pode-se se extrair uma série de recomendações de
projeto conforme o clima local. Segundo Blume (1984), o clima para o qual se projeta
uma construção é formado por quatro fatores: temperatura, umidade, vento e sol,
devendo a edificação responder adequadamente às variações regionais destes fatores. A
classificação do clima para gerar as recomendações, deve se basear na condição
climática básica (aquela de maior frequência de ocorrência), nos inconvenientes
climáticos, nas vantagens climáticas e nos seus extremos (BLUME, 1984).
Para os climas existentes no território brasileiro as recomendações identificadas na
literatura são apresentadas no Quadro 1.
Quadro 1 - Resumo das recomendações arquitetônicas conforme o clima (continua)
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Formas alongadas
Voltadas para o vento dominante

X

X

Quente e
úmido
Quente e
seco
X
X

X
X

X

2. Espaçamento entre construções
Grandes espaçamentos para favorecer a penetração de vento
Grandes espaçamentos para favorecer a penetração de vento,
mas com proteção contra vento quente ou frio

Temperado

Tropical

Tropical de
Altitude

Tropical
Atlântico
1. Planta de situação
Construções orientadas segundo eixo longitudinal leste-oeste
Plantas compactas com pátios internos
Plantas compactas

X

X

X

X
X

Distribuição compacta, proteger ventos frios
Distribuição compacta

X
X

3. Circulação do ar
Construções com orientações simples, aberturas que
permitam circulação do ar permanente
Construções com orientação dupla, circulação de ar cruzada,
aberturas de ar controláveis
Incremento da umidade
4. Dimensões das aberturas
Grandes: 40 a 80% das fachadas norte e sul.
Médias: 25% a 40% da superfície das paredes
Pequenas: 15% a 25% da superfície das paredes

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

5. Posição das Aberturas
Aberturas nas paredes para ventilação constante
Aberturas nas paredes, à altura do corpo humano, do lado
exposto ao vento
Aberturas nas paredes, em diferentes alturas com dispositivos
de controle para ambos

X

6. Proteção das aberturas
Proteger da insolação direta durante todo o ano

X

X

X

X
X

X
X

X

Proteger da insolação direta durante o verão
Proteger da chuva

X
X

X

X
X

7. Paredes
Construções leves, baixa inércia térmica
Construções maciças, alta inércia térmica
Paredes isoladas

X

X
X

X

Cores claras
Cores médias a escuras

X

X

X

X
X

X

X

8. Coberturas e pisos
Leve (pouca inércia térmica), superfície refletora
Leve e bem isolada
Construções maciças, alta inércia térmica
Uso de ático ventilado
Piso elevado do solo
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X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

3

MATERIAIS E MÉTODO

Para o desenvolvimento do presente trabalho realizou-se um levantamento na literatura
de referência de recomendações de projeto para os principais domínios climáticos. A
partir desta revisão foi realizado um cruzamento de informações com a literatura
relativa à bioclimatologia com o intuito de elaborar um quadro preliminar de
recomendações arquitetônicas e construtivas adequadamente espacializadas no território
brasileiro.
4

RESULTADOS

4.1

Comparação entre a classificação de Nimer e o Zoneamento Bioclimático
Brasileiro

Na Figura 2 apresenta-se a comparação entre o zoneamento bioclimático brasileiro
estabelecido pela norma NBR 15.220 (ABNT, 2005) e a classificação climática de
Nimer (1979). Comparando os dois mapas pode-se observar a pouca correspondência
entre estas duas classificações. Nota-se haver uma relação na Região Sul do Brasil entre
a zona bioclimática 1 e o mesotérmico mediano super úmido, a zona bioclimática 2 com
o clima mesotérmico brando super úmido e a zona bioclimática 3 com o subquente
super úmido. Outro ponto de convergência refere-se ao fato da zona bioclimática 8 na
Região Norte do país compreender todo o clima equatorial quente, sem no entanto fazer
distinção entre as áreas com distintos períodos de seca. As regiões Norte e Sul do país
caracterizam-se por serem bastante homogêneas do ponto de vista climático. Para as
demais regiões do país não é possível estabelecer uma correspondência entre as duas
classificações. Isso ocorre possivelmente pelas diferenças de abordagem. Enquanto o
zoneamento bioclimático considera apenas os fatores climáticos de dados mensais de
temperatura média e umidade relativa para cada mês do ano, sem considerar as
diferenças existentes nos extremos das temperaturas e respectiva duração, e na
distribuição das chuvas e duração dos períodos secos, Nimer (1979) aborda esses fatores
baseando-se nos conceitos da climatologia dinâmica. Portanto, as regiões em que
ocorrem as maiores distorções referem-se às regiões de notável diversificação climática
(Região Nordeste, Centro Oeste e Sudeste).
Figura 2 - Comparação das classificações: (A) Classificação de climas segundo o
zoneamento bioclimático brasileiro; (B) Classificação de climas segundo Nimer.

(A)
Fonte: ABNT, 2005; NIMER, 1979

(B)
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4.2

As recomendações arquitetônicas para os climas brasileiros

Ao relacionar os climas brasileiros com as recomendações arquitetônicas obtidas na
literatura, uma das limitações encontradas refere-se aos climas intermediários. Para
estes climas as referências estudadas sugerem estratégias adaptáveis, sem, no entanto,
estabelecê-las. As soluções para as aberturas são de mais simples solução para este caso,
todavia a dificuldade se encontra na definição das propriedades das envoltórias
envolvendo a inércia e resistência térmica.
No trabalho desenvolvido por Blume (1984), há uma relação maior de climas
abordados, entretanto ao avaliar as recomendações para cada um dos climas, observa-se
haver semelhanças nestas para boa parte dos climas, indicando a possibilidade de
agrupamento destes climas em grandes domínios (tropical atlântico, tropical, tropical de
altitude, temperado, quente e seco e quente e úmido), conforme o adotado pelos demais
autores.
Associou-se então as recomendações de projeto (Quadro 1) ao clima conforme
mostrado no
Quadro 2.
Assim, especializando as recomendações, encontra-se a configuração da distribuição no
território brasileiro conforme é mostrado na Figura 3.
Quadro 2 - Relação entre as recomendações arquitetônicas e os climas existentes no Brasil.
Denominação do clima para as
Climas segundo Nimer (1979)
recomendações de projeto1
Tropical Atlântico
Quente tropical super úmido e úmido
Subquente tropical super úmido, úmido e semiúmido
Tropical de altitude
Mesotérmico brando tropical super úmido
Quente mediterrâneo semiúmido
Quente tropical equatorial semiúmido
Quente tropical semiúmido
Tropical
Subquente mediterrâneo semiúmido
Subquente tropical semiúmido
Mesotérmico brando tropical semiúmido
Mesotérmico brando super úmido, úmido, semiúmido
Temperado
Mesotérmico médio super úmido e úmido
Quente mediterrâneo super úmido e úmido
Quente úmido
Quente equatorial super úmido e úmido
Quente mediterrâneo semiárido
Quente Seco
Quente equatorial semiárido
Quente tropical semiárido

1

conforme Quadro 1

Figura 3 - Espacialização das recomendações arquitetônicas
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Observa-se que estas recomendações assumem forma ainda generalista, havendo a
necessidade de serem melhor detalhadas.
Nas regiões em que se observou uma certa relação entre o zoneamento bioclimático e a
classificação de Nimer, pode-se comparar as recomendações geradas. As zonas
bioclimáticas 1 e 2 possuem certa correspondência com o clima temperado. A NBR
15.220 recomenda paredes externas leves, cobertura leve e isolada e aberturas médias
sombreadas no verão e, ainda, apenas para a zona 2 ventilação cruzada. As mesmas
recomendações são encontradas para o clima temperado, com exceção das paredes
externas, em que recomenda-se para este clima paredes pesadas com inércia térmica. A
zona 3 apresenta certa relação com o clima tropical de altitude e também nas
recomendações no que se refere às aberturas, mas não às características das envoltórias,
em que a norma brasileira recomenda envoltórias leves e a bibliografia envoltórias
pesadas. Outra zona que permite comparação com as recomendações geradas, é a zona 8
com o clima quente úmido. As recomendações para este caso são exatamente
equivalentes: grandes aberturas sombreadas que permitam ventilação constante, paredes
e coberturas leves e refletoras.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desempenho térmico de uma edificação está intimamente relacionado com sua
adaptação ao clima local. Em razão disso, buscou-se construir um marco referencial
sobre o clima brasileiro, que permita ser utilizado como embasamento para uma
reflexão sobre a adaptação climática das edificações residenciais para cada uma das
regiões climáticas do país. Para tal adotou-se a classificação climática de Nimer (1979),
que introduziu na climatologia tradicional a climatologia dinâmica. Comparando-se esta
classificação com o zoneamento bioclimático brasileiro (ABNT, 2005), pode-se
observar haver alguma correlação nas regiões de climas homogêneos, como a Região
Norte e Sul do Brasil. Nas regiões de climas mais complexos, há uma discrepância entre
as duas classificações, sendo o zoneamento bioclimático uma classificação mais
simplista, desconsiderando as diferenças climáticas em função dos padrões de
circulação atmosférica e os padrões de umidade e seca mensais. A partir da definição
das regiões climáticas do país, correlacionaram-se as recomendações arquitetônicas
obtidas na literatura de referência com os climas. Uma limitação encontrada neste
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trabalho foi a definição das recomendações para climas intermediários. Para estes
climas não se encontrou a definição das recomendações, sendo apenas sugerida a
adaptação das recomendações. Contudo, algumas delas são de difícil definição, como,
por exemplo, a inércia térmica. Deixando indefinidas algumas recomendações para o
grande domínio tropical.
Buscando vencer essa limitação e melhor detalhar as recomendações de projeto, a
próxima etapa do trabalho será aplicar as Tabelas de Mahoney Nebulosas para gerar
recomendações de projeto para as localidades que possuam estações meteorológicas.
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RESUMO
O objetivo do artigo é apresentar a análise da influência das pontes térmicas de sistemas
estruturais em concreto armado no desempenho energético da envoltória de um edifício comercial
localizado nas zonas bioclimáticas brasileiras de 1 a 6 utilizando simulação computacional.O método
utilizado para alcançar o objetivo é caracterizado pelas seguintes etapas: 1) Definição e configuração do
caso base; 2) Definição e configuração do modelo de referência; 3) Otimização das simulações e 4)
Simulação e comparação do consumo do caso base e do modelo de referência. Como principais resultados
observou-se que as pontes térmicas de concreto armado interferem no desempenho energético da
edificação e o impacto relaciona-se ao percentual de abertura transparente (PAFT) da edificação. Para
edificações de hotelaria com PAFT de 30% e 45% as pontes térmicas implicam em uma diminuição da
estimativa de consumo, que dependendo da zona bioclimática pode chegar a 10%. No caso de 60% de
PAFT a não consideração da ponte térmica pode representar um aumento de até 4% na estimativa de
consumo dependendo da zona bioclimática brasileira.
Palavras-chave: Ponte térmica, desempenho energético, eficiência energética.

ABSTRACT
This article aims to present an analysis of the influence of thermal bridges on reinforced concrete
structural systems regarding energy performance of the envelope of a commercial building located in the
bioclimatic zones 1 to 6 in Brazil, using computer simulation. The method used to achieve this goal
includes the following steps: 1) Definition and configuration of the base case; 2) Definition and
configuration of the reference model; 3) Optimization of energy modeling and 4) Energy modeling and
comparison of consumption between the base case and the reference model. Main results showed that
thermal bridges in reinforced concrete interfere on the building’s energy performance and that the
impact is related to the window-to-wall ratio (WWR) on the building. For hotel buildings with WWR from
30% to 45%, thermal bridges imply a decrease in estimated consumption, which can reach 10%,
depending on the bioclimatic zone. For 60% WWR, the non-consideration of thermal bridges can
represent up to 4% of increase in estimated consumption, depending on the Brazilian bioclimatic zone.
Keywords: Thermal bridge, thermal performance, energy efficiency.

1

INTRODUÇÃO

No Brasil as novas normas de desempenho e eficiência energética são recentes, e ainda
não impactam a vida dos brasileiros de forma incisiva. Convivemos ainda, em alguns
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casos, com técnicas e sistemas construtivos inadequados para os diferentes contextos
climáticos encontrados no país, gerando muitas vezes a ocorrência de desconforto
térmico para os usuários. O aumento do poder de compra do brasileiro nos últimos anos
aliado a soluções construtivas inadequadas, do ponto de vista bioclimático, mudaram a
maneira que as edificações consomem energia. Nos últimos anos foram publicadas as
primeiras normas de desempenho térmico e eficiência energética de edificações. A
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aprovou duas normas: a NBR
15220 - Desempenho Térmico de Edificações – em 2005 e a NBR 15575 – Desempenho
de Edifícios Habitacionais – em 2013.
A NBR 15575 (2013) é ampla e propõe uma análise de requisitos, critérios e métodos de
avaliação de desempenho que vão desde o desempenho estrutural, estanqueidade de
aberturas, desempenho térmico, acústico e lumínico, até a adequação ambiental,
durabilidade e manutenibilidade da edificação. A NBR 15220 (2005), em sua parte 3,
define recomendações quanto ao desempenho térmico de habitações unifamiliares de
interesse social, indicando as diretrizes construtivas e as estratégias bioclimáticas mais
adequadas para diversas Zonas Bioclimáticas. Contudo, muitas das prescrições contidas
na norma, principalmente em relação às características físicas dos fechamentos
(transmitância térmica, atraso térmico e fator de calor solar), tem sido contestadas em
trabalhos de pesquisadores da área.
Alguns autores como MATOS (2007) e PEREIRA (2009) provaram através de estudos
que alguns dos critérios utilizados pelas normas são inadequados ou equivocados, de
forma que a própria NBR 15575 (2013), posterior à NBR 15220 (2005), já utiliza
alguns parâmetros diferentes para avaliação simplificada das edificações.
Foi possível constatar a importância de se ter recomendações projetuais confiáveis
graças à pesquisa realizada por VENÂNCIO (2011) que comprovou que mais de 50%
dos arquitetos, consultores e pesquisadores adotam essas recomendações como a
ferramenta mais frequente na tomada de decisões.
Existem vários trabalhos com o foco na análise do desempenho energético da
envoltória, no entanto se concentram, principalmente, nas questões de controle de
radiação solar no contexto dos fechamentos opacos e transparentes. Como a tese de
doutorado de CARLO (2008) que se tornou referência porque em sua pesquisa ela
realizou mais de 1000 simulações computacionais com o software Energy Plus e com
base no seu trabalho foram propostas equações de regressão linear presentes no
Regulamento Brasileiro de Eficiência Energética para Edifícios Comerciais, de Serviços
e Públicos (RTQ-C). As equações geradas avaliam o nível de eficiência energética da
envoltória de edifícios comerciais, de serviços e públicos pelo método prescritivo. No
entanto, para edificações residenciais e comerciais não são encontrados trabalhos
acadêmicos no Brasil cujo foco seja a análise do impacto das pontes térmicas no
contexto do desempenho termo energético das edificações. Ressalta-se que a maior
interferência das pontes térmicas no desempenho termoenergético de edificações
ocorrem em climas frios, e no caso do contexto Brasileiro, caracterizados nas zonas
bioclimáticas 1, 2 e 3.
Contudo, no âmbito internacional, observando países com rigor climático referente aos
períodos de estação fria, as consequências negativas das pontes térmicas são
reconhecidas e estratégias para a sua correção são utilizadas. As pontes térmicas
agravam o risco da ocorrência de condensações superficiais e a formação de fungos
filamentosos, e ainda por sua natureza servem como caminho para a transmissão de
calor agravando as perdas térmicas para o exterior, o que poderá suscitar em um maior
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consumo energético para aquecimento. Segundo EVANS e SCHILLER (2010) as
pontes térmicas favorecem a ocorrência da condensação superficial, e a norma argentina
IRAM 11.549 (2002) define que a ponte térmica ocasiona maior fluxo de calor
originando condensação superficial. No mesmo contexto HAUPT (2007) afirma que as
pontes térmicas geram uma diminuição brusca da temperatura de superfícies podendo
gerar condensação superficial. Como consequência direta da condensação superficial na
maioria das vezes há formação de fungos filamentosos.
Nos estudos sobre transmissão de calor em edificações o efeito das pontes térmicas
ainda é um assunto negligenciado ou não implementado corretamente nos cálculos. Isso
ocorre principalmente porque a transferência de calor nas edificações vem sendo
considerada como unidimensional. Segundo HAUPT (2007) a ponte térmica é
caracterizada quando o fluxo térmico não é mais unidimensional. VALÉRIO (2007)
afirma que a ponte térmica é toda a parte da envolvente de um edifício onde não é
possível admitir a hipótese de unidirecionalidade do fluxo de calor e, por conseguinte,
deixa de ser válida a abordagem de cálculo convencionalmente usado em análise de
desempenho termo energético de edifícios, que toma a resistência térmica dos elementos
uniforme na sua área. Em termos de fenômeno físico, nas zonas de pontes térmicas as
linhas do fluxo de calor deixam de ser retilíneas, aspecto característico de um processo
unidirecional, e tomam as direções em que a resistência oferecida à passagem de calor é
menor (Figura 1). O software DesignBuilder permite a criação de sub-superfícies
sobrepostas possibilitando a variação da resistência térmica ao longo do fechamento
vertical.
Com esse raciocínio percebe-se a importância de quantificar a perda ou o ganho de calor
gerado pelas pontes térmicas. Elas interferem no conforto térmico e desempenho
energético de uma edificação, assim como na propensão às patologias.
Figura 1 – Exemplos de pontes térmicas no envelope construído

Nesse sentido o objetivo do artigo é apresentar a análise da influência das pontes
térmicas de sistemas estruturais em concreto armado no desempenho energético da
envoltória de um edifício hoteleiro, nas zonas bioclimáticas brasileiras de 1 a 6
utilizando simulação computacional.
2

MÉTODO

A pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas. Na primeira etapa do processo se definiu
a tipologia a ser analisada, observando as características de uso e ocupação como
também a densidade de carga interna. A tipologia escolhida como caso de estudo foi
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uma edificação hoteleira, que conjuga a ocupação residencial com a densidade de carga
interna de edifícios comerciais.
A partir da definição da tipologia, iniciou-se a segunda etapa da pesquisa: a modelagem
e configuração da edificação. O programa utilizado foi o DesignBuilder versão 3.0.0.15,
considerando na modelagem a presença e ausência de pontes térmicas referentes à
estrutura em concreto. Devido a limitações do programa para a modelagem das pontes
térmicas, foi necessária uma adaptação do modelo para que o software fosse capaz de
interpretar as pontes térmicas e, para tanto, paredes equivalentes foram calculadas,
caracterizado a seguir. Com o objetivo de melhorar e reduzir o tempo da realização das
simulações foi desenvolvido um trabalho de otimização das simulações, descrita a
seguir na terceira etapa da pesquisa.
De posse dos modelos com e sem as pontes térmicas modelados e configurados no
DesignBuilder, deu-se inicio às simulações – quarta etapa da pesquisa. O modelo da
edificação hoteleira foi simulado com diferentes configurações: alterações de PAFT –
percentual de aberturas nas fachadas (30%, 45%, 60%), densidade de iluminação e
densidade de carga de equipamentos, referenciados pela norma NBR 16401 (ABNT,
2008) e pelo RTQ-C (2010). Estes parâmetros resultaram em 36 configurações
simuladas para cada contexto climático das seis Zonas Bioclimáticas Brasileiras.
2.1

Definição e configuração do caso base

Definido como hotel, o caso base contém características residenciais e comerciais já
mencionadas anteriormente, sendo ocupadas todas as horas do dia. Com base na análise
tipológica de CARLO (2008) foram definidos o volume e o percentual de área de janela
na fachada. A partir dos dados obtidos gerou-se um projeto arquitetônico que
posteriormente, foi modelado no programa DesignBuilder versão 3.0.0.15. O modelo foi
configurado utilizando os parâmetros referentes à tipologia de hotelaria do trabalho de
referência que são apresentados na Tabela 1.
Quadro 1 – Parâmetros e variáveis do modelo base
Parâmetros

Variáveis

Dimensões

52m x 17m

Número de Pavimentos

5

Percentual de Área de Abertura na
Fachada Total

30%

Vidro

Parede

Cor

Incolor

Espessura

4 mm
Não
1,92 W/m²K
0,25

Película
Transmitância
Absortância

Ocupação - Densidade
Densidade de Carga Interna

Padrão de Uso
(dias úteis; sáb/dom)

0,28 pessoas/m³
Iluminação
Equipamentos
0:00-6:00
7:00-15:00
16:00-24:00
0:00-6:00
7:00-15:00
16:00-24:00
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21 W/m²
60 W/m²
100%
50%
75%
60%
30%
40%

Sistema de Ar Condicionado

2.1.1

CoP 3,21
(aquecimento/resfriamento)

Split

Definição da parede equivalente

Para que pudessem ser configuradas as paredes externas no programa DesignBuilder,
considerando a composição heterogênea do fechamento em alvenaria, foi necessária a
construção de uma parede equivalente composta por: reboco, material cerâmico, camada
de ar, material cerâmico e reboco. Todo o sistema foi configurado com a mesma
transmitância e capacidade térmica da parede original. Na Figura 2 apresenta-se a
parede equivalente.
Figura 2 – Parede equivalente

Na Tabela 2 caracterizam-se as propriedades térmicas dos materiais que compõem a
parede. Considerando as alterações das espessuras, nessa nova parede equivalente, foi
necessário ajustar a densidade de massa aparente do material cerâmico.
Quadro 2 – Materiais e parâmetros da parede equivalente
Materiais
Sistema (Paredes)

Reboco

Cerâmica

Câmara de Ar

2.2

Parâmetros
Capacidade
Térmica

202 kJ/m²K

Espessura

0,025 m

Densidade de
Massa

2000 kg/m³

Calor Específico

1,00 kJ/kgK

Espessura

0,076 m

Densidade de
Massa

739,13 kg/m³

Calor Específico

0,92 kJ/(kgK)

Espessura

0,02 m

Definição e configuração do modelo de referência

Para atingir o parâmetro de transmitância de 1,92W/m²K determinado no caso base, e
representar as pontes térmicas no programa DesignBuilder, calculou-se uma parede
equivalente modelada com 3 sub superfícies (uma ferramenta de modelagem do
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programa que permite sobreposição de camadas): a parede pesada (PP), representando
as vigas e pilares de concreto com reboco; parede leve (PL), composta por aglomerado e
concreto, representando o fechamento em alvenaria; e a parede interna (PI), composta
por concreto em toda a sua extensão, conforme mostra a Figura 3. Cabe-se ressaltar que
o Energy Plus (com a interface gráfica do DesignBuilder) considera o envelope
construído composto por uma ou mais camadas homogêneas. Nesse sentido para que
fosse possível a criação nas paredes de transmitâncias diferenciadas para a estrutura de
concreto armado e a parede de alvenaria foi necessária a configuração da parede
descrita na figura 3. Na Tabela 3 estão os materiais com os seus parâmetros detalhados.
Figura 3 – Parede equivalente modelada com sub-superfícies no programa
DesignBuilder

Quadro 3 – Parâmetros e variáveis do modelo base
Parede Interna (PI)

Parede Leve (PL)
Utotal = RSI +RParede Interna + RParede Leve+ RSE
U(PL + PI) = 1,92 W/m2K
(Transmitância da parede de Alvenaria)

Parede Pesada (PP)
Utotal = RSI +RParede Interna + RParede Leve+ RSE
U(PP + PI) = 3,71 W/m2K
(Transmitância da Estrutura de Concreto
Armado)

2.2.1

Espessura
Densidade

1,75 W/mK
0,08 m
2400 kg/m³

Condutividade Térmica

1,75 W/mK

Espessura

0,062 m

Densidade de Massa

2400 kg/m³

Condutividade Térmica

0,058 W/mK

Espessura

0,0172 m

Densidade

338,46 kg/m³

Condutividade Térmica

1,75 W/mK
0,1 m
2400 kg/m³
1,15 W/mK
0,02 m
2000 kg/m³

Condutividade Térmica
Concreto

Concreto

Aglomerado

Concreto

Espessura
Densidade de Massa
Condutividade Térmica

Reboco

Espessura
Densidade de Massa

Revisão e definição da DCI (equipamentos e iluminação)

Utilizou-se a densidade de carga de equipamentos sugerida por CARLO (2008) com
60W/m². Foram também utilizados os parâmetros de densidade de carga de
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equipamentos sugeridos pela NBR 16401 (ABNT, 2008) para comparação
considerando: tipo de carga leve com 6 W/m², média com 11 W/m² e alta com 21 W/m².
A carga de iluminação utilizada por CARLO (2008) é de 21W/m², no entanto foram
utilizados os valores recomendados pelo RTQ-C (INMETRO, 2012) para a função do
edifício, no caso hotel, sendo 10,8 W/m² para nível A; 12,4 W/m² nível B; 14 W/m²
nível C e 15,7W/m² nível D.
2.2.2

Revisão e definição da DCI (equipamentos e iluminação)

Na configuração do controle ambiental o setpoint de aquecimento foi configurado para
22°C e o setback de aquecimento para 21°C; o setpoint de resfriamento ajustado para
24° e o setback de resfriamento para 25,5°C. Os setpoints foram definidos com base na
NBR 16401 (ABNT, 2008).

2.3

Otimização das simulações

A otimização das simulações pretende reduzir o tempo de configuração manual do
elevado número de simulações que necessitam ser realizadas. Desenvolveu-se um
analisador para gerar um novo processo de criação de novos IDFs (Input Data File),
arquivos do programa Energy Plus/Design Builder. Para percorrer os IDFs base e
modificá-los, para que cada novo IDF tenha suas propriedades de iluminação e de
equipamentos modificadas automaticamente, foi desenvolvida a otimização das
simulações.
As seguintes fórmulas são usadas nesse processo:
𝐷𝑃𝐼 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
×𝐷𝑃𝐼 𝑛𝑜𝑣𝑜
𝐷𝐶𝐼 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
𝐷𝑃𝐼 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
×𝐷𝑃𝐼 𝑛𝑜𝑣𝑜
𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛  𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡  𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 =
𝐷𝐶𝐼 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛  𝐿𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔  𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 =

Também são inseridas ao final de cada novo IDF as seguintes rotinas de saída, para que
o simulador gere resultados baseados na quantidade de energia gasta em iluminação,
equipamentos, aquecimento e refrigeração.
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡: 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟, 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝐿𝑖𝑔ℎ𝑡: 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑦, 𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡: 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟, 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡: 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑦, 𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡: 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟, 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝐻𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔: 𝐹𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦, 𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡: 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟, 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝐶𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔: 𝐹𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦, 𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦

Com todos os IDFs já gerados, a próxima etapa é a simulação. Nessa utiliza-se o
software Building Controls Virtual Test Bed (BCVTB), para realizar co-simulações a
partir de troca de mensagens em tempo real entre outros softwares. Na Figura 4
observa-se a relação entre o EnegyPlus e o Matlab.

Figura 4 – Interface BCVTB
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O EnergyPlus é um software desenvolvido para simulação de carga térmica e análise
energética de edificações e seus sistemas. Para que a simulação seja realizada no
BCVTB, inicialmente configuramos o arquivo climático utilizado e as seguintes
variáveis:
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑇𝑖𝑚𝑒 = 0  
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒 = 12  ×  31  ×24  ×3600  
    𝑡𝑖𝑚𝑒𝑆𝑡𝑒𝑝 = 3600

Estas variáveis são respectivamente: tempo inicial, tempo final e tempo de uma
simulação. Assim temos uma simulação ao longo de um ano, como resultados diários
horários.
O BCVTB pode ser executado pela sua interface padrão ou também por linha de
comando, e isto pode ser explorado por qualquer linguagem de programação.
Tanto BCVTB como o EnergyPlus trabalham com um IDF por vez. Para resolver essa
limitação foi desenvolvida outra ferramenta para executar automaticamente o BCVTB
para cada IDF e, após realizada a simulação, a ferramenta gerar tabelas e gráficos para
uma melhor análise dos dados obtidos pela simulação.
2.4

Simulação e comparação do consumo do caso base e do modelo de referência

Com o modelo do caso base e o modelo de referência, com e sem pontes térmicas,
modelados e configurados no DesignBuilder, deu-se inicio às simulações. Nos primeiros
dados gerados foram utilizados os parâmetros de CARLO (2008). Após as primeiras
simulações confirmou-se que a DCI de 60W/m2 estava fora dos parâmetros normativos.
Passou-se a simular utilizando valores referenciados pela norma NBR 16401(ABNT,
2008) e ao RTQ-C (INMETRO, 2012) para os diferentes parâmetros de densidade de
carga e de iluminação, gerando 36 configurações a serem simuladas, com e sem pontes
térmicas.
3

ANÁLISE DE RESULTADOS

Os modelos foram simulados com e sem as pontes térmicas, variando as configurações
de densidade de carga interna (DCI), a densidade de potência de iluminação (DPI) e o
percentual de aberturas nas fachadas (PAFT) para as Zonas Bioclimáticas 1 a 6. Os
resultados das simulações foram organizados em tabelas (Tabela 4). A partir do estudo
dessas tabelas gerou-se o Gráfico 1 que mostram as zonas bioclimáticas nas abscissas,
numeradas de 1 a 6, e a diferença entre o consumo anual dos modelos com e sem pontes
térmicas em porcentagem nas ordenadas. Os resultados negativos se referem ao fato do
modelo com pontes ter atingido um consumo superior ao modelo sem pontes.
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Gráfico 1 – Resultados das simulações para as seis zonas - consumo anual

Quadro 3 – Resultado das Simulações para 4 Zonas - Consumo Anual
PAFT 30%

PAFT 30%

mín
DCI/DPI

máx
DCI/DPI

PAFT
45% mín
DCI/DPI

PAFT 45%
máx
DCI/DPI

PAFT 60%
mín
DCI/DPI

PAFT 60%
máx
DCI/DPI

1

10,33%

9,13%

9,15%

7,96%

-2,06%

-3,09%

2

4,23%

4,79%

3,98%

4,21%

-3,66%

-4,40%

3

5,73%

4,57%

5,06%

4,06%

-2,86%

-3,93%

4

4,49%

4,49%

5,51%

3,88%

-2,56%

-4,00%

5

7,97%

5,06%

6,66%

4,36%

-2,84%

-4,25%

6

2,43%

2,06%

2,24%

1,90%

-3,56%

-4,44%

Zona
Bioclimática

O consumo total é a soma do consumo para aquecimento e refrigeração no período de
um ano, ressalta-se que o consumo para resfriamento equivale a mais de 95% do
consumo total de condicionamento artificial, tornando o consumo para aquecimento
pouco significante. Entretanto, para aquecimento o modelo com as pontes térmicas tem
um consumo em média 40% maior em todas as zonas.
Os resultados mostram que para os menores valores de DCI e DPI conjugados com
maiores ganhos por condução pelos vidros, as pontes térmicas geram um aumento do
consumo entre 2% e 3%. E no caso das DCI e DPI altos, conjugados com maiores
ganhos por condução pelos vidros, fazem com que o consumo aumente próximo de 4%.
Nas zonas bioclimáticas 1 a 4 observa-se que para PAFT 30% e 45% os fechamentos
com pontes térmicas proporcionam uma diminuição de até 10,33% no consumo total.
Em relação ao PAFT 60% houve um aumento em todas as zonas de 3,09% ; 4,40% ;
3,93%; 4,00% e 4,25% respectivamente. A zona bioclimática 1 teve a maior redução do
consumo anual.
4

CONCLUSÃO

Inicialmente ressalta-se que a configuração proposta para a simulação das pontes
térmicas utilizando o software DesignBuilder fazendo uso de sub-superfícies
possibilitou a configuração do fechamento vertical com diferentes transmitâncias
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térmicas nas alvenarias e na estrutura do edifício, permitindo, portanto, a análise da
variação da resistência térmica ao longo do plano vertical. Observando os resultados
obtidos entende-se a importância da consideração das pontes térmicas no cálculo do
desempenho energético de edifícios. Observou-se que a desconsideração das pontes
para edificações de hotelaria com PAFT 30% e 45% em simulação energética implica
em uma diminuição da estimativa de consumo, que dependendo da zona bioclimática
pode chegar em 10%. No caso de edificações com 60% de PAFT a não consideração da
ponte térmica pode representar um aumento de até 4% no consumo dependendo da zona
bioclimática.
AGRADECIMENTOS
Os autores do trabalho agradecem ao CNPq pelo apoio na realização da pesquisa.
REFERÊNCIAS
____. NBR 15.220: Norma Brasileira de Desempenho Térmico de Edificações, Parte 3:
Zoneamento Bioclimático Brasileiro e Diretrizes Construtivas para Habitações Unifamiliares de
Interesse Social. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.
____. NBR 15.575: Desempenho de Edifícios habitacionais. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR-16401-1:
Instalações de ar-condicionado -Sistemas centrais e unitário Parte 1: Projetos das instalações.
Rio de Janeiro, 2008.
CARLO, Joyce Correna. Desenvolvimento de metodologia de avaliação da eficiência
energética do envoltório de edificações não-residenciais. Tese de Doutorado. Universidade
Federal de Santa Catarina. UFSC, 2008.
EVANS, John M.; de Schiller, Silvia.Verificación de puentes térmicos normas para definir
soluciones admisibles. 2010. Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente, v.14 p. 5158.
HAUPT, Wolfram. Skript Feuchsteschutz. Kassel Universität, Kassel, 2007.
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
INDUSTRIAL (INMETRO). Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência
Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos - RTQ-C. Eletrobrás, 2012.
INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN (IRAM 11549). Aislamiento térmico de
edifícios. Argentina: IRAM. 2002.
MATOS, Michele. Simulação computacional do desempenho térmico de residências em
Florianópolis utilizando a ventilação natural. Florianopolis, UFSC, 2007.
PEREIRA, Cláudia. A influência do envelope no desempenho térmico de edificações
residenciais unifamiliares ocupadas e ventiladas naturalmente. 2009.124 f. Dissertação
(Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, 2009.
VALÉRIO, Jorge Gustavo Marques Alface Pereira. Avaliação do Impacte das Pontes
Térmicas no Desempenho Térmico e Energético de Edifícios Residenciais Correntes.
Instituto Técnico de Lisboa. 2007.
VENÂNCIO, Raoni. Investigando o projeto de envoltória: questionário sobre prática
arquitetônica e desempenho térmico. XI Encontro Nacional de conforto no ambiente
construído, Búzios RJ, 2011.

448

http://doi.org/10.17012/entac2014.275
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RESUMO
Este artigo visa avaliar a influência da geometria urbana no conforto térmico humano em cânions viários
de Campinas. Foram selecionados dois cânions viários urbanos na orientação no eixo da rua leste-oeste,
um em zona de baixa e outro em alta densidade de construção. Os dados meteorológicos coletados foram:
temperatura do ar, umidade relativa do ar, velocidade do vento e radiação solar. Foram entrevistados 286
pedestres. Os resultados de campo foram comparados com as simulações a partir de modelos
tridimensionais desenvolvidos no software RayMan Pro. O índice de conforto aplicado nesse estudo é
Temperatura Fisiologicamente Equivalente (PET). Os resultados obtidos mostraram que a promoção do
vento e o sombreamento de edifícios e vegetação dentro dos cânions viários foram capazes de mitigar não
só a temperatura do ar, mas também o PET. Além disso, as sensações de conforto térmico aumentam à
medida que velocidade do vento e o sombreamento aumentam no interior do cânion. Os pedestres
mostraram uma preferência em andar na sombra durante o período quente e também a melhoria da
sensação de conforto à medida que aumenta a velocidade do vento no interior do cânion. A quantificação
do ambiente construído e simulação de cenários futuros a partir do software RayMan permite uma análise
prática e rápida do ambiente térmico. Essa ferramenta pode ser muito útil para arquitetos, urbanistas e
planejadores que buscam melhorar o conforto térmico em cidades tropicais.
Palavras-chave: temperatura fisiologicamente equivalente (PET), cânions urbanos, conforto térmico em
ambientes externos.

ABSTRACT
This paper main evaluated the influence of urban geometry in human thermal comfort of street canyons in
Campinas by field measurements, users’ interviews and computational simulations. Two street canyons
in east-west direction and high and low density was selected. Meteorological data collected was air
temperature, relative humidity, wind and solar radiation. It was interviewed 286 users. The results of
field measurements were compared with simulations of tridimensional models using software RayMan
Pro. The comfort index applied in this study is Physiologically Equivalent Temperature (PET). The
results showed that wind and shade promote by trees and buildings were able to mitigate not only air
temperature, but also PET. Additionally, thermal comfort increases as the wind speed and shade inside
the street canyon. Pedestrians prefer walking in the shade during the warm period. The quantification of
urban environment and futures scenarios simulations by RayMan allow practice and fast analyses of
thermal environment. This toll can be used by architects, urban designers and planners that are worried
to improve thermal comfort in tropical cities.
Keywords: Physiologically Equivalent Temperature (PET), urban street canyons, human thermal comfort
in outdoor spaces.
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1

INTRODUÇÃO

O conforto térmico em ambientes abertos é influenciado pelo ambiente construído,
como por exemplo, calor antropogênico (ICHINOSE et al., 1999), características dos
materiais das superfícies, evaporação e evapotranspiração da vegetação (ROBITU et al.,
2006), sombreamento arbóreo, abrigo ou edifícios (LIN et al., 2010) e velocidade do
vento (PRATA, 2005; ABREU-HARBICH et al., 2014a). O conhecimento das
condições climáticas em cânions urbanos através de medições de campo e simulações
computacionais permite que projetistas e planejadores possam desenvolver espaços
urbanos confortáveis e energeticamente eficientes.
Alguns estudos têm discutido o efeito do sombreamento em ambientes abertos a partir
de estudos envolvendo características como a orientação da rua e relação altura e
largura (H/W) (ALI-TOUDERT; MAYER, 2007; EMMANUEL et al., 2007; ABREUHARBICH et al.; 2014b) e o fator de visão do céu (FVC) (BOTTYAN; UNGER, 2003;
GIUNTA et al., 2010). O sombreamento do ambiente construído por vegetação ou por
edifícios podem melhorar o conforto térmico (LIN et al.; 2010, DACANAL et al, 2010).
Porém, a permeabilidade do vento no ambiente construído pode melhorar ainda mais as
sensações de conforto térmico em cidades tropicais como Santos e São Paulo (PRATA,
2005).
A sensação térmica varia de pessoa para pessoa em diferentes climas (GIVONI et al.
2003; CHENG; NG, 2006; NIKOLOPOULOU; LYKOUDIS, 2006; LIN;
MATZARAKIS, 2008). Os residentes de Campinas estão acostumados ao clima quente
e relativamente menos tolerantes às temperaturas frias (DACANAL et al., 2010). A
quantificação do ambiente térmico dentro dos cânions viários utilizano o software
RayMan não só permite a construção de um panorama bioclimatico urbano e simular
situações futuras, mas estudar qual variável climática tem maior influencia no
microclima urbano (FRÖHLICH; MATZARAKIS, 2013; ABREU-HARBICH et al.,
2014b).
O objetivo desse artigo é avaliar a influencia da geometria urbana no conforto térmico
humano em cânions viários de Campinas através de medições de campo, entrevistas
com pedestres e simulações computacionais através do software RayMan Pro. Foram
selecionados dois cânions viários representativos da cidade de Campinas em zonas de
alta e baixa densidade de construção.
2
2.1

METODOLOGIA
Clima de Campinas

Campinas está localizada a 22°48´57"S, 47°03´33"W e com altitude de 640m. O clima
da cidade é do tipo Cwa, segundo a classificação Köppen, ou seja, Tropical de Altitude,
apresentando um verão quente e úmido e um inverno seco e frio (KOTTEK et al.;
2006). A média anual da temperatura do ar de 22,3 ºC, índice pluviométrico anual de
1411 mm, com a predominância de chuvas nos meses de novembro a março e períodos
de estiagem de 30 a 60 dias nos meses de julho e agosto. O período de verão, quando as
temperaturas máximas variam entre 28,5 °C e 30,5 °C, e as temperaturas mínimas
variam entre 18,1 °C e 19,9 °C correspondem aos meses de novembro a abril. O período
de inverno, com temperaturas máximas variando entre 24,8 °C e 29,1 °C e as
temperaturas mínimas entre 11,3 °C e 13,8 °C correspondem aos meses de junho, julho
e agosto.

450

2.2

Locais de Medição

Foram escolhidos dois cânions urbanos na cidade de Campinas para serem estudados,
sendo esses em regiões de baixa e alta densidade de construção (Fig. 01). O primeiro
local de estudo localiza-se em uma região de alta densidade, no bairro de uso misto,
Cambuí. Compreende o trecho na Rua Conceição entre a Rua Boaventura do Amaral e
Rua Padre Vieira, com aproximadamente 70 m de comprimento. A área apresenta
largura de rua de 7,5 m e largura de calçada bastante variada ao longo do trecho
estudado, variando de 1,5 a 3 m. As edificações são de grande porte, com edifícios de
até 15 pavimentos. A relação altura/largura do cânion é igual a 4. O fator de visão do
céu (FVC) é igual a 0.23 (Fig.1). A vegetação se limita praticamente aos pequenos
jardins na frente dos edifícios e a 3 palmeiras Syagrus romanzoffiana e uma árvore de
médio porte em uma das esquinas. A área apresenta um grande tráfego de pedestres e
carros na região, diferente dos outros locais.
O segundo local de estudo localiza-se no bairro Taquaral e apresenta média densidade,
situa-se na Rua Gilardi Vicente, com aproximadamente 100 m a partir da Rua Pé
Manuel Bernardes. O trecho apresenta orientação do eixo da rua Leste-Oeste, largura de
via de 7,5 m, com calçadas estreitas que variam em torno de 2 m. Na composição do
solo há o predomínio do asfalto na rua e pedras na calçada. As construções na região
são predominantemente de um pavimento, com algumas de 2 pavimentos, a maioria
com grades ou muros na frente e cobertura de telha cerâmica. A relação altura/largura
do cânion é igual a 0.7. O fator de visão do céu (FVC) é igual a 0.58 (Fig. 1). Quanto à
vegetação, a área apresenta poucas árvores, totalizando 8 árvores de pequeno a médio
porte, cujas sombras não abrangem uma grande área e se limitam à região inferior à
copa. As espécies predominantes são Lagerstroemia indica e Aroeira Salsa.
Figura 1 – Localização dos cânions viários estudados
C
B

Rua Gilard Vicente

Rua Conceição

FVC= 0.61

FVC= 0.23

2.3

Medições de Campo: Medidas Móveis

A coleta de dados meteorológicos foi realizada durante um período de 10 horas durante
um dia típico e representativo de verão em cada cânion selecionado. Foram
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estabelecidos para as análises seis pontos de medições, localizados na calçada face norte
e sul do cânion, no caso de um cânion posicionado na orientação do eixo da rua LesteOeste (Fig. 2). A estação meteorológica muda de posição a cada 15 minutos.
Foram coletados: radiação solar, temperatura do ar, umidade relativa, velocidade do
vento e temperatura de globo a partir de uma estação móvel (altura 1,5 m) constituída de
um datalogger para registros de temperatura do ar e umidade relativa com protetores
para a radiação (Testo 177-H1), datalogger com sonda externa para medição da
temperatura de globo (Testo 175 T2), Net Radiômetro, com piranômetro e pirgeômetro
(CNR 1-Kipp & Zonen) e um anemômetro (Testo 445) (Fig. 3). Essa metodologia de
coleta de dados se baseia em Correa et al. (2012) e Projeto RUROS (Rediscovering the
Urban Realm and Open Spaces).
Figura 2 – Localização dos cânions viários estudados

1- Rua Conceição, Cambuí

2- Rua Giliardi Vicente, Parque Taquaral

Figura 3 – Estação Meteorológica Móvel

2.3 Análises dos dados
Vários índices integradores dos fatores térmicos do ambiente e do equilíbrio térmico do
corpo humano têm sido aplicados para avaliar o conforto térmico em ambientes
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externos: PMV (Voto médio estimado) (FANGER, 1972), SET* (Temperatura Efetiva
Padrão) (GAGGE et al., 1986) OUT_SET* (SPAGNOLO; DE DEAR, 2003) e PET
(Temperatura Fisiológicamente Equivalente) (VDI, 1998). O PET permite a uma
pessoa sem treinamento específico comparar os efeitos integrantes das mais complexas
condições térmicas em ambientes externos com sua experiência em ambientes internos
(HÖPPE, 1999) e torna os resultados mais compreensíveis para os planejadores urbanos
ou regionais, que não estão tão familiarizados com a moderna terminologia de
biometeorologia humana (MATZARAKIS, 2001). O PET é o índice adotado para
avaliar o conforto térmico de seres humanos em espaços externos neste estudo. O
software RayMan será empregado para calcular o (MATZARAKIS et al., 2007). Para
comparar os resultados de índices como o Voto Médio Estimado (PMV) com o PET,
Matzarakis e Mayer (1996) desenvolveram uma divisão em classes de sensações
térmicas para os seres humanos e estresse por calor baseando em um gasto metabólico
de 80 W e resistência térmica da roupa em 0.9 clo. Outras pesquisas fizeram ajustes da
escala de sensações térmicas em diferentes regiões tropicais, tabela 1.
Tabela 1 Sensações Térmicas do PET para Europa, Taiwan e São Paulo
Sensação
Térmica
Muito Frio
Frio
Fresco
Leve Frescor
Comfortavel
Leve Calor
Calor
Quente
Muito Quente
2.4

PMV
(FANGER,1972)
- 3,5
- 2,5
- 1,5
- 0,5
0
0,5
1,5
2,5
3,5

PETparaEuropean
(oCPET)
(MATZARAKIS;
MAYER,1996)
<4
4-8
8-13
13-18
18-23
23-29
29-35
35-41
>41

PETparaTaiwan
(oCPET)
(LIN;MATZARAKIS,

2008)
<14
14-18
18-22
22-26
26-30
30-34
34-38
38-42
>42

PETparaSãoPaulo
(oCPET)
(MONTEIRO;
ALLUCCI,2009)
<4
4-12
12-18
18-26
26-31
31-43
>43

Entrevistas com os Pedestres

Foram aplicados 286 questionários durante a coleta de dados de campo, abordando-se
os pedestres que passavam nas ruas sobre a sensação térmica e a preferencia do
ambiente térmico. Na Rua Conceição, Cambuí, passaram pelos pontos de medição cerca
de 1260 pessoas e 3550 carros, e na Rua Gilard Vicente, 133 pessoas e 232 carros.
Apesar do grande número de pedestres, há uma dificuldade em entrevistar essas pessoas
pois elas geralmente passam muito apressadas pelo experimento.
O perfil do entrevistado é constituído por jovens e adultos, entre 18 e 35 anos, sendo
42% de mulheres e 57% de homens. Todos estavam andando, cerca de 140 W, e
vestindo short e camiseta, cerca de 0.4 clo. Os entrevistados foram arguidos, em geral,
sobre a sensação térmica e a preferência do ambiente térmico.
2.5

Simulação com o Software RayMan

Para analisar a influência da geometria urbana, as áreas estudadas foram modeladas no
software RayMan Pro (Fig. 4) de acordo com as configurações urbanas dos locais de
medição. Após a modelagem do ambiente real, o software permite calcular o PET para
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cada ponto analisado dentro do cânion viário utilizando os seguintes dados de entradas:
temperatura do ar, umidade, velocidade do vento e radiação solar. Os valores da razão
de Bowen e albedo foram adaptados para o local. Maiores informações podem ser
encontradas em MATZARAKIS et al. (2007).
A fim de obter um resultado comparativo representativo, os dados meteorológicos,
temperatura do ar e umidade relativa do ar, foram coletados simultaneamente nos
jardins frontais das edificações localizadas nas áreas estudadas, por um período de 10
dias (18 a 28 de janeiro de 2014). Os dados de velocidade do vento e radiação solar
foram obtidos através da estação meteorológica localizada no Instituto Agronômico de
Campinas (IAC), (22°54′S, 47°05′W; 669 m) para o mesmo período. Segundo
Matzarakis e Mayer (1996), a velocidade do vento foi corrigida para o local a partir da
formula:
WS1.1 = WSh * (1.1/h)0.12 Zo + 0.18
onde, WS1.1
WSh
h
Zo

(1)

= velocidade do vento a 1.1m;
= velocidade do vento medido na estação;
= altura da altitude medida em metros
= rugosidade

Figura 4 – Estudos de sombras das ruas modelada no software

Rua Conceição, Cambuí

3
3.1

Rua Vicente Gilard, Taquaral

RESULTADOS
Estudos de Campo

A figura 5 apresenta os resultados de temperatura do ar (Ta), PET e velocidade do vento
para as ruas Conceição, zona de alta densidade e Gilard Vicente, de baixa densidade.
Observou-se que os valores do PET são influenciados pelo sombreamento e velocidade
do vento nas duas ruas, pois à medida que a velocidade do vento aumenta ou o ponto de
medição é submetido à sombra, os valores do PET diminuem.
Na Rua Conceição, durante o período de medição foram consideradas: 24% de Ta e
19% do PET como temperaturas confortáveis (18º a 23º C); 41% de Ta e 26% de PET
como leve calor (23º a 29º C); 34% de Ta e 36% de PET como quente (29º a 35º C) e
14% de PET como estresse por calor (acima de 35º C) . Já na Rua Gilard Vicente, foram
consideradas: 5% de Ta e 7% do PET como temperaturas confortáveis (18º a 23º C);
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32% de Ta e 17% de PET como leve calor (23º a 29º C); 61% de Ta e 31% de PET
como quente (29º a 35º C) e 5% de Ta e 46% de PET como estresse por calor (acima de
35º C).
A figura 6 apresenta os resultados das entrevistas com os pedestres. O ambiente foi
considerado: confortável por 25.9% dos homens e 23.8% das mulheres na Rua
Conceição e 11.8% dos homens e 6.4% das mulheres na Rua Gilard Vicente; pouco
quente por 27.6% dos homens e 19.3% das mulheres na Rua Conceição e 15.3% dos
homens e 19.1% das mulheres na Rua Gilard Vicente; quente por 25.9% dos homens e
23.8% das mulheres na Rua Conceição e 11.8% dos homens e 6.4% das mulheres na
Rua Gilard Vicente; muito quente por 29.3% dos homens e 26.3% das mulheres na Rua
Conceição, e 51.8% do homens e 38.3% na Rua Gilard Vicente.
Figura 5 – Resultados das medidas de campo para as ruas estudadas

Rua Conceição (18/01/2014)

Rua Gil. Vicente (20/01/2014)
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Figura 6 – Entrevista com os pedestres
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3.2

Simulação

A figura 7 apresenta os resultados da simulação de verão para um período de 10 dias
para todos os pontos de medição nas duas ruas estudadas. Observou-se que as
temperaturas do ar e PET na Rua Gilard Vicente são mais altas que na Rua Conceição
durante o dia. Mas durante a noite, as temperaturas do ar e PET são mais altas na Rua
Conceição do que na Rua Gilard Vicente. Esse fenômeno justifica a maior incidencia
das ilhas de calor em zonas de alta densidade.
Figura 7 – Estudos de sombras da Rua Gilard Vicente modelada no software
Simulação de verão para os dias 18 a 28 de Janeiro de 2014
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CONCLUSÕES

Este estudo analisou a influencia da geometria urbana no microclima de cânions viários,
a partir de medições de campo e simulações computacionais utilizando o software
RayMan Pro. A análise de cânions urbanos em zonas de baixa e alta densidade de
construção pode ser quantificada através da aplicação do modelo Rayman (Matzarakis
et al, 2007; 2010).
Este estudo sugere que a promoção de sombra e vento nas cidades é capaz de melhorar
o conforto térmico em cidades tropicais, confirmando os resultados de Lin et al. (2010)
e Abreu-Harbich et al. (2014a; 2014b). O plantio estratégico de árvores poderia
trabalhar como um elemento mitigador das ilhas de calor nas cidades tanto em zonas de
alta como em zonas de baixa densidade de construção. Entretanto, o melhor
posicionamento da vegetação pode ser estudado a partir do software RayMan para a
criação de futuros cenários.
Neste estudo, a situação atual pode ser modelada rapidamente e quantificada com o uso
o software RayMan Além disso, o software permite a construção de um panorama
bioclimático baseado em dados históricos. Em um trabalho futuro, novos cenários
poderão ser simulados visando à melhoria térmica dentro desses cânions viários. A
simulação de cenários futuros a partir do software RayMan pode auxiliar arquitetos,
urbanistas e planejadores na tomada de decisões de projetos ou planejamento urbano. A
correta aplicação dessa ferramenta permitiria a arquitetos e planejadores a desenvolver
diretrizes que pudessem construir espaços urbanos cada vez mais adaptados às
mudanças climáticas e consequentemente, trazer mais bem-estar a população.

456

AGRADECIMENTOS
Ao CNPq, DAAD e CAPES pelo apoio financeiro no desenvolvimento da pesquisa,
FAPESP, processo nº 2014/16362-1, pelo apoio na divulgação da pesquisa e também
aos técnicos Obadias P. da Silva e Daniel Celente, do Laboratório de Conforto
Ambiental e Física da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da
UNICAMP.
REFERÊNCIAS
ABREU-HARBICH, L. V., LABAKI, L.C., MATZARAKIS, A. Thermal Bioclimate as
factor in urban and architectural planning in tropical climates – The case of Campinas,
Brazil. Urban Ecosystems, v. 17, n. 2, p. 489-500, Jun. 2014a.
ABREU-HARBICH, L. V., LABAKI, L.C., MATZARAKIS, A. Thermal bioclimate in
idealized urban street canyons in Campinas, Brazil. Theoretical and Applied
Climatology, v.115, p.333-340, Jan. 2014b.
ALI-TOUDERT, F.; MAYER, H., Thermal comfort in an east-west oriented street
canyon in Freiburg (Germany) under hot summer conditions. Theoretical and Applied
Climatology, v. 87, n. 1-4, p. 223-237. Jan. 2007.
BOTTYAN, Z., UNGER,J. A multiple linear statistical model for estimating the mean
maximum urban heat island. Theoretical and Applied Climatology. v. 75,n.3-4, p.
233-243. Set. 2003
CORREA, E., RUIZ, M. A. , CANTON, A. , LESINO, G. Thermal comfort in forested
urban canyons of low building density. An assessment for the city of Mendoza,
Argentina. Building and Environment, v. 58, p.219–230, Dec. 2012.
CHENG, V., NG, E. Thermal comfort in urban open spaces for Hong Kong.
Architectural Science Review, v. 49, p. 236-242, Jun. 2006.
DACANAL, C., LABAKI, L. C. SANTOS, T.M.L. Vamos passear na floresta! O
conforto térmico em fragmentos florestais urbanos. Ambiente Construído, v. 10, n. 2 ,
2010.
EMMANUEL, R., ROSENLUND, H., JOHANSSON, E. Urban shading - a design
option for the tropics? A study in Colombo, Sri Lanka. International Journal of
Climatology. v. 27, n. 14 p.1995-2004, Nov. 2007.
FANGER, P. O. Thermal comfort. Analysis and applications in environmental
engineering. McGraw-Hill, New York. p. 244, 1972
FRÖHLICH, D., MATZARAKIS, A. Modeling of Changes in Thermal Bioclimate :
Examples Based on Urban Spaces in Freiburg , Germany. v.111, n.3-4, p. 547-558, Fev.
2013.
GAGGE, A. P., FOBELETS, E L., BERGLUND, G. A standard predictive index of
human response to the thermal environment. ASHRAE Trans 92(pt 2B), p. 709–731,
1986.
GIVONI, B., NOGUCHI, M., SAARONI, H., POCHTER, O., YAACOV, Y., FELLER,
N., BECKER, S. Outdoor comfort research issues. Energy and Buildings, v. 35, n. 1,
p.77-86, Jan. 2003.

457

GIUNTA, M. B. ; TENTE, C.M. ; NAKATA, C. M. ; SOUZA, L. C. L. Fator de visão
do céu e intensidades de ilhas de calor na escala do pedestre. Ambiente Construído
(Online), v. 10, p. 155-167, Out./Dez. 2010.
HÖPPE, P.R. Heat balance modelling. Experientia, v. 49, n.9, p. 741-746, 1993.
ICHINOSE, T., SHIMODOZONO, K. , HANAKI, K. Impact of anthropogenic heat on
urban climate in Tokyo. Atmospheric Environment, v. 33, n. 24-25, p. 3897-3909,
Out. 1999.
KOTTEK, M., GRIESER, J. , BECK, C. , RUDOLF, B. , RUBEL, F. World Map of the
Köppen-Geiger climate classification updated. Meteorologische Zeitschrift, v. 15,
n.3,p. 259-263, Jun. 2006
LIN, T. P.; MATZARAKIS, A. Tourism climate and thermal comfort in Sun Moon
Lake, Taiwan. Int. J. Biometeorology, v. 52, n.4, p.281-290, mar. 2008.
LIN, T., MATZARAKIS, A.; HWANG, R. Shading effect on long-term outdoor
thermal comfort, Building and Environment. Building and Environment, v.45, n. 1, p.
213-221, Jan. 2010.
MATZARAKIS, A., MAYER ,H. Another kind of environmental stress: thermal stress.
WHO Collaborating Centre for Air Quality Management and Air Pollution
Control Newsletters, v.18, p.7-10, 1996.
MATZARAKIS, A. Die thermische Komponente des Stadtklimas. Ber. Meteorol. Inst.
Univ. Freiburg Nr. 6. 2001.
MATZARAKIS, A., RUTZ, F. , MAYER, H. Modelling Radiation fluxes in simple and
complex environments – Application of the RayMan model. International Journal of
Biometeorology, v. 51, p. 323-334, 2007.
MATZARAKIS, A., RUTZ, F. , MAYER, H. Modelling Radiation fluxes in simple and
complex environments – Basics of the RayMan model. International Journal of
Biometeorology, v. 54, p. 131-139, 2010.
MONTEIRO, L. M., ALUCCI, M. P. Proposal of an outdoor thermal comfort index for
subtropical urban areas. Proceedings of 3rd International Conference on Passive and
Low Energy Cooling for the Built Environment, Rhodes. 29 set. – 1 out. 2010.
NIKOLOPOULOU, M., LYKOUDIS, S. Thermal comfort in outdoor urban spaces:
Analysis across different European countries. Building and Environment, v. 41, n.11, p.
1455-1470, Nov. 2006.
PRATA, A. R. Impacto da altura dos edifícios nas condições de ventilação natural
do meio urbano. 2005. 243 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo, Estruturas
Ambientais Urbanas) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2005.
ROBITU, M., MUSY, M., INARD, C., GROLEAU, D. Modeling the influence of
vegetation and water pond on urban microclimate. Solar Energy, v. 80, n.4, p. 435-447,
Abr. 2006
SPAGNOLO, J. C., DE DEAR, R. J. A Human Thermal Climatology of Subtropical
Sydney. International Journal of Climatology, v. 23, n.11, p. 1383–1395, Set. 2003.
VDI: Methods for the human-biometerological assessment of climate and air hygiene
for urban and regional planning. Part I: Climate, VDI guideline 3787. Part 2.
Beuth.1998.
458

http://doi.org/10.17012/entac2014.279

INFLUÊNCIA DO ENTORNO NAS ILUMINÂNCIAS EM
AMBIENTES INTERNOS: estudo de caso no bairro de Manaíra, João
Pessoa-PB
LEAL, Lilianne de Queiroz (1); LEDER, Solange Maria (2);
SILVA, Luiz Bueno da (3); SOUZA, Erivaldo Lopes de (4)
(1) Universidade Federal da Paraíba,
e-mail: liliannequeiroz@hotmail.com
(2) Universidade Federal da Paraíba, DA/CT/UFPB
e-mail: solangeleder@yahoo.com.br
(3) Universidade Federal da Paraíba, DEP/CT/UFPB
email: silvalb@superig.com.br
(4) Técnico de Métodos Quantitativos do DEP/CT/UFPB,
email: elopesouza@hotmail.com

RESUMO
O adensamento dos centros urbanos e a verticalização podem afetar expressivamente a
disponibilidade da luz natural nas edificações. A componente refletida externa tem papel
fundamental sobre os aspectos lumínicos, evidenciando a grande influência do entorno
edificado nos cálculos de iluminação natural. Neste contexto, esse estudo propõe analisar
a influência do entorno nas iluminâncias em 48 ambientes internos de edifícios
residenciais inseridos no bairro de Manaíra em João Pessoa-PB, atribuindo para um
mesmo recorte as condições: entorno desobstruído, entorno atual e entorno com a máxima
ocupação permitida pela legislação. A análise da pesquisa compreendeu quatro variáveis:
1) Obstrução do entorno; 2) Coeficiente de reflexão das fachadas; 3) Pavimento; e 4)
Orientação dos ambientes. O comportamento da luz natural foi simulado por método
computacional com uso do software Daysim 3.1e, extraindo dados de iluminância natural
útil (INU300-3000lux) avaliados com base em métodos gráfico e estatístico. Verificou-se o
maior percentual de iluminação no edifício isolado e uma diferença estimada de 13% ao
comparar o cenário de máxima ocupação com a situação atual. Os pavimentos mais
obstruídos registraram iluminâncias abaixo da faixa útil (INU<300lux), tendo percentuais
de área iluminada acima de 75% de INU nas fachadas Noroeste e Nordeste. No caso atual
de Manaíra, a futura verticalização do bairro acarretará em reduções de área iluminada,
dentro da faixa de iluminância útil, em 21,5%, considerando o cenário com o coeficiente
médio de reflexão identificado do bairro, de 58%.
Palavras-chave: Iluminação natural, simulação da iluminação, obstrução do céu.
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ABSTRACT
Densification of urban centres and verticalization can significantly affect the availability
of daylight in buildings. The external reflected component has a fundamental role on the
luminance aspects, showing the great influence of the built environment in the calculation
of daylighting. In this context, this study proposes to analyze the influence of the
surroundings in illuminance at 48 indoor environments inserted in residential buildings
in Manaíra in city of João Pessoa-PB, assigning conditions to the same land:
unobstructed, current and surrounding with maximum occupancy permitted by city's law.
Research analysis takes into account four variables: 1) obstruction surrounding; 2)
reflectance of surfaces; 3) Floors; and 4) orientation of environments. Daylighting
performance was simulated by a computational method with Software Daysim 3.1e,
extracting Useful Daylighting Illuminance data (UDI 300 - 3000lux) evaluated by
statistical and graphical methods. It was observed a higher percentage of daylighting in
the unobstructed building and an estimated difference of 13 % between scenario of
maximum occupancy and the current surroundings. The floors more obstructed recorded
illuminances below the useful range (UDI < 300lux) with percentage of area lit up 75%
of UDI in the Northwest and Northeast facades. In Manaíra case, future verticalization
will result in reductions of illuminated area, within the range of useful illuminance, at
21.5 %, whereas the scenario with the average reflection coefficient identified in
Manaíra, of 58%.
Keywords: Daylighting, lighting simulation, sky obstruction.
1

INTRODUÇÃO

Existem muitas razões para explorar o uso da luz natural nas edificações, a primeira delas
está no seu reconhecimento como fonte abundante e acessível. O seu potencial de
aproveitamento varia de acordo com a radiação solar direta, a luz proveniente da abóbada
celeste, das reflexões nas obstruções externas e superfícies internas.
Diante das interferências das superfícies externas, a disponibilidade de luz natural pode
ser alterada pelo entorno, seja pelas diferenças no gabarito das edificações, na largura das
vias, e ainda, na geometria (Tsangrassoulis et al, 1999; Córica e Pattini, 2011). Com
efeito, a componente refletida externa depende da geometria urbana, sofrendo
modificações em decorrência das propriedades das superfícies e seu coeficiente de
reflexão. As particularidades destas superfícies conduzem a frequentes variações na
distribuição da luz natural nos espaços internos de edificações circunvizinhas (Li et al,
2010).
Com base nos estudos precedentes sobre o tema, o presente trabalho tem como objetivo
avaliar a influência das variáveis de entorno nas iluminâncias em ambientes internos a
partir de estudo de caso em edifícios residenciais multipavimentos inseridos em um
recorte urbano no bairro de Manaíra na cidade de João Pessoa/PB.
2

ILUMINAÇÃO NATURAL E ENTORNO

A necessidade de avaliar a influência do entorno na iluminação dos ambientes internos
não é uma preocupação recente. As características do ambiente construído relacionadas
ao acesso à fonte de luz natural e ao controle da incidência são definidas pelo tipo e
dimensões das aberturas e pelas especificidades do ambiente externo. As variáveis de
entorno podem ser consideradas como importante fonte de luz, sobretudo em locais com
presença de sol em malha urbana obstruída. Cintra (2011) destaca o adensamento urbano
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e a verticalização como questões que dificultam o aproveitamento da iluminação natural
no espaço urbano.
Quando os edifícios são localizados próximos um dos outros, o bloqueio da luz natural
pode ser severo, principalmente nos andares inferiores. Li et al (2010) observaram uma
redução de 85% nos níveis de iluminação natural em ambientes obstruídos, para ângulos
de obstrução superiores a 60° relativamente àquela de ângulos inferiores a 10°. Os autores
também destacam que a reflexão dos edifícios vizinhos pode ser significativa em
ambientes fortemente obstruídos, sobretudo no nível de piso inferior. Ao mesmo tempo
em que auxilia no aumento da iluminação no interior dos edifícios, a reflexão ainda pode
modificar outras variáveis, quando ultrapassado o limite útil de iluminação, a exemplo do
aumento do contraste, ocasionando ofuscamento.
Neste contexto, Córica e Pattini (2011) avaliam a contribuição da fonte natural com base
na última reforma realizada no Código de Urbanismo e de Edificações na cidade de
Mendoza, Argentina. Através de um estudo de caso se examinou a situação real do
cenário, bem como sua configuração de acordo com os indicadores mais atuais para
ocupação máxima da área (Figura 1). Em seus resultados preliminares, confirmou-se a
contribuição significativa da componente difusa e refletida do entorno urbano de alta
densidade. Apesar de tais superfícies promoverem ganho lumínico, os autores alertam
ainda sobre as situações em que a exposição ocorre de forma direta, sendo necessário
controlar os efeitos de desconforto visual e de sobrecarga térmica, sobretudo em períodos
ensolarados.
Figura 1 - Cenário da situação real (à esquerda) e de malha adensada, Mendonza.

Fonte: Córica e Pattini (2011).

Além do entorno, as características do edifício e do ambiente interno, como pavimento e
orientação, são variáveis determinantes para iluminação natural nos espaços construídos.
Por sua vez, as aberturas funcionam como componentes de passagem de luz que
demandam estudos sistêmicos, em decorrência do grau de exigência no controle dos
níveis de conforto desejados (TIBIRICA e FERRAZ, 2005).
3

MÉTODO

O procedimento metodológico foi dividido em quatro etapas:
a. Escolha do recorte e caracterização dos cenários;
b. Definição do edifício de análise
c. Simulação computacional;
d. Descrição estatística.
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3.1

Escolha do recorte e caracterização dos cenários

O universo da pesquisa foi delimitado por recorte urbano situado no bairro de Manaíra,
área litorânea da cidade de João Pessoa – Paraíba (Latitude: 7,11º Sul e Longitude: 34,86º
Oeste), em função de seu caráter adensado, marcado como uma das localidades mais
verticalizadas do município (Figura 2). Inserido no perímetro urbano, o bairro é
delimitado pela Zona Adensável Prioritária (ZAP) com o índice de aproveitamento
máximo de 4,0 como ocupação do solo nos lotes, segundo definições do Decreto Nº 5900/
2007.
Figura 2 – Localização do bairro de Manaíra e recorte escolhido.

Fonte: Googlemaps adaptado pelos autores.

Os modelos foram caracterizados de acordo com a identificação das variáveis construtivas
do bairro (MARTINS, 2013). Dessa forma, foi selecionado um recorte que representa o
bairro para servir de base para a modelagem dos cenários. Estes, por sua vez, foram
representados em duas categorias: Caso Base – Modelo 1 (Figura 3a), representa a
configuração atual do recorte urbano, respeitando o gabarito das edificações e a largura
das vias, e os Modelos Hipotéticos, divididos em: Isolado – Modelo 2, no qual a
edificação encontra-se sem entorno, e Cenário de ocupação máxima – Modelo 3 (Figura
3b), que representa o limite máximo de ocupação do solo e do gabarito. A partir destes,
foram determinadas as categorias de análise, restritas as características do entorno do
Modelo 3, e as variáveis do edifício, comum em todos os modelos. Todos os cenários
foram modelados no programa Sketchup v8.0, seguindo as características descritas
anteriormente.
Figura 3 – Modelos atual (a) e de máxima ocupação (b), em destaque: edifício em estudo.

(a)

(b)

Além do tipo de cenário, também foi adotado como parâmetro a variação da refletividade
das superfícies verticais das edificações do entorno. O coeficiente de reflexão médio
encontrado no recorte em estudo, de 58% (LEAL, 2013), foi adotado no cenário atual e
máximo, bem como a adoção do coeficiente máximo de 90% apenas para o cenário
máximo, de modo a verificar condições extremas de refletância no entorno. A diferença
no coeficiente de reflexão das superfícies externas no cenário de máxima ocupação
resultou em dois modelos, denominados de M3A e M3B, para o de refletância média e o
de refletância máxima, respectivamente.
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3.2

Definição do edifício de análise

A tipologia de análise foi definida por um edifício, cuja representação serviu de parâmetro
fixo para todos os modelos de cenário (Figura 4a). Sua configuração correspondeu à
predominância no bairro adotando os limites máximos nos percentuais de abertura e 90%
de refletividade para a envoltória. Inserido em quadra e lote centrais, o edifício apresentou
dimensões de 39m x 30m, resultante de remembramento em três terrenos de 13mx30m
em quadra e lote centrais, seguindo as orientações mais frequentes no bairro de Manaíra:
Sudoeste (SO), Sudeste (SE), Noroeste (NO) e Nordeste (NE).
Figura 4 - (a) Tipologia de análise e (b) planta baixa e os sensores de simulação.

(a)

(b)

Considerando apenas três pavimentos para investigação, optou-se pelo andar Térreo, o
pavimento Intermediário (8º) e a Cobertura (15º), tendo em cada orientação um ambiente
interno situado na porção central da lâmina, esquematizado na Figura 4b. Os quatro
ambientes apresentam a geometria retangular com dimensões de 5,50 m de largura, 6,50
m de profundidade, pé direito de 2,80 m de altura e área de 35,75 m². A parede referente
a fachada contém uma abertura que abrange toda a largura do ambiente (5,50 m), altura
de 1,20 m de altura e peitoril de 0,90m. Em cada ambiente interno, foi distribuída uma
malha de sensores, totalizando 30 pontos para cálculo de iluminância à altura do plano de
trabalho de 0,75m.
3.3

Simulação computacional

A verificação da influência do entorno na iluminação dos ambientes internos foi realizada
através do Daysim (versão 3.1b), desenvolvido pelo National Research Council Canada
(NRCC) e o Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems da Alemanha. O programa
possibilita analisar o comportamento dinâmico da luz natural em modelos tridimensionais
para o período de um ano. Para o processamento das simulações, foram utilizados:
arquivo climático anual de 8.760 horas (TRY – Test Reference Year) da cidade de João
Pessoa; modelos virtuais dos cenários, dos edifícios e dos ambientes (formato .3ds);
malha de sensores de iluminância (formato .pts) e o perfil de ocupação configurado para
o horário entre 6h e 17h (formato .occ).
Os modelos virtuais foram definidos a partir da combinação de quatro variáveis: cenário,
refletância das superfícies do entorno, altura do pavimento e orientação. As características
de reflexão, comum em todas as simulações, foram configuradas seguindo as
recomendações de Lam (1986) e Reinhart (2010). Neste sentido, adotaram-se 18% no
asfalto e 27% nas calçadas, e para o piso, paredes e teto internos, 30%, 70%, 80%,
respectivamente. As aberturas com 90% de transmissão luminosa, referente a um vidro
de 3 mm transparente.
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3.4

Análise estatística

Os resultados foram analisados através de métodos estatísticos, uma vez que os testes
auxiliaram na determinação das variáveis de impacto no percentual de área iluminada,
utilizando-se o software R versão 3.0.1. Foram analisados os ambientes com maior
percentual de área iluminada de acordo com os valores de iluminância natural útil (INU).
Os pontos com INU superior a 75% do ano (faixa autônoma de 300 a 3000lux) foram
quantificados e relacionados com o total de área do ambiente. Adotou-se como referência
de ambientes iluminados naturalmente, isto é, os modelos que atingiram percentual de
área iluminada superior a 50%.
Inicialmente foi indicada a distribuição dos dados através de gráficos de caixa (boxplots)
por modelo (cenário), aplicando na sequência testes estatísticos – o de normalidade
(Shapiro test) e de variância (Chi-quadrado) –, a fim de realizar comparação entre os
grupos a partir da medida de variabilidade dos dados. Em complemento, aplicou-se teste
de hipóteses, sendo feita a escolha do método em função do resultado da distribuição de
probabilidade estatística confirmada com o teste de normalidade. Para tanto, foram
escolhidas duas condições: Teste T de Student (paramétrico) ou Wilcoxon Rank (não
paramétrico). Com o uso destes testes, pode-se verificar as possíveis chances de
semelhanças entre o comportamento das amostras comparadas ou em caso de divergência,
suas respectivas estimativas. Quanto a diferença, estimaram-se margens de erro com
limites superior e inferior a 5% do valor esperado por meio dos intervalos de confiança
(95%).

4. Resultados
Com a aplicação do teste estatístico de normalidade e de análise de variância, foram
rejeitados os pressupostos quanto à distribuição normal e à variância constante, ambos
com valor p < 2 x 10-6. O comportamento das variáveis de cenário quanto ao nível de
iluminação dentro da faixa útil (INU>75%) foi ilustrado na Figura 5.
Figura 5 – Percentual de área iluminada por cenário.

LEGENDA
M1 – Modelo 1 – Cenário Atual
M2 – Modelo 2 – Cenário Isolado
M3A – Modelo 3A – Cenário Máxima Ocupação
Coeficiente de Reflexão Médio (58%)
M3B – Modelo 3B – Cenário Máxima Ocupação
Coeficiente de Reflexão Máximo (90%)

Com a mudança de cenários, considerando todos os pavimentos do edifício, perceberamse alterações nos percentuais de área iluminada dos ambientes internos, sendo mais
evidente no Cenário Isolado (M2). Devido à ausência de fatores externos, tais ambientes
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atingiram desempenho lumínico satisfatório com margem entre 50 e 80% da sua área.
Logicamente, os que registraram valores mais baixos sofreram influência das obstruções,
sobretudo os Cenários de Máxima Ocupação, cujas fachadas apresentaram coeficiente de
reflexão médio (M3A).
Diante da rejeição da normalidade entre os dados, optou-se pelo teste não paramétrico
Wilcoxon Rank. Com a aplicação do teste, as comparações múltiplas rejeitaram a hipótese
de igualdade dos níveis de iluminação entre os cenários (valor p < 0,05). Ao comparar o
comportamento da iluminação nos ambientes do Cenário Atual (M1) com os do Cenário
Isolado (M2), registrou-se um aumento da área iluminada em 10,2%, confirmando assim
a influência do entorno edificado na redução dos níveis de iluminação. Já os ambientes
do edifício inserido em cenário de máxima ocupação sofreram redução nos percentuais
quando comparados com os do Cenário Atual. Observou-se uma diminuição na área
iluminada em 21,5% e 13% nos ambientes influenciados pelas fachadas com reflexão
média do bairro (M3A) e máxima adotada (M3B), respectivamente (Tabela 01).
Tabela 1 – Comparativo entre percentual de área iluminada referente aos três pavimentos
Cenários
Modelo 1 x Modelo 2
Modelo 1 x Modelo 3A
Modelo 1 x Modelo 3B
Modelo 3A x Modelo 3B
Modelo 1 – Cenário Atual
Modelo 2 – Cenário Isolado

Resultado do teste – Estimativa
Modelo 1 < Modelo 2 - Diferença estimada em 10,2%*
Modelo 1 > Modelo 3A - Diferença estimada em 21,5%*
Modelo 1 > Modelo 3B - Diferença estimada em 13%*
Modelo 3A < Modelo 3B – Diferença estimada em 8,5%*

p = 0,03846
p = 4,3x10-5
p = 0,001
p = 0,0016

Modelo 3A – Cenário Máxima Ocupação Coeficiente de Reflexão Médio (58%)
Modelo 3B – Cenário Máxima Ocupação Coeficiente de Reflexão Máximo (90%)

*Os valores p são menores que o nível de significância (0,05) rejeitando a hipótese de igualdade com estimativa da diferença
entre as variáveis com margem de erro de 5%.

Quando comparados apenas os modelos de máxima ocupação M3A e M3B, o entorno
com coeficiente máximo de reflexão (B) contribuiu para um aumento de área iluminada
dos ambientes em 8,5%. Neste sentido, observou-se que tanto o grau de obstrução como
o coeficiente de reflexão das fachadas de entorno (componente refletida externa)
contribuiu para alterações no comportamento da iluminação dos ambientes internos. No
que tange a mudança de pavimento, a Figura 6 ilustra diferenças significativas claramente
perceptíveis entre os percentuais de área iluminada dos ambientes localizados no andar
Térreo, Intermediário e Cobertura.
Figura 6 – Percentual de área iluminada por pavimento.
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Em função das alturas, registrou-se um aumento proporcional dos níveis de iluminação,
sendo os pavimentos inferiores os mais prejudicados, diante das interferências do grau de
obstrução. De fato, as diferenças percentuais estimadas entre os pavimentos mais altos
(Intermediário e Cobertura) para o Térreo chegaram a uma redução em aproximadamente
13% e 32% de área iluminada, respectivamente.
Já a diferença apontada no percentual de área iluminada do Intermediário atingiu redução
de 19,3% quando relacionado com a Cobertura. Os valores obtidos através do teste e da
análise dos gráficos foram coerentes e confirmaram estatisticamente o que havia sido
constatado empiricamente (Tabela 2).
Tabela 2 – Comparativo entre pavimentos.
Pavimentos
Térreo x Intermediário
Térreo x Cobertura
Intermediário x Cobertura

Resultado do teste – Estimativa
Térreo < Intermediário - Diferença em 13,1%*
p = 0,00047
Térreo < Cobertura - Diferença em 32%*
p = 1,8 x 10-13
Intermediário < Cobertura - Diferença em 19,3%*
p = 2,263 x 10-8

OBSERVAÇÕES: * Os valores p são menores que o nível de significância (0,05) rejeitando a hipótese de igualdade com
estimativa da diferença entre as variáveis com margem de erro de 5%.

Além dos três pavimentos, outra condicionante que influiu na alteração dos níveis
lumínicos dos espaços internos avaliados pelo percentual de área iluminada foi a
orientação (Figura 7). É possível observar que dentro da amostra analisada, os ambientes
da fachada Sudoeste (SO) configuraram comportamentos mais atípicos com menor
variabilidade e menores percentuais, alcançando valores entre 30 e 50% de área iluminada
em 50% dos dados. Analisando as demais orientações, verificou-se que os percentuais
atingiram faixas entre 30 e 65%, com distribuições similares nas fachadas Noroeste e
Nordeste, não apenas pela medida de tendência central – mediana (40%), mas também
pelos valores mínimos e máximos encontrados (20 e 80%).
Figura 7 – Percentual de área iluminada por pavimento e orientação.

Através do teste de comparação entre as orientações (Wilcoxon Rank), verificou-se que
as categorias desta variável, em sua maioria, não possuem diferenças estatisticamente
significativas. Diante da margem de erro de ±5%, os intervalos de confiança para os
comparativos incluíram o valor zero como uma das estimativas da diferença. Sob esta
condição, constatou-se que as orientações Sudoeste, Noroeste e Nordeste apresentaram
466

grandes chances de igualdade. No entanto, a fachada Sudoeste e Sudeste rejeitaram tal
hipótese, sendo estas as únicas com registro de aproximadamente 6% de diferença entre
as áreas iluminadas (Tabela 3).
Tabela 3 – Comparativo entre pavimentos e orientação.
Orientações
Sudoeste x Sudeste
Sudoeste x Noroeste
Sudoeste x Nordeste

Resultado do teste – Estimativa
Sudoeste < Sudeste - Diferença estimada em 6%
p = 0,02963
Sudoeste = Noroeste*
p = 0,328
Sudoeste = Nordeste*
p = 0,115

OBSERVAÇÕES: * Os valores p são maiores que o nível de significância (0,05) confirmando a hipótese de igualdade, de
acordo com o Teste de Hipóteses Wilcoxon Rank.

4

CONCLUSÕES

Esta pesquisa possibilitou comparar o desempenho lumínico de ambientes internos sob
diferentes condições de entorno. No caso do recorte urbano em estudo, a implantação das
taxas máximas de ocupação permitidas pela atual legislação, procedeu em redução de
área iluminada ao comparar com o cenário atual. Consequentemente, ocorreu um aumento
em 10,2% para condições de edifício isolado. Este, por sua vez, apresentou
comportamento semelhante aos ambientes localizados no último pavimento em condição
máxima de adensamento. O potencial de melhoria com o aumento do coeficiente de
reflexão de edifícios vizinhos (Modelo 3A x 3B) se mostrou próximo aos resultados
encontrados na situação de entorno atual e desobstruído (Modelo 1 x 2) com influência
direta do sol.
Os pavimentos localizados nos andares inferiores apresentaram menores iluminâncias,
quando comparados com os pavimentos intermediários e a cobertura, com reduções de
13,1% e 32%, respectivamente. Em relação à orientação, constatou-se que as orientações
Sudoeste, Noroeste e Nordeste apresentaram grandes chances de igualdade. No entanto,
as fachadas Sudoeste e Sudeste apresentaram diferença de aproximadamente 6%
ocasionada por interferência do sombreamento do entorno.
Esta pesquisa reforçou a importância de se avaliar as interferências externas sobre o
desempenho luminoso de ambiente internos. As consequências da adoção de fachadas
com alto coeficiente de reflexão em detrimento do cenário isolado acarretaram no
aumento do ofuscamento desconfortável, bem como na redução do acesso ao sol.
Destaca-se que as decisões de projeto relacionadas com a iluminação natural devem
incluir o entorno, tanto em relação à forma, quanto à refletividade das fachadas.
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RESUMO
A economia de energia elétrica em edificações pode ser alcançada, dentre outras formas, quando o
sistema de iluminação artificial for acionado apenas quando não há quantidade de iluminação natural
suficiente para a execução de tarefas. O presente estudo está focado na integração dos sistemas de
iluminação artificial e natural em uma edificação emblemática de Curitiba. O Tribunal de Contas do
Paraná (TCP) foi construído em 1967, na constituição do Centro Cívico de Curitiba. O edifício foi
executado em concreto armado e em pele de vidro, sendo externamente circundado por um espelho
d’água e por brises em concreto armado revestidos em mármore. Este trabalho tem como objetivo
principal avaliar o aproveitamento da luz natural e a possível integração dos sistemas de iluminação no
edifício sede do TCP. Para tal, o programa Apolux, foi utilizado para simulações computacionais quanto
aos níveis de autonomia da luz natural resultante nos ambientes gerando assim o potencial de economia
energética do edifício. Os resultados obtidos nas simulações demonstram grande potencial de economia a
ser alcançado e oportunidades de melhoria dos sistemas de iluminação existentes.
Palavras-chave: sistemas de iluminação, simulação computacional, luz natural.

ABSTRACT
Savings in electricity demand in buildings can be achieved, among other ways, when the artificial
lighting system is used only when there is no sufficient daylight for performing tasks indoors. The present
study is focused on the coupling of artificial and natural lighting systems in an emblematic building of
Curitiba. The Tribunal de Contas do Paraná (TCP) was built in 1967, being part of the implementation of
the Civic Center of Curitiba. The building was erected in reinforced concrete and substantial glass
surfaces, externally surrounded by a pond and has louvers in reinforced concrete clad in marble. This
work aims to evaluate the use of daylight with a possible integration of lighting systems in the TCP. The
Apolux software was used for computer simulations of the existing levels of daylight autonomy, which
gave us the potential for energy savings in electricity. Results obtained in simulations show a great
potential for energy savings and opportunities for improvement of the existing lighting system.
Keywords: lighting systems, daylight, computer simulations.

1 INTRODUÇÃO
Geller (2003) considera que tanto as fontes quanto as tendências atuais do uso de
energia não são sustentáveis. Ele destaca que o uso mundial de energia aumentou dez
vezes desde 1900, e a maior parte desta energia é proveniente de fontes não renováveis.
Afirma ainda que o uso total de energia no Brasil cresceu cerca de 250% no período de
1975 a 2000, aumento provocado, principalmente, pela rápida industrialização e pelos
crescentes serviços energéticos: residencial e comercial. Segundo o Balanço Energético
Nacional (BRASIL, 2012) o consumo final de energia elétrica aumenta a cada ano no
469

país. Apesar de este aumento refletir o aquecimento econômico, também indica aspectos
negativos como o possível esgotamento dos recursos naturais e os impactos causados ao
meio ambiente.
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, edifício público cujo projeto original partiu
dos arquitetos Roberto Gandolfi e José Sanchotene, faz parte do conglomerado de
edifícios tombados do Centro Cívico, em Curitiba, sendo composto por dois edifícios. O
primeiro deles, o Edifício Sede, com arquitetura modernista particular e emblemática,
foi construído no ano de 1967, e foi escolhido para ser objeto deste estudo. Executado
em concreto armado e com praticamente 100% de área em pele de vidro em todas as
orientações, é circundado na parte externa por um espelho d’água e por brises em
concreto armado não regulares, com variados tamanhos e variadas direções, que apoiam
perifericamente a estrutura de cobertura (Figura 1). Possui uma área total construída de
aproximadamente 5.600 m2, é composto de garagem, subsolo semi-enterrado, térreo e
andar superior. Com as fachadas em pele de vidro comum 6mm na cor bronze,
proporcionando 100% de acesso solar se não houvesse brises, possui planta livre e tem
seus ambientes internos separados por meio de divisórias do chão ao teto, pé direito de
3,5 m em cada pavimento, com exceção da área de recepção que possui pé direito
duplo. O forro do teto, do tipo modular, permite a colocação de luminárias de embutir
com lâmpadas fluorescentes (Figura 1).
Figura 1 - Tribunal de Contas do Paraná – Ed. Sede - Foto da Fachada e
Implantação

N
Fonte: Takarada (2013); Tribunal de Contas do Paraná (2012)

Com foco no problema do aumento da demanda por energia em sistemas de iluminação
artificial em prédios públicos, este trabalho tem como objetivo principal avaliar
possibilidades de aproveitamento da luz natural e a possível integração dos sistemas de
iluminação no edifício sede do Tribunal de Contas do Paraná.
2 MÉTODO
O estudo foi realizado via simulação computacional com o software Apolux,
desenvolvido por Claro (2000), no Laboratório de Conforto Ambiental da Universidade
Federal de Santa Catarina. O software realiza tanto o cálculo de iluminação natural
quanto o de iluminação artificial. Sua principal capacidade é poder processar materiais
de diferentes naturezas, tais como: opacos difusos, transmissores difusos e
transmissores especulares. Apresenta como resultado imagens semi-realistas, gráficos
de iluminância e de luminância e também planilhas numéricas com dados	
   para	
   pós-‐
processamento.	
   O software foi escolhido para estimar a disponibilidade anual de luz
natural, avaliando complementarmente o sistema de iluminação artificial no mesmo
edifício. Adicionalmente, testou-se a introdução de um conjunto alternativo de
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luminária e lâmpada a fim de verificar a possibilidade de aumentar o nível de eficiência
do sistema de iluminação artificial do edifício.
2.1 SIMULAÇÕES DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL
Foram executadas duas séries de simulações de iluminação artificial em cada andar do
edifício, conforme a Tabela 1, primeiramente simulando o ambiente com os dados
referentes às luminárias tais como quantidade, orientação, fluxo total, obtendo-se assim
a iluminância média existente. Posteriormente, utilizando o mesmo padrão de ambiente,
foram realizadas simulações com um aumento do nível de eficiência do sistema de
iluminação artificial, por meio da utilização de modelo alternativo de luminária e
lâmpada.
Tabela 1 – Esquema de simulações de iluminação artificial dos andares
Simulação

Luminária utilizada

Intuito

Simulação 1

Existente

Verificar situação atual de grau de iluminância

Simulação 2

Eficiente

Testar eficiência com o mesmo número de luminárias

Fonte: Autoria própria

Dessas simulações, foi excluído o ambiente plenário, no andar térreo, por fugir da
norma encontrada nos ambientes de escritório. Além disso, no plenário estão instaladas
atualmente luminárias do tipo refletor com lâmpadas de vapor metálico de 250W cada,
as quais não podem ser integradas no Apolux, pois as formas de construção das curvas
deste tipo de luminária são diferentes das programadas pelo software. Assumiu-se um
padrão uniforme de lâmpadas, com mesma potência em todos os ambientes analisados.
A análise foi feita através dos gráficos de iluminância fornecidos pelo Apolux, cujas
faixas, num total de cinco, foram determinadas a partir do valor de referência de 500
lux, valor recomendado para escritórios pela NBR ISO/CIE 8995-1 (ABNT, 2013) e
adotado pelo RTQ-C (BRASIL, 2010).
Foram utilizados os modelos de luminárias existentes, assim como modelos mais
eficientes. Na verificação da eficiência do sistema existente foi adotada a luminária
CAN01 – E232 para lâmpada T8, sendo esta uma luminária de embutir em chapa de aço
sem aletas, com refletor em alumínio e capacidade para duas lâmpadas tubulares
fluorescentes de 32W, a qual mais se aproxima dos modelos instalados no Edifício Sede
do Tribunal de Contas do Paraná. Para propor a melhoria da eficiência do sistema de
iluminação, foi adotada a luminária FAC06-E228, para lâmpadas T5, uma luminária de
embutir com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor
facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância e aletas planas em chapa
pintada, com capacidade para duas lâmpadas tubulares fluorescentes de 28W
(LUMICENTER, 2013).
2.1.1 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE ECONOMIA IDEAL
Para avaliar a estimativa de economia, foi criado um indicador denominado “Potencial
de economia ideal” que se baseia na relação entre o fluxo necessário para atingir a
iluminância alvo de 500 lux com o fluxo efetivamente distribuído pela área do
ambiente. Consideram-se, no caso, as iluminâncias alcançadas nos diferentes pontos do
ambiente (malha de pontos), como representando segmentos de área do ambiente, e o
fluxo efetivamente distribuído como a somatória dos produtos da iluminância de cada
ponto por cada parcela da área total do ambiente (Equação 2).
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A partir da iluminância alvo de 500 lux, foi calculado o fluxo ideal (em lúmen) através
da Equação 1
𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜  𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 𝐸  𝑎𝑙𝑣𝑜 ∗ 𝐴  

(Equação 1)

Sendo:
E alvo – Iluminância alvo (sendo 500 lux)
A – Área pavimento (m2)

𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜  𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 = Σ(  𝐸 ∗ 𝐴)

(Equação 2)

Como a área nos dois cálculos é a mesma, a relação para se obter o potencial pode ser
feito pelas Iluminâncias. Desta forma o “Potencial ideal de economia”(Pideal) foi obtido
através da relação entre a média de iluminância obtida para o pavimento subtraída da
meta almejada pela média de iluminância, conforme a Equação 3.
𝑷𝒊𝒅𝒆𝒂𝒍 =

𝑬𝒎é𝒅𝒊𝒂!𝑬𝒂𝒍𝒗𝒐
𝑬𝒎é𝒅𝒊𝒂

∗   𝟏𝟎𝟎

(Equação 3)

Onde:
Pideal – Potencial ideal de economia (em %)
Emédia – Iluminância média (em lux)
Ealvo – Iluminância alvo (sendo 500 lux)

2.2 SIMULAÇÕES DE ILUMINAÇÃO NATURAL
O objetivo da simulação de iluminação natural foi analisar a disponibilidade estimada
de luz natural difusa no interior dos ambientes ao longo de um ano, de acordo com a
disponibilidade estimada global de luz difusa no exterior através de um método
simplificado. Foi escolhido o padrão de céu CIE tipo 1 - encoberto, avaliando-se as
piores condições de iluminação que poderiam ser encontradas nos ambientes estudados.
Para a verificação da estimativa de incidência de luz natural direta nos ambientes do
edifício, foram geradas máscaras através do software Apolux de alguns pontos do
edifício, para averiguar qualitativamente as áreas, hachuradas em amarelo, que recebem
iluminação natural no decorrer do tempo (Figura 2). O critério para a escolha dos pontos
foi o posicionamento do ambiente em relação ao Norte, obtendo resultados nas 04
direções, Norte, Sul, Leste e Oeste.
Figura 2 – Máscara gerada do pavimento subsolo

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  N
Fonte: Adaptado do Software Apolux – Versão 3 beta
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Já para a verificação da estimativa de disponibilidade de luz natural difusa baseou-se no
estudo de Moraes e Pereira (2011), o qual trata da relação entre a iluminância interna e
externa, denominada Daylight Factor (DLF), e nos conceitos de autonomia de luz
natural ou Daylight Autonomy (DA), definida como a porcentagem de horas anuais, nas
quais determinado nível de iluminação pode ser mantido apenas com contribuição
natural (MORAES, 2013). Tem-se como base o gráfico de iluminâncias difusas para a
cidade de Curitiba (Figura 3) elaborado por Moraes e Pereira (2011), cujos dados são
retirados de arquivos climáticos, através do qual é possível estimar a porcentagem do
ano, durante o período de trabalho diurno, no qual um determinado nível de iluminação
é alcançado.
Figura 3 - Gráfico de frequência de ocorrência de iluminâncias difusas na cidade
de Curitiba

Fonte: Moraes, Pereira (2011)

Partiu-se da premissa que o ambiente deveria ter uma frequência de tempo com
iluminação difusa de pelo menos 50%, e em 50% da área interna. O valor da
iluminância externa foi extraído do gráfico da Figura 2, sendo de 27.000 lux para uma
frequência de ocorrência de 50%, mantendo-se o valor de iluminância alvo para
escritórios de 500 lux. O procedimento consistiu em primeiramente calcular o Daylight
Factor (DLF) de cada ambiente para um céu encoberto padrão CIE. Para a estimativa de
iluminação natural, o Apolux forneceu 5 faixas de resultados, definidas a partir das
variações percentuais de 0-25%, 25-50%, 50-65%, 65-80% e 80-100%. A primeira faixa
engloba a metade da meta (25%), a segunda a própria meta (50%) e as duas outras
faixas foram definidas a partir da consideração de ambientes com maior acesso solar.
As faixas propostas podem gerar configurações ideais caso se pretenda, numa etapa
posterior, realizar uma análise mais detalhada.
A partir do valor obtido do DLF, e assumindo-se este constante, calcularam-se os
valores de iluminância para cada uma das faixas, através da equação do Daylight
Factor, utilizando os valores de iluminância externa da Figura 3. Por fim, pode-se obter
uma relação percentual (Equação 4), entre o valor de referência de iluminância interna
para cada faixa e o valor de referência de iluminância da faixa correspondente à DA de
50% (meta do estudo), com o objetivo de se obter os valores percentuais
correspondentes ao limite inferior, limite de tolerância e limite superior a serem
inseridos no software Apolux1.
𝑹=

𝑬𝒊𝒏𝒕
𝑬𝒎𝒆𝒕𝒂

∗ 𝟏𝟎𝟎

(Equação 4)

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  Limite Inferior = 355lux, limite de tolerância = 608 lux, limite superior = 1059 lux.
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Onde:
R – Relação percentual (%)
Eint – Iluminância interna de cada faixa em lux (valor de referência)
Emeta – Iluminância meta do zoneamento com DA de 50%

2.2.1 ZONEAMENTOS
A integração de iluminação natural e artificial é um dos fatores primordiais para o
aumento da eficiência no sistema de iluminação. Segundo Rocha (2012), uma das
formas de otimizar o uso das estratégias de controle de iluminação, focando na
integração dos sistemas de iluminação natural e artificial, se dá pela definição prévia
das zonas de iluminação natural.
A utilização de zoneamentos para a divisão da iluminação natural em ambientes vem
sendo estudada e aperfeiçoada desde meados da década de 1980 com o método proposto
por Robbins (1986). Com base neste método no estudo foram definidas no estudo duas
faixas de zoneamento. O critério para definição do limite entre cada zona foi o valor da
iluminância meta (500 lux), a partir da qual foram estabelecidos os valores de Daylight
Factor (DLF). A primeira zona interna é composta pela área onde seria necessária a
utilização de iluminação artificial por um período maior que 50% do turno de atividades
diário, neste caso 10 horas diárias (DA<50%). A segunda zona interna é composta pela
área com maior autonomia de iluminação natural (DA>50%), consequentemente, com
menor necessidade de complementação pelo sistema de iluminação artificial.
3 RESULTADOS
Foram executadas simulações com o Apolux em cada um dos três pavimentos do
edifício separadamente, de modo a analisar cada pavimento como um todo, e não cada
ambiente separadamente. Posteriormente foram calculadas as médias dos resultados
para o edifício como um todo.
3.1 SIMULAÇÕES DE ILUMINAÇÃO ARTIFCIAL
As simulações foram executadas com a finalidade de averiguar as iluminâncias
alcançadas em cada pavimento. Foram realizadas simulações com o sistema de
iluminação atual e com o modelo de luminária e lâmpada eficiente FAC06-E228. Nos
três pavimentos e nas duas séries de simulações, atual e eficiente, foi possível verificar
que em grande parte da área analisada do edifício a faixa de iluminância predominante
excede 750 lux (Figura 4)
Figura 4 - Imagem distribuição de iluminâncias médias no edifício
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Fonte: Autoria própria

Foi observado um grande potencial de economia nos dois casos. Os resultados
apresentados pelo software Apolux com as luminárias eficientes apresentam um maior
potencial para economia energética, confirmando a possibilidade de diminuição no
número de luminárias eficientes com consequente aumento do nível de eficiência pelo
RTQ-C. Para isto, seria necessário ser feito novo estudo luminotécnico com
redistribuição de luminárias e adequação da iluminância gerada conforme a meta de 500
lux.
3.1.1 POTENCIAL DE ECONOMIA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL
Através do indicador “Potencial de economia ideal” (Pideal, conf. Equação 2) para a
situação de luminárias atual chegou-se aos resultados da Tabela 2, onde é possível
observar que a economia em energia elétrica para o sistema de iluminação artificial
pode chegar a 33% no edifício como um todo. Note-se que, embora a média de
iluminância interna possa ser inferior à iluminância alvo de 500 lux, há grande variação
nos valores de iluminância auferidos internamente, conforme a Figura 4, para ambos os
casos.
Tabela 2 – Estimativa de economia ideal – sistema de iluminação atual
Descrição
Iluminância alvo (lux)
Alvo * área = fluxo ideal (lúmen)
Média de iluminância atual - alvo (lux)
Potencial de economia ideal (%)

Subsolo
500
325855
300
37

Térreo
500
345795
224
31

Superior
500
34405
232
31

Edifício
500
1015055
249
33

Fonte: Autoria própria

No caso das luminárias eficientes, a economia poderia chegar a aproximadamente 64%
(Tabela 3).
Tabela 3 – Estimativa de economia ideal – sistema de iluminação eficiente
Descrição
Iluminância alvo (lux)
Alvo * área = fluxo ideal (lúmen)
Média de iluminância eficiente - alvo (lux)
Potencial de economia ideal (%)

Subsolo
500
325855
991
66

Fonte: Autoria própria
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Térreo
500
345795
862
63

Superior
500
343405
863
63

Edifício
500
1015055
902
64

3.2 SIMULAÇÕES DE ILUMINAÇÃO NATURAL
Como mostrado no item 3, o cálculo da autonomia de luz natural ou Daylight Autonomy
(DA) foi feito a partir do gráfico de iluminâncias difusas para a cidade de Curitiba
(Figura 2). Os valores foram calculados para as metas de Daylight Autonomy (DA) de
25%, 50%, 65% e 80% de frequência de incidência (Tabela 4). As metas de DLF e de
iluminância interna alvo foram adotadas nas simulações para a geração do gráfico de
iluminâncias de iluminação natural.
Tabela 4 – Dados autonomia de luz natural
Descrição Dados
Iluminância Externa - Eext (lux)
Iluminância Interna - Eint (lux)
DLF - Daylight Factor (%)
Iluminância externa global difusa
retirada da simulação (lux)
Valor de Referência (lux)

DA 25%
36000
500
1,39

DA 50%
27000
500
1,82

DA 65%
21000
500
2,38

DA 80%
12000
500
4,17

25391

25391

25391

25391

355

462

608

1059

Fonte: Autoria própria

Na Tabela 4 são informados os dados aplicados no software Apolux para gerar os
resultados de simulação de iluminação natural. Os valores de Iluminância Externa (Eext)
retirados do Gráfico de frequência de ocorrência de iluminâncias difusas na cidade de
Curitiba para cada faixa de frequência de ocorrência (Figura 5). A Iluminância Interna
(Eint) considerada em todas as faixas foi a meta de 500 lux. A partir destes dados, foi
calculado o valor do DLF utilizando-se o modelo de Céu encoberto (Céu CIE tipo 1),
conforme o método clássico, e estabelecido os limites de referência do Daylight Factor
(DLF) nos gráficos conforme os valores limites obtidos correspondentes a cada faixa de
autonomia de luz natural – Daylight Autonomy (DA) – 25%, 50%, 65% e 80%,
conforme o método adotado (MORAES, 2011). A determinação dos valores de
referência das faixas de resultado foram obtidos através da relação entre a iluminância
externa global difusa calculada pelo programa sob céu nublado e o valor do DLF para
cada faixa de autonomia conforme a iluminância em cada ponto.
Assim, a aplicação da Equação 3 tornou possível obter como resultado os valores
percentuais correspondentes ao limite inferior, limite de tolerância, e limite superior que
foram inseridos no software Apolux para a realização das simulações de iluminação
natural.
Figura 5 - Gráfico de frequência de ocorrência de iluminâncias difusas na cidade
de Curitiba para cada faixa de DA

Fonte: Adaptado de Moraes, Pereira (2011)
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Na Tabela 5 são apresentados os valores de autonomia de iluminação natural em cada
pavimento. Salientando que o valor de 462 lux representa o valor de referência da faixa
de autonomia meta, de 50% (Tabela 4). Como no subsolo do edifício, a área de acesso à
iluminação natural é muito pequena, resulta uma autonomia de iluminação natural
abaixo de 25% (Tabela 5). O pavimento térreo é o que recebe maior quantidade de
iluminação natural dos três andares, num total de 41,22% da área interna, ainda que os
brises do edifício dificultem a entrada da luz. Mesmo assim, a área do pavimento térreo
com DA menor que 50% corresponde a mais da metade do total, ou seja, 59%. No
pavimento superior quase todos os ambientes tem acesso à luz natural, mas pôde-se
observar que a faixa de DA entre 0 e 25% é extensa, e as demais acumulam-se na
proximidade das aberturas (Tabela 5).
Tabela 5 - Resumo Faixas Autonomia de iluminação natural
Discriminativo
Área total (m2)
Porcentagem iluminância < 462 lux (faixas DA de 0 a
50% ) (%)
Área iluminância <462 lux (m2)
Porcentagem iluminância > 462 lux (faixas DA igual ou
maior que 50%) (%)
Área iluminância >462 lux (m2)

Média
subsolo

Média
Térreo

Média
Superior

652

692

687

100

59

80

652

407

550

0

41

20

0

285

137

Fonte: Autoria própria

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através das simulações de iluminação artificial, nos sistemas atual e eficiente, destacase que a faixa predominante de iluminância, em quase 50% do edifício, é a excessiva, a
partir de 750 lux, o que caracteriza um grande potencial de economia. Há possibilidades
de diminuição da potência das lâmpadas com uma nova distribuição das luminárias, e
também de readequação das faixas de iluminância inferiores e excessivas através de
novo layout.
Quanto à análise de iluminação natural, o estudo de máscaras mostrou que a incidência
direta de sol no interior do edifício é bastante bloqueada pelos brises existentes no
edificio. Mesmo com este bloqueio foi observado que os ambientes do pavimento térreo
e superior recebem algum grau de iluminação natural durante o dia. O que permite
concluir que mesmo quando entra mais do que o desejado, as iluminâncias não chegam
a valores excessivos porque as janelas estão bem protegidas.Tendo isto em vista, no
subsolo o potencial de economia proveniente da integração da iluminação natural e
artificial seria nulo, devido ao acesso mínimo de iluminação natural. Nos outros
pavimentos pode-se observar que a economia maior, mas que devido à inexistência
deste potencial no pavimento subsolo, a média giraria em torno de 10%.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo determinar a aplicabilidade de um Sistema Passivo de
Resfriamento Evaporativo Indireto (SPREI) como estratégia de climatização passiva de moradias no
território brasileiro. Analisa-se aqui o desempenho térmico do SPREI, originalmente aplicado em uma
habitação (Vivienda Bioclimática Prototipo - VPB-1) no clima quente e úmido de Maracaibo, Venezuela.
Por meio de predição de temperaturas internas, ou seja, pela aplicação de equações preditivas
desenvolvidas e avaliadas em estudos prévios, são apresentados resultados do SPREI para 411 cidades
brasileiras (arquivos climáticos de Ano Meteorológico Típico -TMY). A eficiência do sistema passivo de
resfriamento foi avaliada em cada uma destas cidades quanto à sua capacidade de reduzir a temperatura
interna em relação à externa, e também da quantidade e porcentagem de Graus-dia/ano acima do limite
superior da faixa de conforto térmico adaptativo. Os resultados indicam que o SPREI é capaz de
proporcionar conforto térmico entre 90% e 100% do total de cidades avaliado. Observou-se que as
temperaturas médias internas alcançam valores de até 2,5°C abaixo das condições externas, e que tais
reduções dependem fundamentalmente da diferença entre a temperatura de bulbo seco e a temperatura de
bulbo úmido. Considera-se que, à luz destes resultados, o SPREI apresenta grande aplicabilidade e
potencial para melhoria das condições de conforto térmico interno, contribuindo para a redução da
demanda por energia em climatização em todo o território brasileiro.
Palavras-chave: resfriamento passivo, resfriamento evaporativo indireto, predição de temperatura
interna, conforto térmico.

ABSTRACT
The purpose of this study is to assess the applicability of a passive system of indirect evaporative cooling
‘Sistema Passivo de Resfriamento Evaporativo Indireto” (SPREI) as a viable passive cooling strategy in
dwellings located across the Brazilian territory. The thermal performance of SPREI is analysed, which
was originally developed for a dwelling located in hot-humid Maracaibo, Venezuela (Vivienda
Bioclimática Prototipo -VPB-1). By means of predictive formulas, which were developed and evaluated in
previous studies, results for SPREI are shown for 411 cities (from Typical Meteorological Year -TMYclimate files). The efficiency of the passive cooling system was evaluated for each city with regard to its
capability in reducing indoor temperatures relative to outdoors as well as Degree-Day percentages above
the upper limit of the adaptive comfort zone. Results suggest that SPREI is capable of ensuring thermal
comfort conditions for 90-100% of the total of cities evaluated. Average indoor temperatures reached
reduction up to 2.5ºC below outdoor conditions; such reductions depend fundamentally on the wet bulb
temperature depression. From such results, SPREI presents a great applicability and potential for
improving indoor comfort conditions, which contributes to a reduced energy demand on HVAC for all the
Brazilian territory.
Keywords: passive cooling, indirect evaporative cooling, indoor temperature prediction, thermal comfort.
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1

INTRODUÇÃO

Um problema de grande relevância no setor energético é o alto consumo de energia
destinada a satisfazer as condições de conforto térmico em ambientes residenciais a
partir do uso de equipamentos de ar condicionado. A necessidade de resfriamento pode
ser observada em boa parte do território brasileiro durante todo o ano, e em algumas
zonas do país essa situação é observada apenas durante o período de verão. De acordo
com este estudo, mais da metade das 411 cidades analisadas apresenta condições
climáticas com temperaturas externas superando o limite superior da faixa de conforto
adaptativo em mais de 800 Graus-dia/ano. Este valor supera 2.000 Graus-dia/ano em
algumas cidades da região nordeste do país. Finalmente, no restante das cidades
analisadas, embora o somatório de Graus-dia para resfriamento anual seja inferior ao
mencionado, o resfriamento é necessário apenas em certas épocas do ano.
O resfriamento evaporativo indireto, aplicado de forma passiva, constitui uma forma
interessante de enfrentar as condições de desconforto por calor. González e Krüger
(2013) apresentaram resultados da aplicação de um Sistema Resfriamento Evaporativo
Indireto (SPREI), utilizado em uma moradia de pequeno porte ‘Vivienda Bioclimática
Prototipo’ (VBP-1), em Maracaibo, Venezuela (GONZÁLEZ et al., 2006), para quatro
cidades brasileiras. Nesse estudo, indicou-se a capacidade do sistema de reduzir a
temperatura média interna relativamente à média externa (entre 1,1 ºC e 2,1 ºC) e a
capacidade de reduzir a temperatura máxima interna relativamente à externa, com
diferenças médias encontradas de 3,4 ºC em Fortaleza, 4,0 ºC em Natal, 5,7 ºC em
Petrolina e 6,6 ºC em Teresina.
O comportamento térmico do SPREI, quanto às temperaturas máximas, médias e
mínimas, pode ser estimado a partir de equações preditivas, desenvolvidas tendo como
base valores empíricos de monitoramento térmico do sistema (GIVONI; GONZÁLEZ,
2009). Em outro estudo, demonstrou-se ser possível predizer o comportamento térmico
do SPREI em condições climáticas diferentes das utilizadas na geração das equações
preditivas que caracterizam o sistema (KRÜGER; GONZÁLEZ; GIVONI, 2010).
Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo determinar a aplicabilidade de
um Sistema Passivo de Resfriamento Evaporativo Indireto (SPREI) como estratégia de
climatização passiva de moradias no território nacional brasileiro. Neste trabalho são
apresentados os resultados da aplicação das equações preditivas do SPREI em 411
cidades brasileiras (arquivos climáticos de Ano Meteorológico Típico -TMY),
distribuídas em todo o país. A eficiência do sistema passivo de resfriamento foi avaliada
em cada uma destas cidades quanto à sua capacidade de reduzir a temperatura interna
em relação à externa, e também quanto à quantidade e porcentagem de Graus-dia/ano
acima do limite superior da faixa de conforto térmico em relação às condições
climáticas existentes.
2

A ‘VIVIENDA EXPERIMENTAL VBP-1’

A ‘Vivienda Bioclimática Prototipo’ (VBP-1) foi projetada e construída em Maracaibo,
Venezuela, como parte de uma pesquisa da Universidad del Zulia (LUZ) com objetivo
de integrar estratégias bioclimáticas e de resfriamento passivo (GONZÁLEZ et al.,
2000). Esta moradia experimental de 87 m² de construção está localizada na zona norte
da cidade em um setor em processo de consolidação. É composta de uma área comum
com cozinha, sala de jantar e área social, dois dormitórios (NB e SB), área de serviço
com banheiro separado e espaço independente, que pode ser utilizado pela família para
atividades comerciais. Conta com um pátio central e outro de menor tamanho a nordeste
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do terreno. O sistema construtivo utilizado baseia-se em estrutura de concreto armado
com uma cobertura à base de vigas e elementos pré-fabricados em concreto leve. As
vedações verticais são compostas por blocos de concreto leve, rebocados em ambas as
faces e blocos de ventilação.
A área de dormitórios está coberta pelo Sistema de Resfriamento Evaporativo Indireto
(SPREI) (Figuras 1-B e 1-C). Trata-se de um teto-reservatório de água (com 3~4 cm de
espessura) apoiada sobre lâmina metálica coberta por uma película de polietileno. O
tanque de água possui, assim, cobertura dupla: a película de polietileno, que limita o
acesso de insetos e poeira, e a cobertura externa, com lâmina metálica isolada da
superfície interna com uma camada de poliestireno de 10 mm de espessura. A lâmina
d’água está exposta a um fluxo de ar controlado com um pequeno extrator, que auxilia
no processo de evaporação da água, ao mesmo tempo que garante a redução de sua
temperatura.
Figura 1 – Planta da Vivienda VBP-1, esquema e foto do SPREI

B– Esquema do SPREI

A– Planta da Vivienda VBP-1
C– Sistema de “cobertura-tanque de água” sobre os
dormitórios

Fonte: próprio autor (2014)

2.1

Clima de Maracaibo

O clima de Maracaibo (latitude 10º 34’ N, longitude 71º44’ W, altitude 66 m acima do
nível do mar) é classificado como quente e úmido. Caracterizado por temperaturas e
umidades relativas com pouca variação anual, e valores médios em torno de 27,6 ºC
com 70% a 80% de umidade relativa. A amplitude média diária de temperatura é de 7 a
9 ºC. Durante o ano, observam-se os períodos de vento bem definidos. Um primeiro
período com regime de ventos alísios, nos meses de dezembro a abril, com velocidades
médias de 3 a 5 m/s. E um segundo período, de maio a novembro, com ventos mais
fracos, variáveis em direção e intensidade com predomínio de calmaria, especialmente
durante o dia. A precipitação anual média varia entre 450 e 550 mm e a irradiância solar
global média diária é de 4,2 kWh/m2.
2.2

Equações preditivas

As equações de predição de temperatura interna nos dormitórios foram desenvolvidas
para o SPREI de acordo com o procedimento descrito em GIVONI e GONZÁLEZ
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(2009), com base em dados de monitoramento obtidos durante nove meses na
construção experimental. Os dados se dividem em duas seções: para geração e para
validação dos modelos. Observa-se que o conjunto de equações utilizado fornece a
temperatura interna nos dormitórios norte e sul (NB e SB), a partir de uma primeira
estimativa da temperatura no tanque de água (Pond).
O tanque de água sobre os dormitórios proporciona resfriamento evaporativo indireto
naqueles ambientes. As variáveis de entrada para a equação que prediz a temperatura da
água do sistema de cobertura-tanque de água (Pond) incluem a temperatura média diária
do ar (Tavg), a temperatura de bulbo úmido (WBT), a amplitude da temperatura externa
diária (Swing), a disponibilidade de água no tanque (Water) e o funcionamento do
extrator (Fans). A equação gerada para a temperatura do “Pond”, assim como as de
predição para cada dormitório, foram geradas a partir dos dados experimentais por
análise de regressão múltipla (Tabela 1). Os coeficientes de correlação entre as
temperaturas medidas e as calculadas variaram dentro de uma faixa 0,85-0,96. O
dormitório norte (NB) permaneceu sem utilização durante o período de monitoramento,
enquanto o dormitório sul (SB) esteve ocupado (por duas pessoas durante a noite e por
algumas horas durante o dia), por isso, introduziu-se a variável de uso (Use).
Tabela 1 – Equações preditivas das temperaturas de água do sistema (pond) e dos
dormitórios norte (NB) e sul (SB).
Pond = 3,67 + 0,6449*WBT + 0,3261*Tavg – 0,0638*Swing – 1,68*Water – 0,5*Fans

Eq.1

SB_Max = -0,15 + 0,1333*Tavg + 0,6477*Pond + 0,2312*RnAvg + 0,1985*Swing +
0,8*Use

Eq.2
Eq.3
Eq.4

SB_Avg = -1,0 + 0,1568*Tavg + 0,5925*Pond + 0,2899*RnAvg + 0,0406*Swing + 0,7*Use
SB_Min = 1+ 0,5414*Pond + 0,3298*RnAvg+0,0932*Tmin + 0,41*Use-0,0668*Tdrop
NB_Max = -1,8 + 0,1616*Tavg + 0,5455*Pond + 0,3732*RnAvg + 0,113*Swing
NB_Avg = -2,3 + 0,1744*Tavg + 0,5319*Pond + 0,381*RnAvg + 0,0011*Swing
NB_Min = 1+ 0,5414*Pond + 0,3298*RnAvg+0,0932*Tmin -0,0668*Tdrop

Eq.5
Eq.6
Eq.7

Fonte: próprio autor (2014)
Legenda:
WBT =
Tavg =
Tmin =
RnAvg =
Swing =
Pond =
Tdrop =
Use =
Fans =
Water =

Temperatura de bulbo úmido
Temperatura média diária externa
Temperatura mínima diária externa
Temperatura média externa de 10 dias anteriores
Amplitude da temperatura diária (Tmax-Tmin)
Temperatura da água no sistema cobertura-tanque de água (Eq.1)
Tmax(n-1) -Tmin – Diferença de temperatura entre máxima do dia anterior e mínima do dia
atual
(uso do dormitório sul): 1 = com uso; 0 = sem uso
0 = extrator desligado; 1 = Uso de extrator de 8"; 2 = Uso de extrator de 8" e Uso de extrator
de 14"
0 = sem água no sistema cobertura-tanque de água; 1 = com água no sistema cobertura-tanque
de água
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3

APLICANDO O SPREI NO TERRITÓRIO BRASILERO

A base de dados meteorológicos utilizada neste estudo são os arquivos de Ano
Meteorológico Típico (TMY) de 411 cidades distribuídas por todo o território brasileiro
(Figura 2), no formato EPW disponibilizados pela ANTAC (RORIZ, 2012).
Figura 2 – Distribuição espacial das 411 cidades integrantes da base de dados
meteorológicos (TMY)

3.1

Desconforto por calor

Dados horários de temperatura e umidade relativa dos arquivos TMY foram utilizados
para gerar os dados horários da temperatura de bulbo úmido, extraindo-se então a base
de dados para determinar temperaturas máximas, médias e mínimas diárias do ano todo
para cada localidade. A análise comparativa dos valores de temperatura externa de cada
uma das cidades para a referência adotada, ou seja, a zona de conforto adaptativo,
permitiu estabelecer o somatório de Graus-dia acima do Limite Superior da zona de
Conforto (LSC). O somatório dos Graus-dia por ano representa a soma algébrica da
diferença entre a temperatura máxima e o limite superior da zona de conforto para todos
os dias do ano. Os limites da zona de conforto adaptativo foram adotados para cada
cidade e cada mês do ano segundo a norma ASHRAE Standard 55-2004 para
edificações ventiladas naturalmente (DE DEAR; BRAGER, 2002) e com base nos
dados climáticos de cada cidade. A partir dos valores das 411 cidades foram então
extrapolados os valores para todo o território nacional, estimando-os por interpolação,
com o método de krigagem. Na Figura 3, apresenta-se a distribuição de isolinhas de
Graus-dia/ano em todo o território nacional, podendo-se identificar algumas regiões ao
sul do país com valores inferiores a 300 Graus-dia (acima do LSC), sendo estes, climas
temperados cuja estação de verão apresenta temperaturas máximas superando a faixa de
conforto. Por outro lado, em grande parte do país (152 cidades/411 cidades analisadas)
se supera os 1000 Graus-dia, chegando-se a valores de até 2.153 Graus-dia, como no
caso de Picos, PI.
Pode-se concluir desta análise que existe uma importante necessidade de resfriamento
ou climatização artificial de edificações em todo o país.
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Figura 3 – Graus-dia acima do limite superior de conforto (desconforto por calor)

Fonte: próprio autor (2014)

3.1 Potencial de resfriamento evaporativo
O potencial de resfriamento do SPREI é dado pela diferença entre a temperatura de
bulbo seco (TBS) e a temperatura de bulbo úmido (TBU), ou depressão de temperatura
de bulbo úmido “wet bulb temperature depression” (DWBT) (GIVONI, 1994). Na
Figura 3, são mostradas isolinhas com médias anuais de DWBT e de médias de valores
máximos mensais de DWBT. Os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e o Distrito Federal, apresentam as maiores
diferenças entre TBS e TBU e, portanto, mostram grande potencial de aplicação de
sistemas que usam resfriamento evaporativo direto ou indireto. Dentre esses, a região
Nordeste e principalmente a região de clima semiárido (interior dos estados do Piauí e
Bahia) têm o mais alto potencial de arrefecimento via resfriamento evaporativo. A
distribuição dos valores máximos de DWBT na Figura 4 sugere o grande potencial de
resfriamento evaporativo oferecido pelas condições climáticas da vasta região que
atravessa o país de nordeste a sudoeste.
Um aspecto importante a ser observado é a clara relação entre as regiões com a maior
quantidade de Graus-dia acima do limite superior de conforto e o potencial de
resfriamento que elas oferecem.
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Figura 4 – Valores médios anuais e médios máximos mensais de “wet bulb
temperature depression” (DWBT)

Fonte: próprio autor (2014)

4

ANÁLISE DE RESULTADOS

As equações preditivas foram aplicadas à base de dados das 411 cidades, sendo
determinadas as temperaturas máximas medias e mínimas diárias para cada dia, para os
dormitórios norte e sul (NB e SB).
4.1

Diferença entre a temperatura média externa e interna aos dormitórios

A eficiência de resfriamento de um SPREI pode ser avaliada de duas formas: 1) pela
capacidade de reduzir a temperatura interna em relação à temperatura externa; 2)
relativamente ao caso-base sem o sistema de resfriamento evaporativo indireto. Na
Figura 5, são mostradas as diferenças de temperatura (internas versus externas) para
cada dormitório. O dormitório sul, por ter ocupação, apresenta diferenças menos
evidentes entre interior versus exterior, porém neste dormitório chega-se a temperaturas
médias internas inferiores ao exterior na maior parte do país (380 cidades – 92,5% da
amostra). Em mais de 50% das cidades, obtiveram-se diferenças superiores a 0,5 ºC (0,5
ºC ~ 1,72 ºC) no dormitório sul. Em 31 cidades (7,5% da amostra) as diferenças são
praticamente nulas entre interior e exterior (região amazônica) nesse dormitório. No
caso do dormitório norte, o sistema permite manter temperaturas médias internas
sempre inferiores à temperatura média externa, em todo o território nacional (entre 0,8
ºC y 2,5 ºC de diferença média). As maiores diferenças se observam na região Nordeste
e no centro do país. Pode-se notar que as maiores diferenças de temperatura
correspondem às zonas climáticas com maior DWBT (conf. Figura 4). O valor mais alto
atingido para as diferenças internas versus externas (em termos de média anual) chega a
aproximadamente 2,5 ºC no NB e 1,7 ºC no SB.
4.2

Porcentagem de redução do total de Graus-dia em desconforto

Aqui são apresentadas porcentagens de redução do total de Graus-dia de desconforto no
ambiente externo, nos ambientes internos (NB e SB). A Figura 6 mostra isolinhas com
as porcentagens obtidas no dormitório norte e no dormitório sul. No caso do dormitório
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norte, considerado sem ganhos térmicos internos (sem ocupação), nota-se que o SPREI
reduz praticamente a zero o tempo de desconforto anual em todo o território nacional.
Neste caso, o SPREI proporciona entre 99% e 100% de conforto térmico para
temperaturas externas acima do LSC. Em relação ao dormitório sul, pode-se observar
que, na maior parte do território nacional, é proporcionado entre 97% e 100% de
conforto térmico anual. A porcentagem de redução do total de Graus-dia em
desconforto devido à introdução do SPREI é apenas ligeiramente mais baixa (entre 90%
e 96%) em algumas zonas pontuais do Pará, Amazonas e Roraima, na região norte,
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste, e alguns lugares de
Alagoas, na região Nordeste.
Figura 5 – Diferença entre a temperatura média externa e interna aos dormitórios

Fonte: próprio autor (2014)

Figura 6 – Porcentagem de redução do total de Graus-dia em desconforto

Fonte: próprio autor (2014)
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5

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho são apresentados os resultados da aplicação das equações preditivas do
SPREI em 411 cidades brasileiras distribuídas em todo o país. A eficiência do sistema
passivo de resfriamento foi avaliada em cada uma destas cidades quanto à sua
capacidade de reduzir a temperatura interna em relação à externa, e também quanto à
quantidade e porcentagem de Graus-dia/ano acima do limite superior da faixa de
conforto térmico para condições climáticas existentes.
Os resultados indicam que o SPREI é capaz de reduzir o desconforto térmico entre 95%
e 100% do total de dias anuais, em todo o território nacional. Observou-se que as
temperaturas médias internas alcançam valores de até 2,5 °C abaixo das condições
externas, e que tais reduções dependem fundamentalmente da diferença entre a
temperatura de bulbo seco e a de bulbo úmido.
Ao se introduzir um SPREI como o aqui avaliado, pode-se obter benefícios para o
condicionamento passivo de edificações residenciais em todo o território brasileiro.
Evidentemente, algumas regiões contam com maior potencial para sua aplicabilidade,
como discutido acima, porém, em geral, pode-se cogitar em aplicá-lo mesmo em regiões
úmidas ou semi-úmidas, onde normalmente não se recomendaria o resfriamento
evaporativo.
Considera-se que, à luz destes resultados, o SPREI avaliado apresenta grande
aplicabilidade e potencial para melhoria das condições de conforto térmico, podendo,
portanto, contribuir para a redução do consumo de energia das edificações em todo o
território brasileiro.
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RESUMO
A necessidade de fornecer habitações dignas para a população de baixa renda brasileira é um assunto que
vem sendo reforçado por diversos autores. O Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV -, é uma
iniciativa neste sentido, sendo um programa do governo federal por meio da parceria entre a Caixa
Econômica Federal, a Prefeitura e a COHAB – Companhia de Habitação Popular. Em Curitiba, segundo o
Zoneamento Bioclimático Brasileiro, classificada como Zona Bioclimática 01, o PMCMV foi
implementado por meio de um convênio assinado em abril de 2009. Nesta pesquisa de doutorado, a
tipologia habitacional térrea de um pavimento, construída conforme a planta padrão divulgada pela Caixa,
responsável pela regulamentação federal da legislação municipal, é estudada em termos de adequação
climática incluindo materiais, forma construtiva, estratégias de desenho passivo, entre outros aspectos.
Como primeira etapa do processo construtivo, a implantação de uma edificação - orientação solar da
fachada principal - em função de sua tipologia, posicionamento de suas aberturas, utilização de elementos
de sombreamento, pode trazer consequências no desempenho termo-energético da mesma. Erros de
implantação podem influenciar negativamente o desempenho esperado de algumas estratégias de desenho
passivo. Na Latitude de Curitiba (25,5˚S) a orientação solar pode ser fundamental para a redução do
desconforto térmico por frio. Neste estudo, são realizadas simulações termo-energéticas com o programa
EnergyPlus da planta padrão do PMCMV, verificando os efeitos em termos de consumo energético
estimado em climatização artificial - graus-hora para aquecimento - e os níveis de conforto térmico
interno advindos de diferentes orientações da planta padrão incluindo uma realocação de aberturas.
Resultados mostraram que, por exemplo, mudanças na orientação solar trazem como conseqüências
alterações na necessidade de aquecimento de cerca de 2,6%. Para mudanças de orientação solar
acompanhadas de uma realocação de janelas, tais diferenças relativas para aquecimento chegam de 0,3%
a 2,6%.
Palavras-chave: Simulação Termo-energética, Desempenho Térmico, Habitação Popular, Conforto
Térmico, ENTAC 2014.

ABSTRACT
The need for providing adequate housing for Brazilian low-income families is a subject that has been
reinforced by several authors. The “Minha Casa, Minha Vida” - PMCMV -, is an initiative in this
direction, being a federal program through a partnership between the Caixa Econômica Federal, the
Municipality and COHAB - Popular Housing Company -. In Curitiba, classified as Zone 01 in the
Brazilian Bioclimatic Zoning, the PMCMV was implemented through an agreement signed in April 2009.
In this PhD research, the single-storied social housing typology, built according to the standards
required and according to municipal laws, is evaluated in terms of climatic adequacy including
materials, construction, passive design strategies, among other aspects. As the first step of the
construction process, the siting of a building (in respect of solar orientation of the main facade)
depending on its typology, position of openings, use of shading elements, may have consequences on the
building’s thermal performance. Siting errors can negatively affect the expected performance of passive
design strategies. For Curitiba’s latitude (25.5˚S), solar orientation can be crucial for the reduction of
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thermal discomfort due to cold. In this study, thermo-energy simulations of the PMCMV are performed by
means of the simulation tool EnergyPlus, checking the effects on energy consumption in HVAC systems
(heating degree-hours) and indoor thermal comfort levels arising from different orientations of a
standard prototype with reallocation of openings. Results showed that, for example, a change in solar
orientation brings about a 2,6% change in heating demand. For solar reorientation accompanied by a
reallocation of windows, heating needs can vary from 0,3% to 2,6%.
Keywords: Energy Simulation, Thermal Performance, Social Housing, Thermal Comfort, ENTAC 2014.

1

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento econômico do Brasil está diretamente ligado à solução de
problemas sociais, dentre os quais se destaca o déficit habitacional, classificado em dois
tipos: o déficit por incremento de estoque e o déficit por reposição de estoque, e que
atingem principalmente as classes sociais mais pobres. Nesse sentido, segundo a
concepção de desenvolvimento através da liberdade elaborada por Amartya Sen (SEN,
2007), o acesso à moradia é visto como condição para a promoção das liberdades dos
indivíduos e, consequentemente, para o desenvolvimento do país.
Por essas razões, foi implantado em julho de 2009 com a Lei nº 11.977 (Brasil, 2009), o
Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV -, cujo objetivo principal é facilitar a
aquisição da casa própria pelas famílias com renda mensal entre zero e dez salários
mínimos, sobretudo por aquelas localizadas nas periferias das grandes cidades. Para
isso, o governo federal delegou à Caixa Econômica Federal - CAIXA - a gestão
operacional do programa e dos seus recursos (D´AMICO, 2011).
A execução das obras do empreendimento é realizada por construtora contratada pela
CAIXA, que se responsabiliza pela entrega dos imóveis concluídos e legalizados. Os
imóveis contratados são de propriedade exclusiva do FAR e integram seu patrimônio até
que sejam alienados.
Cada construtora faz sua própria planta, porém as unidades habitacionais apresentam
uma tipologia de casas térreas ou apartamentos segundo as especificações mínimas
dadas pela CAIXA (CAIXA, 2006) e pelo Fundo de Arrendamento Residencial - FAR -.
A tipologia apresentada para cada apartamento contém minimamente sala de estar,
dormitório para casal e dormitório para duas pessoas, cozinha, área de circulação e
banheiro e área de serviço na parte externa.

2

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho termo-energético de uma habitação
popular aproveitando-se de estratégias passivas para a Zona Bioclimática 01 de acordo
com a NBR 15220-3 (ABNT, 2003).
Foram propostas pequenas alterações em projeto em fase de planejamento da edificação,
direcionadas a uma diminuição de desconforto por frio ou de redução de demanda
energética para aquecimento. A Figura 1 mostra um esquema de diferentes escalas ou
etapas para o planejamento de edifícios.
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Figura 1 – Esquema de etapas de planejamento

Fonte: DOERFLER (2014)

3

OBJETIVO

O estudo é oriundo de uma tese de doutorado em desenvolvimento (DOERFLER,
2014), que trata de uma análise sobre as estratégias passivas e energéticas para a
otimização do conforto ambiental e gasto energético da arquitetura residencial do Brasil.
Foram realizadas simulações termo-energéticas com o software EnergyPlus a partir de
arquivos formato EPW - EnergyPlus Weather File (U.S., 2011). O EnergyPlus é um
programa de simulação computacional que objetiva auxiliar o estudo e análise de
edifícios do ponto de vista termoenergético. A ferramenta foi concebida pelo
Departamento de Energia dos Estados Unidos a partir de programas já existentes, como
o Blast e o DOE-2 (MORI; KRÜGER, 2012). O programa simula a carga térmica de
uma edificação com base nas descrições e parâmetros previamente definidos pelo
usuário. Assim, o EnergyPlus calcula a quantidade de energia necessária para que a
temperatura do ar ambiente interior se mantenha dentro dos limites aceitáveis.
Como dados de entrada, o EnergyPlus utiliza informações como localização geográfica,
geometria e materiais constituintes do edifício, zonas térmicas, arquivos climáticos,
equipamentos, iluminação, pessoas e padrões de uso. Como resultados, o programa
fornece dados de saída relativos a temperatura exterior, temperatura interior em cada
zona térmica, necessidades de energia para aquecimento e resfriamento e trocas de calor
pelos elementos da envoltória (MORI; KRÜGER, 2012). Os dados de temperatura do
solo, necessários para as simulações, foram obtido do programa TRNSYS no formato
climático EPW. A cidade analisada é Curitiba, a qual pertence à Zona Bioclimática 01
(ZB 01), de acordo com a NBR 15220-3 (ABNT, 2003). A edificação analisada tem
como planta padrão de acordo com as diretrizes dadas pela CAIXA (CAIXA, 2006).
Possui área total construída de 38,4 m² contendo sala de estar, dormitório para casal e
dormitório para duas pessoas, cozinha, área de serviço (externa), área de circulação e
banheiro, como se observa na Figura 2.
O enfoque metodológico adotado neste trabalho apresenta três etapas, descritas a seguir.
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1)

Simulação do caso base para a comparação;

2)

Simulação para uma rotação da edificação a cada 45° - avaliação dos dados de
demanda de aquecimento anual (kWh/m²a);

3)

Simulação com reposicionamento/realocação das aberturas e rotação da
edificação a cada 45° - avaliação dos dados de demanda de aquecimento anual
(kWh/m²a).

4
4.1

RESULTADOS
Caracteres

A orientação básica da residência (fachada referência) foi adotada pelo critério de maior
valor da relação window-to-wall-ratio - WWR - de cada fachada, segundo o projeto
original (Figura 2), para a orientação Norte. Nesta nova situação (Figura 3), a demanda
energética anual da edificação para aquecimento é de 345,11 (kWh/m²a) e para
resfriamento de 0,10 (kWh/m²a). (Embora se trate de uma edificação com modo de
operação passivo, os dados de demanda nos servem de referência na análise de
desempenho.) Considerando que a demanda total anual para resfriamento é
significativamente inferior à de aquecimento, a análise será feita exclusivamente sobre a
necessidade de aquecimento anual na moradia.
Figura 2 – Planta Padrão Casa Popular da CAIXA

Fonte: CAIXA (2006)
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Figura 3 – Planta Padrão Casa Popular da CAIXA adotada

Fonte: DOERFLER (2014)

4.2

Reorientação da edificação

O Gráfico 1 mostra diferenças percentuais em termos relativos à pior situação, ou seja,
aquela em que a demanda para aquecimento anual é mais significativa, notadamente a
fachada Sudoeste (SW). Com a reorientação da residência a partir do projeto original
conforme a Figura 4, ou seja, sem reposicionamento das aberturas, nota-se um pior
desempenho para o quadrante Sul-Oeste (S-W), o que se relaciona com a orientação da
fachada com maior percentual de abertura seja para S, SW ou W. No caso, porém, da
fachada principal para Oeste (W), há menor exposição ao sol das aberturas de um modo
geral para o Norte, com um WWR de apenas 2,2% para Norte. Observe-se que o
benefício de posicionar a fachada com maior WWR para Nordeste (NE) é um pouco
maior do que o posicionamento dessa fachada para Norte. Entretanto, as diferenças
relativas são pequenas, atingindo-se um valor máximo de 2,6% para a fachada principal
voltada à Nordeste.
Gráfico 1 – Síntese dos Resultados/Diferenças percentuais em termos de
necessidades de aquecimento em relação à pior situação, com reorientação da
fachada de 45° em 45°

Dif Percentual original %
0
45
90
135
180
225
270
315
MAX Wert
MIN Wert

Fonte: DOERFLER (2014)
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Figura 4 – Planta com diferentes orientações (cada 45°) da fachada com maior
WWR (%)

Fonte: DOERFLER (2014)

4.3

Reposicionamento das aberturas

Reorientaram-se algumas aberturas da edificação, obtendo-se as relações WWR
alteradas por área de fachada conforme a Figura 5 e o Quadro 1. Figura Considerando as
diferenças percentuais relativas à pior situação, ou seja, fachada com maior WWR para
Sudoeste com posicionamento das aberturas conforme projeto original do PMCMV, a
maior redução de demanda para aquecimento artificial obtida foi da mesma forma que
apenas reorientando as fachadas, de 2,6%.
O reposicionamento da janela dos cômodos 01 (F1) e 03 (F3) traz menor diferenciação
nos resultados: a relação entre melhor e pior situação em redução da necessidade de
aquecimento é, em ambos os casos, de menos de 2,2%. A maior diferenciação se
observa no reposicionamento da abertura do cômodo 02 (F2), sendo esta de 2,6%. Por
isso, uma orientação menos vantajosa na situação F2 pode trazer maiores consequências
que nos dois outros casos. Observa-se que no caso F2 a fachada com maior
comprimento contém a maior área de WWR; ao contrário do projeto original que
contém o maior valor de WWR com a fachada de menor comprimento.
Contudo, as diferenças obtidas em relação à redução da demanda por aquecimento são
pequenas considerando apenas uma reorientação da edificação (Gráficos 2-5). Os
Gráficos 3-5 mostram em quais situações uma realocação das aberturas podem trazer
inclusive prejuízos em termos de aumento da demanda, comparativamente a uma
reorientação das fachadas.
Quadro 1 – WWR Original em comparação com F1, F2 e F3
Original

F1

F2

F3

13,5 %

6,8 %

6,8 %

13,5 %

7,4 %

2,2%

7,4 %

3,6 %

9,7 %

14,9 %

3,6 %

2,2 %

3,6 %

Fonte: DOERFLER (2014)
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0,0 %

2,2 %

10,4 %

Figura 5 – Planta com diferentes orientações (cada 45°) da fachada com maior
WWR (%)

Fonte: DOERFLER (2014)

Gráfico 2 – Síntese dos Resultados/Diferenças percentuais em termos de
necessidades de aquecimento em relação à pior situação, considerando
reposicionamento das aberturas de 45° em 45°

Fonte: DOERFLER (2014)

Gráfico 3 –Percentuais
Gráfico 4 –Percentuais
Gráfico 5 –Percentuais
relativos em termos de
relativos em termos de
relativos em termos de
necessidade de aquecimento necessidade de aquecimento necessidade de aquecimento
para reorientação do
para reorientação do
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Fonte: DOERFLER (2014)

4.4

Relação entre WWR e demanda energética para aquecimento

O Gráfico 6 é uma tentativa de explicitar a relação entre o WWR da fachada com maior
insolação no período do inverno (N) e a demanda energética para aquecimento da
moradia. Neste caso, não são consideradas as orientações em diagonal da fachada
principal. Ao gráfico foi acrescentada uma linha de tendência, cujo valor do coeficiente
de determinação é baixo. A correlação encontrada (o valor R) foi de 0,52, o que mostra
que existem outros fatores interferindo na relação WWR por fachada insolada vs.
demanda energética, como, por exemplo, a ação do vento na edificação, o formato
retangular da edificação, etc. Entretanto, o pior e o melhor caso estão representados no
gráfico segundo a tendência verificada.
Gráfico 6 – Relação entre percentual de área de abertura para Norte e demanda
energética anual para aquecimento

Fonte: DOERFLER (2014)
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5

CONSIDERAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO DE EDIFICAÇÕES E
CONJUNTOS HABITACIONAIS

Alguns pontos principais podem ser ressaltados a partir dos resultados obtidos para
Curitiba:
-

Caso o loteamento não tenha ainda definição dos lotes e das vias, a opção para o
projeto original, do ponto de vista da implantação, seria para o quadrante N-E;

-

Para condições mais específicas de orientação de eixo das vias, os resultados
podem ser aplicados na escolha do melhor posicionamento possível das
aberturas para aquela orientação da edificação (para tanto, os Gráficos 3-5
podem nortear a escolha por uma realocação das aberturas).

6

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo mostrou pequenas reduções no consumo de energia em função de alterações
na orientação do projeto e no reposicionamento das aberturas. Embora os valores sejam
relativamente baixos, recomendações neste sentido podem nortear a implantação de
conjuntos habitacionais.
Outro fator a ser considerado no caso específico de Curitiba diz respeito ao acesso solar,
conforme recomendações do Zoneamento Bioclimático Brasileiro. Havendo essa
necessidade, o Gráfico 6 assume uma maior importância, devendo-se levá-lo em conta
na definição da implantação da moradia.
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RESUMO
O conhecimento das prateleiras de luz sob diferentes condições permite melhor aproveitamento para a
adequada distribuição da luz natural no interior dos ambientes. O objetivo dessa investigação foi simular
um edifício hipotético de escritórios com a presença de prateleiras de luz curvilíneas em sua extremidade
externa em comparação com prateleiras de luz planas, sob condições de obstrução externa por edifícios
no entorno. Esses elementos externos bloqueiam parte da parcela visível da abóbada celeste, o que
interfere na quantidade de luz admitida no ambiente interno, localizado na cidade de Vitória-ES. A
análise dos níveis de iluminância foi investigada em três pavimentos com alturas diferentes, englobando
situações desiguais de obstrução da abóbada. O intuito foi investigar a performance das prateleiras em
situações próximas à realidade de um centro urbano, analisando a quantidade de luz admitida pelas
aberturas verticais do edifício e níveis de uniformidade interna para as quatro principais orientações. A
análise da admissão da luz foi baseada nos intervalos de iluminância útil (Useful daylight illuminance –
UDI) e a uniformidade interna. Foi usada a simulação computacional por meio do software Daysim, que
calcula os valores de iluminância baseado no método Ray-tracing, considerando o clima típico local.
Como conclusão observa-se que as prateleiras curvas em comparação com as planas possuem maior
capacidade de redirecionamento da luz para os fundos do ambiente, principalmente nos períodos em que
o ângulo de altura solar é maior. Todos os modelos simulados apresentaram um alto percentual de horas
no intervalo de iluminância útil. Surpreendentemente as prateleiras obtiveram desempenho considerável
nas orientações leste e oeste, em virtude da obstrução da porção inferior da abóbada pelas edificações do
entorno. Esses elementos externos bloqueiam a radiação solar direta proveniente de ângulos mais baixos e
as prateleiras redirecionam para o interior a luz proveniente dos maiores ângulos da trajetória solar.
Palavras-chave: Prateleira de Luz, Centro Urbano Verticalizado, Software Daysim.

ABSTRACT
The knowledge of the device light shelf under different conditions allows better use for the proper
distribution of natural light inside the rooms. The objective of this investigation was to simulate a
hypothetical office building with the curvilinear lightshelves and compared to flat lightshelves, under
conditions of external obstruction by nearest buildings. These external elements block the visible portion
of the celestial vault, which interferes with the amount of light admitted into the room, located in Vitória ES. The analysis of the illuminance levels was investigated in three different floors of the building,
encompassing unequal situations of obstruction. The aim was to investigate the performance of the
shelves in situations close to the reality of a vertical urban environment, analyzing the amount of light
admitted by the vertical openings of the building and levels of internal uniformity for the four major
orientations. The analysis of the admission of light was based on ranges of floor illuminance (Useful
daylight illuminance - UDI) and internal uniformity. Computer simulations through Daysim software,
which calculates the illuminance values based on Ray-tracing method, considering the typical local
climate was used. In conclusion it is noted that the shelves curves compared to the flat have greater
ability to redirect the light to the back of the room, especially in periods when the solar altitude angle is
greater. All simulated models showed a high percentage of annual hours with useful illuminance.
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Surprisingly, lightshelves obtained considerable performance in east and west directions, due to the
obstruction of the lower portion of the dome by the buildings around. These external elements block the
direct solar radiation from lower angles and shelves redirects the light from the higher angles of solar
trajectory.
Keywords: Lightshelf, Vertical Urban Center, Software Daysim.

1

INTRODUÇÃO

Em virtude das vantagens da luz natural para o conforto visual humano em ambientes de
trabalho (BOYCE, 2014), alguns sistemas de redirecionamento de luz natural, como a
prateleira de luz, vem sendo estudados no campo da arquitetura como forma de
aperfeiçoar o condicionamento lumínico de ambientes interiores há muitos anos, como
pode ser constatado em Abdulmohsen (1994). Por possuir grande influência de controle
do brilho excessivo, ocupantes que estão sob presença desse elemento sombreador
demonstram menor necessidade de fechar persianas, em comparação com ocupantes em
ambientes com uma janela convencional, o que contribui para economia de energia
elétrica despendida com a iluminação artificial (SANATI; UTIZINGER, 2013). A
necessidade de fechar persianas acontece porque o olho humano tem dificuldades de
adaptação às diferenças de brilho e pode obscurecer a visão após a exposição dos olhos
do usuário à luz natural direta incidente (SUK; SCHILER; KENSEK, 2013). Para
minimizar esse problema, esta pesquisa trata do uso das prateleiras de luz, que fazem o
redirecionamento da luz e ainda a proteção contra a radiação solar, em ambientes de
escritórios.
As prateleiras de luz mais comuns possuem geometria plana e caracterizam-se por
dividir a abertura vertical, responsável pelo contato externo e interno, em duas partes,
inferior e superior (FREEWAN, 2010). Porém, como forma de investigar o desempenho
da mesma, sob condições distintas, novas combinações vêm sendo estudadas com
intuito de otimizar o uso da prateleira em diferentes situações. Freewan (2010) analisou
a influência da prateleira de luz em conjunto com o teto do ambiente interno em formato
curvo; Raphael (2011) simulou sistemas de prateleiras de luz automatizadas com
geometria adaptável; Xue, Mak e Cheung (2014), a prateleira de luz em conjunto com o
meniscus glazing panel e Maioli, Taufner e Alvarez (2014), a prateleira de luz em
conjunto com diferentes tipos de vidro na parcela inferior do plano vertical.
Esse dispositivo também atua na relação de condicionamento da luz natural incidente
em ambientes internos à obstrução externa. Esta é responsável por proporcionar efeitos
de sombreamento da luz natural direta, devido ao bloqueio de parte da parcela da
abóbada celeste e, ao mesmo tempo, propiciar reflexões de iluminâncias do entorno para
o interior a ser investigado, variando de acordo com proximidade dos elementos e das
cores de suas respectivas superfícies, podendo contribuir em até 26% do total. (LI;
WONG, 2007; LI et al., 2006; PEREIRA; PEREIRA; CLARO, 2008).
Como ferramenta de investigação quantitativa de coeficientes de luz natural, o software
Daysim demonstra precisão quanto aos níveis de iluminância durante um ano inteiro, e
considera o clima típico local, baseado no método Ray-tracing (YUN; KIN, 2013).
Além disso, a precisão da simulação computacional complementa-se pelo modelo de
céu de Perez (1993) e pela capacidade de calcular em escala de bairros urbanos, que
para aproximar-se do contexto real, leva em consideração o sombreamento e as
reflexões de elementos externos modelados em geometria tridimensional detalhada
(JAKUBIEC; REINHART, 2013).
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2

OBJETIVO

A pesquisa objetiva analisar a quantidade de luz natural admitida pelas aberturas
verticais e a uniformidade alcançada nos ambientes internos presentes em um edifício
comercial hipotético sob diferentes modelos de prateleiras de luz. A pesquisa comparou
as prateleiras curvilíneas em sua extremidade externa com prateleiras de luz planas e
com a presença de edifícios que obstruem parte da parcela visível da abobada celeste no
entorno imediato, localizado na latitude 20º16’S, cidade de Vitória – ES.
3

METODOLOGIA

Como metodologia de investigação, foram modeladas em 3D as salas comerciais e o
contexto estudado por intermédio do programa computacional Google SketchUp 8.0
(GASPAR, 2010). Posteriormente, as mesmas foram exportadas para o software
Daysim (REINHART, 2010) a fim de se obter os percentuais lumínicos de cada
variação do modelo por meio da simulação computacional para o período de horário
comercial, de 8h às 18h em quatro principais orientações solares em todos os dias do
ano.
Após essa etapa, como meta de comparação entre os modelos propostos, foram
extraídos dados de análise da admissão da luz que se baseiam nos intervalos de
iluminância útil (Useful daylight illuminance – UDI), utilizados por Nabil e Mardaljevic
(2006). Os níveis de iluminância são classificados como insuficientes, úteis, ou
excessivos, sendo que o segundo citado abrange iluminâncias de 100 a 2000 lux.
Apesar de compreender níveis abaixo dos recomendados pela NBR ISO/CIE 8995-1
(2013), de acordo com Boyce (2014), alguns ocupantes de ambientes de escritórios se
sentem confortáveis mesmo submetidos em intervalos de iluminância abaixo de 500 lux.
Nesse trabalho também foi avaliado o nível de uniformidade dos ambientes internos,
dado pelo quociente entre a ilumiância mínima pela iluminâcia media (NBR ISO/CIE
8995-1, 2013).
O ambiente investigado possui dimensões de seis metros de profundidade por cinco
metros de largura, baseado nas pesquisas de Bernabé (2012) e Casagrande (2013), para
esse tipo de compartimento ilustrado na Figura 1. Com o intuito de investigar a captação
da luz incidente, foi proposta uma malha de pontos locados nos ambientes internos
englobando toda área útil, com distância de 0,5m das paredes e 1m entre os próprios
pontos, dispostos a uma altura de 0,75m, simulando o plano de trabalho (NBR ISO/CIE
8995-1, 2013).
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Figura 1 – Representação do ambiente investigado

Fonte: os autores

Esta sala está inserida em um edifício de onze pavimentos, em um contexto de
obstrução externa no entorno imediato. Conforme ilustrado na Figura 2, o segundo, o
sétimo e o décimo pavimento dessa edificação foram os escolhidos para as simulações
com o intuito de considerar diferentes situações de visibilidade do céu.
Figura 2 – Representação esquemática das obstruções

Fonte: os autores

A dimensão do dispositivo prateleira de luz está associada à trajetória solar da cidade de
Vitória (LAT 20º19'10"S; LONG 40º20'16"W), com a finalidade de obstruir a radiação
solar direta no interior do ambiente, presente nos horários entre 10h00 e 14h00 para a
orientação Norte; conformando-se em um ângulo de 40º, como é possível observar na
Figura 3. Esta mesma dimensão se repete para as outras três orientações simuladas, para
fins de comparação.
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Figura 3 – Representação em corte das prateleiras de luz curva ao centro,com
detalhe ampliado à esquerda e representação da prateleira plana à direita.

Fonte: os autores

Para essa pesquisa foi considerado o uso do vidro simples nas duas porções de abertura
vertical, caracterizado por possuir transmissividade de luz visível de 90%
(LAMBERTS; GHISI; RAMOS, 2006). Além disso, foram considerados os valores de
reflexão dos materiais, de acordo com a Tabela 1.
Tabela 1 - Porcentagem de reflexão dos materiais
Superfícies
consideradas
Teto
Parede
Piso
Obstrução Externa
Prateleira de Luz
Superfície do solo

4

Índice de reflexão
dos materiais
70%
50%
20%
40%
80%
20%

Referência
(BERNABÉ, 2012)
(BERNABÉ, 2012)
(BERNABÉ, 2012)
(CAPELUTO, 2003; LARANJA, 2009)
(MAIOLI; TAUFNER; ALVAREZ, 2014)
(CAPELUTO, 2003; LARANJA, 2009)

RESULTADOS

A análise dos dados obtidos foi desenvolvida através da elaboração de gráficos e tabelas
a fim de verificar e mensurar as diferenças observadas na adoção dos dois modelos de
prateleiras de luz expostas a diferentes situações.
Com o auxílio das tabelas com os valores dos intervalos da UDI, gerados pelo software
Daysim, foi possível comparar os modelos e avaliar a sua capacidade de uniformização
no ambiente simulado, caracterizados pela razão entre o valor mínimo e médio das
iluminâncias (ABNT, 2013). Além dessa análise, também foi verificado o percentual de
horas em que esses valores internos se encontram entre 100 lux e 2000 lux, o que
caracterizaria um nível a ser aproveitado na iluminação interior, e nos outros dois
intervalos, com iluminância excessiva e insuficiente.
4.1

Comparação entre os modelos da fachada Norte

Para os três pavimentos analisados, houve o aumento da porcentagem de iluminância
útil de intervalo entre 100 lux e 2000 lux para a prateleira curva em comparação com a
prateleira plana. Essa condição para a fachada Norte mostrou-se mais vantajosa
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principalmente no pavimento mais baixo. Quando se analisa os andares superiores, essa
diferença de iluminância útil é insignificante; tornando as prateleiras curva e plana
parecidas.
Para a uniformidade, os valores são bem parecidos, no entanto, a prateleira plana
apresenta maior percentual no último pavimento analisado; com uma variação de 2,2%
de diferença (Tabela 2).
Tabela 2 - Comparação entre os intervalos da UDI e Uniformidade – Norte

Pavto.
2º
7º
10º

4.2

Modelo

Intervalos da UDI
UDI100-2000 UDI>2000
[%]
[%]
86,4
4,4

Uniformidade

Prateleira curva

UDI<100
[%]
9,2

Prateleira plana

8,4

86,1

5,5

0,292

Prateleira curva

5,1

80,7

14,2

0,239

Prateleira plana

5,3

80,4

14,3

0,226

Prateleira curva

2,7

76,3

21,0

0,266

2,6
76,3
Fonte: os autores

21,1

0,272

Prateleira plana

0,304

Comparação entre os modelos da fachada Leste

Ao se analisar os modelos orientados para o Leste, verificou-se que o simulado com a
prateleira plana só obteve maior percentual de horas com iluminância útil no pavimento
mais próximo do solo, quando comparado à prateleira curva. No entanto, os valores de
iluminância acima do recomendado, ou seja, acima de 2000 lux, é maior para a
prateleira plana em todas as situações analisadas, conforme demonstrado na Tabela 3.
Em relação à uniformidade, a prateleira curva mostrou-se em desvantagem apenas no
último andar simulado. Para os pavimentos inferiores, o valor é igual ou maior
Tabela 3 - Comparação entre os intervalos da UDI e Uniformidade - Leste

Pavto.
2º
7º
10º

4.3

Modelo

Intervalos da UDI
UDI100-2000 UDI>2000
[%]
[%]
87,1
4,2

Uniformidade

Prateleira curva

UDI<100
[%]
8,7

Prateleira plana

8,1

87,4

4,5

0,343

Prateleira curva

4,8

81,1

14,1

0,265

Prateleira plana

4,8

80,6

14,6

0,248

Prateleira curva

3,6

78,8

17,6

0,255

3,8
77,8
Fonte: os autores

18,4

0,280

Prateleira plana

0,343

Comparação entre os modelos da fachada Sul

Apesar da diferença de valores referentes à iluminância útil ser pequena para os três
pavimentos investigados, a prateleira plana apresentou valores maiores para os andares
inferiores nesta orientação. No entanto, quando se compara a uniformidade dos dois
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tipos de prateleira, a curva apresenta vantagem para as três situações. Essa diferença de
valores é mais explícita para os pavimentos superiores, ou seja, a uniformidade gerada
pela prateleira curva em relação à prateleira plana possui maior diferença nos
pavimentos mais afastados do solo, conforme demonstrado na Tabela 4.
Tabela 4 - Comparação entre os intervalos da UDI e Uniformidade - Sul

Pavto.

Prateleira curva

2º
7º
10º

4.4

Modelo

Intervalos da UDI
UDI<100
UDI100-2000 UDI>2000
[%]
[%]
[%]
8,2
89,5
2,3

Uniformidade
0,379

Prateleira plana

8,1

89,6

2,3

0,378

Prateleira curva

5,1

87,4

7,5

0,319

Prateleira plana

4,9

87,9

7,2

0,311

Prateleira curva

2,9

85,8

11,3

0,318

3,0
85,3
Fonte: os autores

11,7

0,316

Prateleira plana

Comparação entre os modelos da fachada Oeste

Quando se comparam os dois tipos de prateleiras para a orientação Oeste, é possível
observar que a prateleira curva apresenta dados numéricos maiores tanto em
uniformidade, quanto em iluminância útil. A diferença da maioria desses valores é baixa
e para a situação de uniformidade do 10º pavimento, é insignificante. A exceção está
para a diferença de uniformidade obtida no pavimento mais baixo em comparação da
prateleira curva e plana, visto que essa variação chega a 10,76%.
Como esperado, os maiores percentuais obtidos na faixa de iluminância insuficiente
foram observados nos pavimentos mais baixos; levando em consideração a obstrução da
abóbada celeste (Tabela 5).
Tabela 5 - Comparação entre os intervalos da UDI e Uniformidade - Oeste
Intervalos da UDI
Pavto.
2º
7º
10º

4.5

Modelo
Prateleira curva
Prateleira plana

8,2

88,2

3,6

0,315

Prateleira curva

6,1

83,9

10,0

0,263

Prateleira plana

6,0

83,7

10,3

0,262

Prateleira curva

3,1

81,8

15,1

0,282

3,1
81,7
Fonte: os autores

15,2

0,282

Prateleira plana

UDI100-2000
[%]
88,3

UDI>2000
[%]
3,0

Uniformidade

UDI<100
[%]
8,7

0,353

Comparação entre as orientações

Nenhuma das duas geometrias propostas da prateleira de luz obteve unanimidade nos
resultados, ou seja, nem no caso da comparação entre andares de mesma orientação,
nem na comparação entre o mesmo andar em orientações diferentes. É possível observar
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esse fato ao se comparar os níveis de uniformidade para os dois tipos de prateleira
analisados, sendo a situação controle a prateleira plana (Figura 4).
Figura 4 – Comparação dos níveis de Uniformidade (%)

Fonte: os autores

Em 75% dos resultados a prateleira curva alcançou uniformidade superior quando
comparada à prateleira plana, com destaque para o segundo pavimento, orientação
Oeste, com aumento de uniformidade em 12% da prateleira curva em relação à plana
(Figura 4). Os resultados da prateleira plana só foram superiores para o décimo
pavimento, onde a obstrução da abóbada é menor, nas orientações Leste, Norte e Oeste.
Ainda na Figura 4, é possível notar que, no segundo pavimento, as orientações Leste e
Sul não apresentam variação significativa de uniformidade entre prateleira plana e
curva. Essa situação se repete para a orientação Oeste, no sétimo pavimento.
O uso de prateleira de luz curva na fachada Norte mostrou-se vantajoso principalmente
nos andares inferiores. Isso acontece principalmente para valores de iluminância útil. O
contrário acontece com a fachada Leste, onde a prateleira curva é a responsável por
maior quantidade de iluminância útil nos pavimentos superiores. Em contrapartida, os
valores de uniformidade mostram-se em desvantagem sob essa mesma condição.
Para essas mesmas orientações, Norte e Leste, os percentuais observados dos valores
com iluminâncias acima de 2000 lux são maiores em relação às outras duas orientações,
e atingem valores parecidos nos andares mais baixos.
As orientações Sul e Oeste apresentam, respectivamente, os maiores valores de
iluminância útil quando comparados com as demais orientações.
Em contrapartida, a fachada Norte apresentou os menores percentuais de horas no
intervalo de iluminância útil. Nesta orientação foram observados os maiores valores
com iluminância excessiva e os menores com iluminância insuficiente. Essa observação
deve-se ao fato da fachada Norte apresentar o maior número de horas com incidência de
radiação solar direta dentre todas as orientações. Somado a isso, o vidro utilizado na
porção inferior das prateleiras possui um alto índice de transmitância visível, o que
contribui para o número elevado de horas observadas acima de 2000 lux.
Na fachada Norte foram verificados quase todos os piores resultados de uniformidade,
quando comparados os mesmos dispositivos nas quatro orientações. O menor índice de
uniformidade foi observado na orientação Norte, no 7º pavimento, enquanto o maior
índice foi registrado na fachada Sul, no 2º pavimento (Figura 5).
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Figura 5 – Representação das médias por horas de sol dos valores de iluminância
para melhor e pior situação de uniformidade, 0.379 e 0.226, respectivamente.

Fonte: os autores

5

CONCLUSÕES

Pode-se notar que valores de iluminância útil para todas as orientações, independente do
tipo de prateleira estudada, é inversamente proporcional à altura do pavimento
analisado, ou seja: quanto mais baixo o pavimento, maior o valor de iluminância útil.
Credita-se isso ao fato dos primeiros pavimentos apresentarem um maior percentual de
área obstruída da abóbada celeste, diminuindo os valores observados de iluminâncias
excessivas. Essa situação não se repete para valores de uniformidade, ou seja, para as
orientações Norte e Oeste, por exemplo, os valores de uniformidade para prateleiras
planas e curvas são menores para o pavimento intermediário.
Com os resultados obtidos, é notória a influência das variáveis simuladas em relação à
condição submetida de disponibilidade de luz natural no espaço interno. No caso dos
modelos simulados, a obstrução dos edifícios do entorno auxiliam na diminuição da
radiação solar proveniente de ângulos menores, contribuindo para um bom desempenho
das prateleiras em orientações incomuns para o uso desse dispositivo, como a Leste e a
Oeste.
Nos casos de prateleiras de luz curva, a vantagem em relação à prateleira plana, quanto
à iluminância útil e uniformidade, se destaca de acordo com a orientação selecionada e,
também, de acordo com o pavimento analisado.
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RESUMO
Neste artigo são apresentadas análises do desempenho térmico de uma habitação considerando-se dois
sistemas construtivos com inércias térmicas significativamente diferentes (sistema “leve” e sistema
“pesado”) e variações no seu projeto arquitetônico, com o objetivo de evidenciar o efeito destas variáveis
na resposta térmica da edificação. São contempladas as seguintes possibilidades: variação proporcional do
tamanho dos ambientes e das aberturas em relação a uma condição padrão; alteração da proporção de área
envidraçada na fachada em relação ao tamanho dos ambientes e variações no pé direito dos ambientes. A
resposta térmica da edificação foi obtida por meio de simulações computacionais como o programa
EnergyPlus que considera regime transiente de trocas térmicas, considerando-se as condições climáticas
da cidade de São Paulo. Os resultados indicam que sistemas construtivos leves são mais afetados por
variações nos parâmetros de projeto considerados.
Palavras-chave: desempenho térmico, habitação, inércia térmica, projeto.

ABSTRACT
We evaluated the effect of some design variables on the thermal performance of a typical Brazilian
dwelling made of lightweight and heavyweight components. The variables analyzed were the size of the
building, the ceiling height and façade’s glazing area. The building thermal response was obtained by
computer simulations considering the climatic conditions of the São Paulo City. The results show that the
building made of lightweight components is most affected by design variations.
Keywords: thermal performance, dwelling, thermal mass, building design.

1

INTRODUÇÃO

O desempenho térmico de uma edificação depende de fatores como as condições
climáticas do local, o projeto arquitetônico e o sistema construtivo empregado nas suas
vedações. Os dois últimos são praticamente indissociáveis, especialmente, quando se
tratam de edifícios de pequeno porte, como as habitações de interesse social em que a
envoltória é fator determinante das condições térmicas nos ambientes.
Contudo, quando se avalia o desempenho térmico potencial de um sistema construtivo
que será aplicado em edificações em fase de projeto, ainda sujeitas a alterações,
buscam-se informações que tornem o resultado dessas avaliações o mais generalizável
possível, desvinculando-o de projetos de arquitetura específicos. O empreendedor
almeja ter liberdade para alterar algumas características, como as dimensões dos
cômodos e das aberturas e o pé direito e até mesmo o sistema construtivo utilizado, em
função de suas necessidades. Este é um desejo conflitante com a realidade física, que
tem demonstrado que, algumas alterações, até efetuadas no momento da construção do
edifício, podem ter grande impacto no desempenho térmico da edificação.
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Estas questões são apresentadas por autores como Verbeke (2010), Gregory et Al.
(2008), Chan et al. (1999), por exemplo, que demonstram os efeitos de algumas
variáveis de projeto no desempenho térmico / energético de edificações habitacionais.
Verbeke (2010) analisou o efeito da inércia térmica de paredes, da orientação solar e da
área envidraçada da fachada na eficiência energética e no conforto térmico dos usuários
de dois tipos de habitações na Bélgica. O autor considerou residências com paredes
leves em placas de madeira e com paredes pesadas em alvenaria de tijolos cerâmicos. O
autor indica que, de maneira geral, com as paredes mais leves os usuários têm 20% mais
desconforto térmico.
Gregory et al. (2007) verificaram o efeito de variações na inércia térmica das paredes e
na área envidraçada da envoltória na resposta térmica das habitações. Os autores
consideraram paredes com elementos cerâmicos em quatro configurações de modo a se
obter paredes leves e pesadas. Os resultados indicam que nas habitações com paredes
mais pesadas há um amortecimento mais significativo das amplitudes diárias das
temperaturas do ar interior e têm seu desempenho térmico menos afetado pela variação
da área envidraçada na envoltória. Os autores indicam que à medida que se aumenta a
área envidraçada na fachada, é necessário aumentar também a capacidade térmica das
paredes para obter condições térmicas no interior dos ambientes mais adequadas ao
conforto térmico humano.
Chan et al. (1999), analisou a resposta térmica de uma habitação mexicana considerando
dois tipos de paredes com diferentes capacidades térmicas: blocos vazados de concreto e
tijolo cerâmico maciço. Os resultados indicam que as paredes de tijolo cerâmico
maciço, que possuem maior capacidade térmica, proporcionaram menor demanda para
resfriamento de ambientes, indicando a importancia da inércia térmica do sistema
construtivo na eficiência energética da habitação.
Neste trabalho tem-se como objetivo verificar o efeito de variações na inércia térmica e
no projeto arquitetônico de uma habitação de interesse social no seu desempenho
térmico considerando os critérios apresentados na norma brasileira NBR 15575 –
Edificações Habitacionais – Desempenho (ABNT, 2013).
2

MÉTODO DE TRABALHO

Foi analisado o desempenho térmico de uma habitação típica (CDHU, 1997), como
indicado na Figura 1, considerando-se duas opções de sistemas construtivos, com
inércia térmica substancialmente distinta, ou seja, um “leve” e outro “pesado”,
variando-se ainda elementos do projeto arquitetônico referentes às dimensões dos
ambientes e à área envidraçada na fachada.
Nos itens 2.1 e 2.2 são apresentados, respectivamente, os procedimentos para a
avaliação do desempenho térmico da edificação e a descrição dos sistemas construtivos
utilizados e, nos itens 2.3 a 2.5, são indicadas as variáveis de projeto arquitetônico
consideradas nas análises.
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Figura 1 – Projeto da habitação, sem escala.

Fonte: Adaptado de CDHU (1997).

2.1

Procedimentos para análise do desempenho térmico de habitação por
simulação computacional

Foram realizadas simulações computacionais da resposta térmica da edificação
utilizando-se o programa EnergyPlus que leva em conta o caráter dinâmico das trocas
de calor entre a edificação e o ambiente externo. Foram simulados todos os ambientes
da edificação, cada qual como uma zona térmica, de modo a considerar as trocas de
calor entre todas as superfícies dos recintos.
O desempenho térmico da habitação foi analisado a partir de resultados das simulações
computacionais da resposta térmica de dois recintos, dormitório e sala de estar, de
510

acordo com os procedimentos apresentados na Norma ABNT NBR 15575 (ABNT,
2013). Foram determinados os valores horários das temperaturas do ar exterior e do ar
interior dos referidos recintos, analizados conforme os critérios presentes na referida
norma e apresentados no item 2.1.2.
Foram consideradas as condições climáticas da cidade de São Paulo – SP, representando
a Zona Bioclimática Brasileira 3 (ABNT, 2013), caracterizadas pelos valores horários
da temperatura, da umidade relativa do ar e da radiação solar global nos "dias típicos de
projeto", conforme a norma ABNT NBR 15575 (ABNT, 2013). Os dados geográficos
desta cidade são apresentados na Tabela 1 e os dados climáticos dos dias típicos de
verão e de inverno são indicados na Tabela 2.
Tabela 1 – Dados geográficos da cidade.

Cidade

UF

Latitude

Longitude

São Paulo

SP

23,5 S

46,62 W

Altitude
(m)
792

Tabela 2 – Dados climáticos de dias típicos de verão e de inverno da cidade.

Cidade

Período

Amplitude
diária
Temperatura
Temperatura
da
máxima do
de bulbo
temperatura
ar
úmido
do ar
(oC)
(oC)
o
( C)

Radiação
solar global
plano
horizontal
(Wh/m2)

Verão

31,9

9,2

21,3

5180

Inverno

16,2

10,0

13,4

4418

São Paulo

Fonte: ABNT (2013).

2.1.1 Condições analisadas
Foram fixadas condições referentes à orientação das janelas dos recintos, à ventilação
dos ambientes e ao sombreamento das aberturas para proporcionar a verificação
somente dos efeitos de variações no sistema construtivo e dimensões de ambientes e
janelas no desempenho térmico da edificação. Foram adotados os seguintes parâmetros:


Orientação solar: os ambientes foram simulados com as janelas
dos dormitórios e sala voltadas à direção Oeste no período de
verão e a Sul no período de inverno, representando condições
mais críticas de exposição à radiação solar, de acordo com a
Norma ABNT NBR 15575 (ABNT, 2013). Nos casos em que há
mais de uma janela no recinto, aquela com maior área
envidraçada é voltada à direção Oeste;
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Taxa de ventilação dos ambientes e sombreamento de aberturas:
considerou-se uma taxa de ventilação correspondente a uma
renovação do volume do ambiente por hora (1 Ren/h), que
corresponde a ventilação somente por infiltração através de
frestas em janelas e portas; as janelas não possuem elementos de
sombreamento conforme indicado na Norma ABNT NBR 15575
(ABNT, 2013).

2.1.2 Critérios de avaliação
O critério de avaliação de edificações não condicionadas apresentado no Anexo E da
Norma ABNT NBR 15575-1 (ABNT, 2013), classifica o desempenho térmico da
edificação em função do seu comportamento nos dias típicos de verão e de inverno,
segundo três níveis: "M" (Mínimo), "I" (Intermediário) ou "S" (Superior), adotando-se
como parâmetro de avaliação, a temperatura do ar interior.
Para a Zona Bioclimática 3, os critérios referem-se aos períodos de verão e inverno,
conforme disposto a seguir:




2.2

Verão:
o

Nível "M": quando o valor máximo diário da temperatura do
ar interior é menor ou igual ao valor máximo diário da
temperatura do ar exterior e maior que o valor limite
estipulado para o nível “I”;

o

Nível "I": quando o valor máximo diário da temperatura do ar
interior é pelo menos 2 oC menor que o valor máximo diário
da temperatura do ar exterior e maior que o valor limite
estipulado para o nível “S”;

o

Nível "S": quando o valor máximo diário da temperatura do
ar interior é pelo menos 4 oC menor que o valor máximo
diário da temperatura do ar exterior;

Inverno:
o

Nível "M": quando o valor mínimo diário da temperatura do
ar interior é pelo menos 3 oC maior que o valor mínimo diário
da temperatura do ar exterior e menor que o valor limite
estipulado para o nível “I”;

o

Nível "I": quando o valor mínimo diário da temperatura do ar
interior é pelo menos 5 oC maior que o valor mínimo máximo
diário da temperatura do ar exterior e menor que o valor
limite estipulado para o nível “S”;

o

Nível "S": quando o valor mínimo diário da temperatura do
ar interior é pelo menos 7 oC maior que o valor mínimo diário
da temperatura do ar exterior.

Sistema construtivo


Leve:
o

Paredes externas: compostas por chapas cimentícias com
espessura de 10 mm na face externa (massa específica da
ordem de 1600 kg/m3) e placa de gesso acartonado, com
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espessura de 12,5 mm, na face interna. As placas estão
posicionadas a uma distância de 9 cm entre si, com o interior
preenchido com lã de vidro com espessura de 5 cm e massa
específica da ordem de 12 kg/m3 e condutividade térmica de
0,04 W/(m °C). O acabamento externo das paredes é em
cores claras;



2.3

o

Paredes internas: compostas por placas de gesso acartonado,
com espessura de 12,5 mm, posicionadas a uma distância de
9 cm entre si;

o

Cobertura: composta por forro horizontal com placas de
gesso acartonado com espessura de 12,5 mm, com 10 cm de
lã de vidro sobre o forro, com massa específica da ordem de
12 kg/m3 e condutividade térmica de 0,04 W/(m °C), sob
telhado em telhas de fibrocimento com 5 mm de espessura. A
cor externa da superfície das telhas é escura;

Pesado:
o

Paredes internas, externas e lajes de concreto convencional,
com 10 cm de espessura e massa específica da ordem de 2400
Kg/m³. O acabamento externo das paredes é feito em cores
claras;

o

Telhado em telhas de fibrocimento, com 6 mm de espessura,
sobre laje horizontal de concreto convencional com 10 cm de
espessura e massa específica da ordem de 2400 kg/m3. Sobre
a laje há 4 cm de EPS com condutividade térmica de 0,04
W/(m °C) e massa específica da ordem de 20 kg/m3. A cor
externa da superfície das telhas é escura.

Dimensões Horizontais dos ambientes

Tendo como referência o projeto de habitação indicado na Figura 1, desenvolveram-se
mais sete projetos, por meio de variações proporcionais nas dimensões horizontais dos
dormitórios e da sala, de modo que sua área de piso fosse reduzida a uma taxa de 5%,
até alcançar uma redução de 35% da sua área original (Figura 2). Adotou-se a referida
taxa de redução para se obter informações sobre o efeito de pequenas variações
dimensionais da edificação no seu desempenho térmico. Os projetos analisados são
nomeados por letras de “a” até “h”, sendo “a” o projeto de referência e “h” o projeto da
menor habitação.
Em todas estas situações consideradas, as porcentagens de área envidraçada na fachada
dos dormitórios e sala correspondem a 15% da área de piso destes ambientes e o pédireito é igual a 2,5 m. Estas características atendem aos parâmetros mínimos exigidos
para projetos de edificações deste tipo na cidade de São Paulo (São Paulo, 1992).
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Figura 2 – Variações nas dimensões horizontais da habitação, sem escala.

2.4

Pé-direito dos ambientes

Os projetos “a” e “h” foram avaliados com variações no pé-direito dos ambientes de 2,5
a 3 m, de 10 em 10 cm.
2.5

Área envidraça na fachada de dormitórios e sala

Nos projetos “a” e “h”, efetuaram-se alterações na área envidraçada da fachada dos
dormitórios e sala em proporções que correspondem a valores de 15 a 30% da área de
piso destes ambientes.
3

RESULTADOS

Os comportamentos térmicos da sala e dormitório apresentam as mesmas tendências,
tendo ressalvas quanto ao atendimento do nível “Mínimo” de desempenho térmico
somente nas condições de verão. Na condição de inverno, o critério de desempenho
térmico “Mínimo” é atendido em todas as situações. Desse modo, são apresentados
somente os dados obtidos para o período de verão.
Observa-se que variações proporcionais nas dimensões horizontais dos ambientes,
mantendo-se a proporção de área envidraçada da fachada em relação à sua área de piso,
produziram diferenças pouco significativas na resposta térmica destes recintos,
conforme apresentado na Figura 3.
Estas tendências ocorreram também nas situações em que houve alteração somente na
altura do pé-direito dos cômodos dos projetos “a” e “h” como indicado na Figura 4.
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Figura 3 – Temperatura máxima do ar no interior da sala em função do tamanho
do ambiente.

Figura 4 – Temperatura máxima do ar no interior da sala em função do pé direito
do ambiente, considerando a habitação de referência “a”.

O sistema construtivo teve um papel determinante do nível de desempenho térmico da
habitação. Com o sistema construtivo “leve”, obteve-se um valor da temperatura
máxima do ar interior acima do valor máximo da temperatura do ar exterior, o que não
proporciona o atendimento do nível “Mínimo” de desempenho térmico (Figura 5).
Em contrapartida, com o sistema construtivo “pesado” ocorreu uma redução expressiva
no valor da temperatura máxima do ar interior em comparação com o valor da
temperatura máxima do ar exterior, promovendo o atendimento do nível “Superior” de
desempenho térmico.
Esses resultados representam uma situação crítica, em que não se utilizam de artifícios
de projeto, como o sombreamento das janelas, ou de uso, como a ventilação seletiva dos
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ambientes. Estes dois fatores poderiam contribuir para a melhoria do desempenho
térmico da edificação.
Figura 5 – Perfil horário das temperaturas do ar no interior da sala da habitação
de referência “a” no verão, em São Paulo.

Variações proporcionais na área envidraçada da fachada do ambiente afetaram de modo
significativo a temperatura máxima do ar interior (Figura 6) apenas nos edifícios com
sistema construtivo “leve”, em que um acréscimo de 5% na área envidraçada da fachada
produz uma elevação de aproximadamente 1 oC no valor da temperatura máxima do ar
interno. Com o sistema “pesado”, em situação correlata, ocorre uma elevação da ordem
de 0,2 oC no valor da temperatura máxima do ar interior.
Figura 6 – Temperatura máxima do ar no interior da sala em função da área
envidraçada na fachada, considerando a habitação de referência “a”.
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4

CONCLUSÕES

Variações proporcionais nas dimensões horizontais dos ambientes de habitações térreas
de interesse social, reduzindo ou aumentando a sua área de piso em até 35% da área
original, não produzem efeitos significativos no seu desempenho térmico. Isso é valido
somente se forem mantidas as demais características da habitação, especialmente as
proporções entre a área envidraçada na fachada e a área de piso de cada recinto.
Também é possível afirmar que, para este tipo de habitação, considerando-se um pédireito mínimo nos ambientes de 2,5 m, variações de até 0,5 m não irão afetar o
desempenho térmico dos ambientes de modo significativo.
Por outro lado, variações na área envidraçada da fachada devem ser efetuadas com base
em estudos específicos para se garantir que não irão prejudicar o desempenho térmico
do ambiente. Um acréscimo de 5% na área envidraçada da fachada pode acarretar uma
elevação da temperatura máxima do ar interno de 1 oC, na edificação de baixa inércia
térmica. Cabe ressaltar que isto depende também das condições climáticas do local em
que está implantada a edificação.
No momento da escolha do sistema construtivo, o empreendedor precisa ter em mente
que sistemas construtivos leves têm seu desempenho térmico afetado de modo mais
significativo por variações no projeto, o que torna inviável a generalização dos
resultados da avaliação de um determinado projeto.
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RESUMO
O conjunto de normas ABNT NBR 15575/2013: Edificações Habitacionais –
Desempenho, em vigorar a partir de 19 de julho de 2013, estabelece os requisitos e
critérios técnicos de desempenho aplicáveis às edificações habitacionais. Em termos de
desempenho térmico, deve‐se comprovar que a temperatura do ar interno não atinja os
limites estabelecidos na Norma, em um ou dois dias do ano, o mais quente e/ou o mais
frio do ano, conforme a zona bioclimática em que se situa. Contudo, tal método não possui
correlação com a sensação térmica do usuário, principalmente considerando que um dia
pode não ser representativo do conforto térmico do restante do ano. Além disso, a Norma
apresenta algumas limitações no método de avaliação do desempenho térmico que adota.
Esse artigo discute as limitações do método adotado pela Norma e demonstra que que
edificações típicas de interesse social, que atendem aos critérios da Norma não são
capazes de garantir condições de conforto, considerando os critérios aceitos
nacionalmente da ASHRAE 55. Além disso, esse artigo calcula a demanda de energia
extra causada pelo uso de ar-condicionado, nas habitações com constante desconforto
térmico, mostrando o grande impacto energético que a adoção desses critérios poderá
causar. O estudo de caso foi definido em conformidade com as características atuais do
mercado imobiliário brasileiro. Constitui-se de um apartamento de cobertura voltado para
a pior orientação, em uma edificação residencial multifamiliar de cinco pavimentos e
quatro apartamentos por andar, totalizando 20 apartamentos. As envoltórias são de
alvenaria autoportante, em de blocos de concreto estruturais, e lajes de concreto,
recobertas com telhas de fibroamianto Como resultado, observou-se que os sistemas
construtivos que atendem aos critérios da Norma não garantem condições de conforto aos
usuários na maior parte das zonas bioclimáticas, o que pode causar um elevado consumo
de energia elétrica nessas edificações.
Palavras-chave: NBR15575, Desempenho térmico, conforto térmico, eficiência
energética.
ABSTRACT
The collection of standards ABNT NBR 15575/2013: Dwelling Buildings - Performance
in effect from July 19, 2013, establishes the technical requirements and performance
criteria applicable to the residential buildings and has the characteristics establish the
responsibilities of each of those involved.. In terms of thermal performance, it must be
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proved that the temperature of the indoor air does not reach the limits in the Standard,
in one or two days of the year, the hottest and/or coldest of the year, according to
bioclimatic zone where is located. However, this method has no correlation with the
thermal sensation user, especially considering that one day may not be representative of
the thermal comfort of the rest of the year. Furthermore, the Standard introduces some
limitations in the method of evaluating the thermal performance that adopts. This paper
discusses the limitations of the method adopted by Standard and demonstrates that typical
buildings of social interest, which meet the criteria of the Standard are not able to ensure
comfort conditions, considering the nationally accepted criteria of ASHRAE 55.
Moreover, this article calculates the consequent demand for extra energy use of air
conditioning in dwellings with constant thermal discomfort, featuring the large energy
impact that the adoption of these criteria may cause. The case study was defined
according to the current characteristics of the Brazilian real estate market. It consists of
a penthouse apartment facing the worst orientation in a multifamily residential building
of five floors and four apartments per floor, a total of 20 apartments. The envelopes are
self supporting masonry, structural concrete blocks and concrete slabs, covered with
fiber cement tiles. The results show the the building systems that meet the criteria of the
Standard do not guarantee the comfort of the users, in most of the bioclimatic zones, and
can cause high energy consumption for air conditioning.
Keywords: NBR15575, thermal performance, thermal comfort, energy efficiency.
1

INTRODUÇÃO

Esse artigo é a continuação de um trabalho de avaliação dos parâmetros de desempenho
térmico da Norma NBR15.575 (2013) frente aos sistemas construtivos e tipologias mais
utilizadas nas construção civil brasileira. No primeiro momento, em 2012, os autores
abordaram o desempenho de habitações unifamiliares (Ferreira; Pereira, 2012). Agora,
aborda-se o desempenho de habitações multifamiliares – prédios, voltados para a classe
média brasileira, provavelmente, a tipologia de construção mais usual da construção civil
brasileira. Esse artigo parte da tese de que os critérios da Norma não são os mais
adequados para se avaliar o desempenho térmico dos sistemas construtivos e também não
são capazes de avaliar o conforto térmico do usuário. Dessa forma, a baixa qualidade
térmica das edificações em construção no país poderá impactar em um futuro próximo, a
demanda pela compra e uso de sistemas de ar condicionado.
Existe hoje a necessidade de construção de habitações de interesse social visando suprir
o déficit habitacional brasileiro, estimado em 5,5 milhões de unidades (BRASIL, 2004).
Dentre as medidas governamentais para combater o déficit habitacional estão medidas
relacionadas com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que engloba um
conjunto de políticas econômicas com prioridades de investimento em infraestrutura, e o
programa habitacional Minha Casa, Minha Vida com previsão de construção de 1 milhão
de moradias. Diante desta realidade, há a demanda de produção de habitações em larga
escala, favorecendo assim o uso de sistemas construtivos rápidos e econômicos, além da
elaboração de projetos padronizados para todo o território nacional. Contudo, é preciso
considerar o impacto de tais soluções no desempenho térmico da edificação. A adoção de
uma mesma tipologia de projeto e sistema construtivo para localidades em condições
climáticas diversas pode ocasionar problemas térmicos na edificação.
Além disso, os sistemas construtivos dessas edificações caracterizam-se pelo emprego de
camadas finas de materiais de alta condutibilidade, como o concreto, por exemplo. O
objetivo é assegurar leveza e estabilidade estrutural aliados à rapidez na construção e
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baixos custos. No entanto, essas mesmas características físicas podem conduzir a um
desempenho térmico inferior. Por isso, é de grande relevância a análise do
comportamento térmico dos sistemas construtivos utilizados nessas edificações, visando
a garantia de maior conforto de seus usuários e menor consumo de energia para
condicionamento artificial das edificações.
Assim, o objetivo desse artigo é comparar o desempenho de uma edificação típica
brasileira utilizando os critérios da Norma 15.575 e um critério de conforto, a ASHRAE
55 (2004) e estimar qual o consumo que esta edificação poderá ter, caso utilize um ar
condicionado nos horários em que o usuário experimenta desconforto térmico.
2

FUNDAMENTAÇAO

A Norma ABNT NBR 15575 (2013) determina critérios para se avaliar o desempenho
dos diferentes sistemas existentes em uma edificação residencial. Inicialmente, a Norma
se limitava a edificações com no máximo cinco pavimentos, mas esse limite foi retirado
nos quesitos, uma vez que o número de pavimentos não apresenta implicação. No que
concerne ao desempenho térmico, a ABNT NBR 15.575 (2013) estabelece que a
edificação deva atender às exigências de desempenho térmico de acordo com o
comportamento interativo entre áreas externas, cobertura e piso, considerando o
zoneamento bioclimático estabelecido na ABNT NBR 15220-3 (2005). São três os
procedimentos de avaliação: simplificado (prescritivo), simulação ou medição. No
procedimento simplificado verifica-se o atendimento de requisitos e critérios para os
sistemas de vedação conforme estabelecido na ABNT NBR 15.575-4 (2013) e para os
sistemas de cobertura conforme a ABNT NBR 15.575-5 (2013), referentes às
características termofísicas de transmitância e capacidade térmica. Já no procedimento
por simulação os requisitos e critérios estabelecidos na ABNT NBR 15.575-1 (2013) por
meio de simulação computacional do desempenho térmico global do edifício. E, por fim,
o procedimento de medição verifica os requisitos e critérios estabelecidos na ABNT NBR
15.575-1 (2013) por meio de medições a serem realizadas na própria edificação ou em
protótipos construídos (ABNT, 2013).
A avaliação global do desempenho térmico de edificações por meio de simulação
computacional e por medição possui dois requisitos: as exigências de desempenho no
verão e no inverno. Para o verão, a edificação deve apresentar condições térmicas em seu
interior equivalentes ou melhores às do ambiente externo, à sombra para o dia típico do
período. Para o inverno, a edificação deve apresentar condições térmicas em seu interior
melhores às do ambiente externo, no seu dia típico (ABNT, 2013). Nessa pesquisa, é
avaliada apenas a condição de verão, pois o foco dessa pesquisa é o impacto na demanda
do ar condicionado.
3
3.1

MATERIAIS E MÉTODO
Objeto de estudo

Em conformidade com as características atuais do mercado imobiliário brasileiro de
construção, o estudo de caso foi definido como uma edificação residencial multifamiliar
de cinco pavimentos e quatro apartamentos por andar, totalizando 20 apartamentos. Cada
apartamento é composto por cinco cômodos (dormitório 1, dormitório 2, banheiro, sala,
cozinha e área de serviço), conforme é mostrado na Figura 1.
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Figura 1 Objeto de Estudo: (A) perspectiva da edificação; (B) planta do pavimento
tipo.

(A)
(B)
Os ambientes possuem pé direito de 2,70 m. O cômodo considerado nas simulaçoes é
sempre o com pior orientação (destacado em amarelo), no último pavimento, conforme a
NBR15.574, ou seja, o quarto com orientaçao norte e oeste.
3.2

Climas estudados

Foram selecionadas oito cidades brasileiras, uma para cada Zona Bioclimática, ZB,
definida na NBR 15.220-3 (2005). As cidades escolhidas são Maringá (ZB1), Santa Maria
(ZB2), Belo Horizonte (ZB3), São Carlos (ZB4), Guaramiranga (ZB5), Barra (ZB6),
Palmas (ZB7), João Pessoa (ZB8). As cidades escolhidas e sua localização são
apresentados no Quadro 1.
Quadro 1 – Cidades escolhidas para o estudo e sua localização
ZB
1
2
3
4
5
6
7
8

Cidade
Maringá
Santa Maria
Belo Horizonte
São Carlos
Guaramiranga
Barra
Palmas
João Pessoa

UF
PR
RS
MG
SP
CE
BA
TO
PB

Latitude
-23,4
-29,7
-19,93
-21,96
-4,28
-11,08
-10,19
-7,1

Longitude
-51,91
-53,7
-43,93
-47,86
-39
-43,16
-48,3
-34,87

Altitude
542
95
908
856
870,67
401,58
288
7

Koppen
Cfa
Cfa
Aw
Cfa
As
As
Aw
As

A NBR 15.575 estabelece um dia típico a ser simulado, cujos parâmetros para algumas
cidades estão parcialmente descritos nos anexos da Norma. Além disso, o texto
recomenda que esses dados devem ser atualizados. Devido à ausência de dados no texto
da Norma para a maior parte das cidades escolhidas, optou-se por utilizar dados extraídos
das Normais Climatológicas. O Quadro 2 apresenta as propriedades térmicas do ar
inseridas no EnergyPlus para definição do Design Day de verão
Quadro 2 – Dados climáticos utilizados no EnergyPlus para definição do Design
Day de verão
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Cidade

ZB

Maringá
Santa Maria
Belo Horizonte
São Carlos
Guaramiranga
Barra
Palmas
João Pessoa

3.3

1
2
3
4
5
6
7
8

Tar máx
(°C)
34
28,8
25,9
35,2
28
30,4
30,4
30,5

Amplitude
TBU (°C)
(°C)
10,6
26,18
11,3
25,98
9,8
24
9,7
24,6
8,1
23,27
6
15,9
7
27,44

Veloc. ar
(m/s)
1,63
2,93
1,42
3,14
1,98
2,07
2,77

Direção do
vento
NE
SE
E
E
SE
SE
SE

O desempenho térmico conforme a NBR 15.575

A NBR 15.575-1: 2013 estabelece três níveis de desempenho térmico: mínimo (M);
intermediário (I); e superior (S), a partir do valor máximo diário da temperatura do ar
interior de recintos de permanência prolongada (condição de verão) e dos valores
mínimos diários de temperatura do ar interior de recintos de permanência prolongada
(condição de inverno). Os níveis estabelecidos são apresentados nos Quadros 3 e 4.
Quadro 3 – Critérios de avaliação de desempenho térmico para verão
Nível de
desempenho
M
I
S

Critério
Zonas 1 a 7
Ti,max ≤ Te,max
Ti,max ≤ (Te,max - 2°C)
Ti,max ≤ (Te,max - 4°C)

Zona 8
Ti,max ≤ Te,max
Ti,max ≤ (Te,max -1°C)
Ti,max ≤ (Te,max -2°C) e Ti,min ≤ (Te,min
+1°C)

Fonte: NBR 15.575-1 (ABNT, 2013).

Quadro 4 – Critérios de avaliação de desempenho térmico para inverno


Nível de desempenho
M
I
S


Zonas 1 a 5
Ti,min ≥ (Te,min + 3°C)
Ti,min ≥ (Te,min + 5°C)
Ti,min ≥ (Te,min + 7°C)

Critério
Zonas 6, 7 e 8
Nestas zonas, este critério não
precisa ser verificado.

Fonte: NBR 15.575-1 (ABNT, 2013).

3.4

A avaliação de conforto térmico pela ASRHAE 55

Para ambientes naturalmente climatizados, com janelas cuja abertura pode ser controlada
pelos usuários, a AHSRAE Standart 55 (2010) propõe a utilização de um modelo
adaptativo, no qual a temperatura de conforto é função da temperatura do ar externa.
Outro critério para utilização do modelo adaptativo é que os usuários estejam realizando
atividades próximas às consideradas sedentárias, com taxas metabólicas entre 1,0 a 1,3
met. As temperaturas operativas internas permitidas para espaços que atendam a esses
critérios, podem ser determinadas a partir da Figura 2. Esta figura inclui dois conjuntos
de limites de temperatura operativa: um para 80% de aceitabilidade e um para 90% de
aceitabilidade. Os limites de aceitabilidade de 80% são para aplicações típicas e deve ser
usada quando outra informação não está disponível. Podem ser utilizados os limites de
aceitabilidade de 90% quando um padrão mais elevado de conforto térmico é desejado.
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Figura 2 - Temperatura operativa aceitável para espaços naturalmente
condicionados

Fonte: ASHRAE, 2010

3.5

O consumo do ar condicionado

Nessa pesquisa, o consumo médio de energia do ar condicionado das cidades é realizado
utilizando o software EnergyPlus, desenvolvido e distribuído pelo Departamento de
Energia dos EUA. O software foi escolhido por ser capaz de simular considerando
ventilação natural e o uso de ar condicionado, em uma mesma edificação e porque o
programa realiza a avaliação do conforto térmico segundo ASHRAE Standard 55.
Em todas as cidades, foi inserido um sistema de ar condicionado Split, por ser o modelo
mais vendido no Brasil (85%) para usuários de pequeno porte. Adotou-se um valor de
COP de 2,7, valor intermediário, considerando a idade dos equipamentos existentes no
setor. Também foi inserida a ocupação de duas pessoas no ambiente de pior orientação.
Nos demais ambientes, manteve-se a taxa de ventilação constante e sem ocupação.
Inicialmente, foi realizado uma simulação com o ar condicionado desligado e com a
ventilação ocorrendo de modo constante, para se determinar os horários em que o usuário
sentia desconforto por calor, conforme o critério de 80% de aceitabilidade da ASHRAE.
Em seguida, uma nova simulação foi realizada, considerando o acionamento do Split
apenas nesses horários de desconforto. Nos outros horários, há ventilação natural, por ser
essa a melhor correspondência com o padrão de comportamento do usuário brasileiro.
4

RESULTADOS

A variação da temperatura do ar conforme os critérios estabelecidos na NBR-15575 é
apresentada na Figura 2, onde são mostrados as curvas de temperatura interna e externa
obtidos pela simulação com o EnergyPlus, para o dia de projeto de verão. Pode-se
observar que em todas as cidades estudadas, a temperatura do ar interna é
significativamente inferior à temperatura do ar externa, no horário mais quente do dia.
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Por essa razão, em todos os climas estudados o desempenho é Superior, conforme os
critérios da NBR 15.575.
Figura 2 – Temperatura do ar interna e externa, para o dia de projeto de verão,
para as cidades estudadas
Tar (°C)

Text ZB1

Dia de projeto - Verão

Tint ZB1

32

Text ZB2

30

Tint ZB2

28

Text ZB3

26

Tint ZB3

24

Text ZB4

22

Tint ZB4

20

Text ZB5

18

Tint ZB5

16

Text ZB8
Tint ZB8

Esse resultado aparentemente satisfatório, poderia indicar que o sistema construtivo da
edificação em estudo é adequado para todos os climas brasileiros. Todavia, esse
comportamento térmico ocorre devido à uma limitação do tipo de simulação defindo pela
Norma e não por causa do sistema construtivo escolhido. Conforme explicado no próprio
manual do programa (DOE, 2013), as simulações com dia de projeto não devem ser
utilizadas para avaliação do desempenho de uma edificação.
Ao se realizar a simulação utilizando a simulação com arquivo climático para as 8760
horas de um ano típico, observa-se que o comportamento térmico não é tão satisfatório.
As Figura 3 e 4 apresentam a variação horária da temperatura do ar interna e externa para
os meses mais quentes do ano, para Maringá e João Pessoa, respectivamente. As figuras
ainda apresentam destacado a temperatura de conforto, calculada pelo software, para a
zona estudada, conforme os critérios da ASHRAE Standart 55.
Figura 3 – Temperatura do ar interna e externa, no mês de dezembro (período
extremo quente), para Maringá, Zona Bioclimática 1
36

Zona de conforto
Temp. ar externo
Temp. ar Zona 01

31

Temp. conf ASHRAE 55

26

21

16
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8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Figura 4 -Temperatura do ar interna e externa, no mês de janeiro (período
extremo quente), para João Pessoa, Zona Bioclimática 8
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Em ambas figuras, a temperatura do ar interna tende a ser superior à externa,
principalmente durante os horários de pico da temperatura. Além disso, a temperatura do
ar interna tende a ser bem superior à temperatura de conforto. O desempenho horário é
apresentado apenas para duas cidades, por uma limitação no tamanho do artigo,
entretanto, esse comportamento térmico se repete nas demais cidades. Assim, se for
considerada a simulação horária da temperatura, a edificação não alcançaria nem o
desempenho mínimo estabelecido na NBR15.575, em nenhuma das Zonas Bioclimáticas.
De acordo com os parâmetros da ASHRAE Standard 55 (2010), é apresentado no Quadro
5 a distribuição da ocorrência temperatura do ar, conforme sensação térmica e a
aceitabilidade de 80 e 90%. As três primeiras colunas referem-se à temperatura do ar
exterior e indicam a condição de conforto térmico fora da edificação. As colunas
seguintes referem-se à temperatura operativa dentro da zona térmica 01, que é o ambiente
de ocupação permanente com pior orientação solar. As temperaturas do ar e operativa,
assim como os limites foram calculados pelo software.
Quadro 5 – Percentual de horas por sensação de estresse térmico, para a
temperatura do ar externo e interno, da zona estudada
Cidade
Maringá
Santa Maria
Belo Horizonte
São Carlos
Guaramiranga
Barra
Palmas
João Pessoa

ZB
1
2
3
4
5
6
7
8

Ext. 80% aceitab.
80% de aceitabilidade 90% de aceitabilidade
Frio Calor Conf. Frio Calor Conf. Frio Calor Conf.
19% 22% 59% 14% 20% 65% 18% 30% 52%
17% 20% 63%
1%
28% 70%
4%
42% 54%
17% 20% 63%
1%
28% 70%
4%
42% 54%
19% 22% 59% 26%
4%
70% 38%
9%
54%
0%
7%
93%
9%
0%
91% 31%
0%
69%
24% 24% 53%
0%
55% 45%
0%
70% 30%
16% 20% 64%
0%
35% 65%
1%
50% 50%
3%
1%
96%
0%
38% 62%
0%
57% 43%

Por esse quadro, considerando aceitabilidade de 80%, a média de horas de conforto
térmico está entre 60 e 70% das horas, em todas as cidades, com exceção de
Guaramiranga e Barra. As cidades das zonas 6 a 8 têm maior percentual de horas de
desconforto por calor, que as cidades das zonas 1 a 3, enquanto que as das zonas 4 e 5
praticamente não têm horas de desconforto por calor.
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Ponderando que 10% das horas equivalem à 2,4 horas em um dia e 36 dias em um ano,
considerou-se ser aceitável esse o tempo máximo de desconforto. Esse valor foi
estabelecido avaliando que durante este período, em razão do desconforto, haveria o uso
do condicionamento de ar e consequente aumento do consumo de energia. Observa-se
que, com exceção das cidades de São Carlos e Guaramiranga, todas as demais possuem
um período de tempo em desconforto por calor superior a 10%, indicando um potencial
uso demasiado de ar condicionado. Além disso, observa-se que em quase todas as cidades
há um aumento do número de horas de desconforto por calor em comparação com o clima
exterior. Esse aumento é mais significativo nas cidades de climas mais quente, zonas
bioclimáticas 6 a 8.
Por fim, é apresentado o resultado do consumo do ar condicionado, para cada cidade,
obtido das simulações com o EnergyPlus. A Figura 6 mostra a variação do consumo do
sistema Split, por mês, e o Quadro 6, o consumo anual total, em kWh, para as mesmas
cidades. Destaca-se que não foi simulado a cidade de Guaramiranga, ZB 5, por não ter
sensação de desconforto por calor. Barra, Palmas e João Pessoa foram as que
apresentaram maior consumo do sistema de ar condicionado, nessa ordem, mas os meses
de maior consumo ocorrem em diferentes épocas do ano. Nas cidades das zonas 1 e 2,
houve um consumo significativo do ar nos meses de verão.
Figura 6 – Consumo mensal do ar condicionado, em kWh, por Zona Bioclimática
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Quadro 6 – Consumo anual do sistema de ar condicionado, em kWh
Ano

5

ZB 01

ZB 02

ZB 03

ZB 04

ZB 05

ZB 06

ZB 07

ZB 08

791

605

413

175

0

2281

1461

1526

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Norma NBR 15.575 tem por objetivo estabelecer um desempenho mínimo para
edificações residenciais. No que contempla o desempenho térmico, a Norma estabelece
que, no método de simulação, a temperatura interna das zonas de permanência prolongada
deva ser no mínimo inferior à temperatura externa para o dia típico de verão e no mínimo
superior em 3°C à temperatura externa para o dia típico de inverno. Contudo, esse tipo de
abordagem não se mostra a mais apropriada para garantir o conforto térmico do usuário.
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Assim, o objetivo deste artigo é analisar o comportamento térmico dos sistemas
construtivos utilizados em uma edificação multifamiliar, visando a garantia de maior
conforto de seus usuários e menor consumo de energia para condicionamento artificial
das edificações. Para tal foram realizadas simulações em 8 cidades brasileiras, cada uma
pertencente a uma zona bioclimática: Maringá (ZB1), Santa Maria (ZB2), Belo Horizonte
(ZB3), São Carlos (ZB4), Guaramiranga (ZB5), Barra (ZB6), Palmas (ZB7), João Pessoa
(ZB8).
Os resultados apontaram que mesmo quando a Norma classifica a edificação como
apresentando desempenho superior, na verdade as condições de conforto não são
atingidas segundo a ASHRAE 55. Apesar de um desempenho satisfatório para os critérios
de desempenho da norma nacional, a edificação resultou em períodos longos de
desconforto e, consequentemente, uso de ar condicionado em todas as zonas
bioclimáticas, com exceção das zonas 4 e 5.
Essa incoerência é provavelmente decorrência da metodologia proposta pela Norma,
considerando a simulação de dia típico, mesmo quando no próprio manual do programa
é exposto que as simulações com dia de projeto são simplificadas e não devem ser
utilizadas para avaliação do desempenho de uma edificação. Além disso, os parâmetros
de simulação de um dia típico estão apenas parcialmente descritos na Norma, ficando a
critério do simulados definir aqueles dados faltantes. Essas limitações da Norma poderão
levar a um grande impacto no consumo do ar condicionado, que poderia ser reduzido caso
as edificaçoes pudesse garantir no mínimo, um nível de conforto equivalente ao do clima
externo.
6

AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer o apoio financeiro da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPQ e o Centro de Pesquisa e Inovação
Sueco-Brasileiro, CISB e da Saab AB”
7

REFERENCIAS

AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING
ENGINEERS (ASHRAE). ASHRAE Standard. 55: Thermal environmental conditions for
human occupancy. Atlanta, 2010.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 15.220: Desempenho
térmico de edificações. Rio de Janeiro, 2005.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 15.575: Edificações
Residenciais – Desempenho. Rio de Janeiro, 2008.
BRASIL. Ministério das Cidades. Política Nacional de Habitação. Brasília, 2004.
U.S. Department of Energy, DOE. Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory.
EnergyPlus InputOutputReference. Set. 2013
FERREIRA, C. C., PEREIRA, I. M. Avaliação do Desempenho Térmico de Habitação de
Interesse Social de Acordo com a NBR 15575, para as Diversas Zonas Bioclimáticas In: XIV
Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 2012, Juiz de Fora. Anais... Juiz de
Fora: ANTAC / UFJF, 2012.

527

http://doi.org/10.17012/entac2014.329

REGRESSÃO LOGÍSTICA E GRAUS-HORA NA AVALIAÇÃO DO
DESEMPENHO TÉRMICO DA ENVOLTÓRIA
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho térmico de fechamentos opacos em edifícios
ventilados naturalmente utilizando o TRY para predição da temperatura operativa. O estudo foi
desenvolvido com a definição de modelos de simulação para o município de Patos – Paraíba, com método
dividido em três etapas: 1) caracterização do clima; 2) caracterização dos modelos e 3) avaliação de
desempenho térmico. Foram comparados dois métodos de avaliação: Graus-hora para resfriamento e
Regressão Logística. Pôde-se observar que o uso de materiais com isolamento térmico nos fechamentos
opacos horizontais reduziu a chance de conforto. Por outro lado, o isolamento resultou em condições
menos desconfortáveis no interior da edificação, nos horários mais quentes, por reduzir as oscilações
térmicas do ambiente, mantendo a temperatura operativa com pequenos intervalos entre o dia e a noite,
embora com temperaturas acima do limite de conforto. Diferentes interpretações das condições de
conforto podem ocorrer, dependendo do método de análise utilizado.
Palavras-chave: Desempenho térmico, Conforto, Fechamentos Opacos.

ABSTRACT
This paper aims to evaluate the thermal performance of opaque closures naturally ventilated buildings
using the TRY to predict operative temperature. The study was developed with the definition of simulation
models for the city of Patos - Paraíba. The method was divided into three stages: 1 ) climate
characterization; 2 ) models characterization and 3 ) evaluation of thermal performance . Two evaluation
methods were compared: Degree hour for cooling and Logistic regression. It was observed that the use of
materials with thermal insulation in the horizontal opaque closures reduced the chance of comfort. On
the other hand , isolation resulted in less uncomfortable conditions inside the building, in the hottest
times by reducing the thermal fluctuations of the environment while maintaining the operating
temperature with small intervals between day and night, although temperatures above the comfort limit.
Differing interpretations of comfort conditions may occur depending on the method of analysis used.
Keywords: Thermal performance, Comfort, Opaque closures.

1

INTRODUÇÃO

Estudos relacionados à eficiência energética e a redução do consumo de energia tem
utilizado diversos índices de conforto como parâmetros para a avaliação de desempenho
térmico das edificações. Considerando que o estado de conforto térmico resulta das
trocas térmicas entre o homem e o ambiente, e que mudanças térmicas do exterior
refletem diretamente em edifícios ventilados naturalmente, percebe-se a importância de
entender o comportamento térmico da envoltória.
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Diversos autores desenvolveram pesquisas sobre os índices de avaliação de conforto
térmico, tais como Aste, Angelotti e Buzzet (2009), Barrios et al. (2012), Carlucci e
Pagliano (2012), Gasparella et al. (2011). Segundo esses, os índices de conforto não
expressam todas as condições de conforto encontradas no edifício, devendo-se ter
cuidado na escolha e na maneira de usá-los. Barrios et al. (2012) comentam que nem
todos os índices de conforto são adequados para edifícios com ventilação natural.
Este trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho térmico de fechamentos opacos
em edifícios ventilados naturalmente utilizando o TRY para predição da temperatura
operativa. O estudo foi desenvolvido com a definição de modelos de simulação de uma
edificação ventilada naturalmente com variações de fechamentos opacos horizontais e
verticais, para o clima de Patos – Paraíba. Foram comparados dois métodos de
avaliação: o método de Graus-hora para resfriamento e o método de Regressão
Logística, a partir da temperatura operativa, com o objetivo de verificar a hipótese de
que métodos estatísticos podem auxiliar no entendimento do desempenho térmico da
envoltória das edificações como forma de detalhar a análise das condições dinâmicas
em ambientes com maior variabilidade climática.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Estudos sobre conforto térmico observaram que pessoas que vivem ou trabalham em
edifícios naturalmente ventilados, com controle de aberturas, demonstraram uma maior
adaptação à variabilidade climática sazonal e a diversidade de temperaturas diárias,
resultando em uma tolerância maior às temperaturas acima da zona de conforto adotada.
Baseado neste comportamento, os modelos adaptativos propõem um ajuste ao padrão de
conforto térmico sob condições dinâmicas, que considera o uso de temperaturas
horárias, mais apropriado que médias mensais para utilização de predição de
temperaturas de conforto (ASHRAE, 2010; NICOL e HUMPHREYS, 2002).
Segundo Nicol e Humphreys (2002), o modelo adaptativo fundamenta-se no princípio
que “se ocorre uma mudança de modo a produzir desconforto, as pessoas reagem de
modo que tendem a restaurar sua condição de conforto”. Desta maneira, este modelo
aborda a possibilidade das pessoas se adaptarem às mudanças térmicas ocorridas em
seus ambientes, modificando vestimentas, alterando dispositivos de ventilação, etc.
O conceito de temperatura operativa, segundo a norma 15.220 (ABNT, 2005) descreve
que é a temperatura uniforme de um ambiente com comportamento de corpo negro
imaginário no qual o ocupante poderia trocar a mesma quantidade de calor por radiação
e convecção que no ambiente real não uniforme. A temperatura operativa pode ser
obtida a partir da equação abaixo, como resultado da ponderação entre a temperatura do
ar e a temperatura radiante média do ambiente (ASHRAE, 2010).

 Ta  Tr 
To  

 2 

(1)

Onde:
To = temperatura Operativa
Ta = temperatura do ar
Tr = temperatura média radiante
2.1

Graus-hora para Resfriamento

Graus-dia e Graus-hora são métodos desenvolvidos pela ASHRAE para cálculo de
consumo de energia, sendo um dos métodos de avaliação de desempenho mais utilizado
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atualmente. O Graus-hora é calculado tomando-se como base a temperatura de conforto
máxima (para resfriamento) e mínima (para aquecimento). Este método permite a
observação do excedente da temperatura em relação a uma temperatura base, que varia
de acordo com a temperatura externa.
onde, GhR
Tb
To

(2)

GhR = ∑ (Tb-To) > 0
= Graus-hora para resfriamento
= Temperatura base
= Temperatura operativa

O valor resultante desta equação é utilizado para aquecimento, ou seja, quando a
temperatura operativa horária (To) for menor que Tb (temperatura base), calcula-se a
diferença, somando-se os valores para todo o ano. Da mesma maneira, quando ela for
maior que Tb, o resultado desta soma é utilizado para cálculo de resfriamento
(BARRIOS et al., 2012; GOULART, 1993).
2.2

Regressão Logística

A Regressão Logística é um método estatístico da classe dos modelos lineares
generalizados. Os modelos lineares generalizados são modelos estatísticos compostos
apenas por parâmetros e variáveis, também chamados de modelos paramétricos. São
obtidos a partir de um algoritmo geral para computação de estimativas de máxima
verossimilhança, permitindo o ajuste de diferentes modelos para diferentes tipos de
escala, quantitativas ou qualitativas (CORDEIRO e ANDRADE, 2009; CORDEIRO e
DEMÉTRIO, 2008).
O uso da Regressão Logística permite quantificar a diferença entre combinações,
considerando uma variável binomial. Este modelo considera uma variável resposta
binária, identificada por Yi, baseada nos valores, Yi = 0 e Yi = 1, denominados
"fracasso" e "sucesso", respectivamente, considerando o "sucesso" como evento de
interesse. Para Hosmer e Lemeshow (2000) um coeficiente importante quando se
trabalha com regressão logística é a odds ratio (razão da chance), que informa o efeito
da variação em uma determinada variável sobre a chance de ocorrência de um evento.
Para uma variável X j a razão da chance é expressa pela equação 3.
  exp  j 

(3)

No modelo de regressão logística, a equação resultante indica que o coeficiente de cada
variável independente aumenta em função da chance do evento ocorrer pela variável
resposta, conforme equação abaixo.
chance 


1 

 

 e 0  1 X1   k X k  e 0 . e 1

X1

 

 ek

Xk

(4)

Para diagnosticar as irregularidades do modelo, foram aplicadas duas análises de
resíduos. O teste da razão de verossimilhança, que indica o nível de associação entre as
variáveis independentes e a variável resposta, e o teste qui-quadrado de Pearson,
aplicado para verificar a independência de duas variáveis qualitativas (DEVORE, 2006).
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3
3.1

MÉTODO
Caracterização climática

O clima da cidade de Patos, pertencente a zona bioclimática 8, foi analisado a partir do
Ano Típico - TRY - desenvolvido pelo grupo da ANTAC e publicada no site do
LABEEE-UFSC.
3.2

Caracterização dos modelos

O programa de simulação computacional escolhido para utilização neste trabalho foi o
Design Builder, por ser um dos principais programas utilizados no Brasil e utilizar o
formato (.EPW) de base de dados climáticos relativo a um ano típico de referência –
TRY, permitindo simulações horárias no período de um ano. O modelo base foi
configurado em quatro abas distintas: padrão de ocupação, padrão de construção, padrão
de abertura e padrão de consumo energético. As simulações foram realizadas com os
padrões de ocupação, padrão de abertura e de consumo energético, fixos.
Os modelos simulados foram determinados como ambientes ventilados naturalmente,
com a possibilidade de operação das aberturas que reproduzem os hábitos dos
ocupantes, seguindo o padrão de ocupação, com acionamento da rotina (scheduler) para
temperaturas do ar internas superiores a 26°C. Em todos os casos foram
desconsiderados o uso de sistemas artificiais de condicionamento, sendo desativado este
setpoint no programa.
O consumo mensal de energia elétrica estimado foi de 150 kWh, considerando o
consumo total dos equipamentos e do sistema de iluminação, a partir da descrição dos
equipamentos presentes por unidade. Para a faixa de renda familiar de até 03 salários
mínimos os equipamentos são: aparelho de som, chuveiro elétrico, ferro de passar,
fogão, geladeira, liquidificador, televisão e ventilador (TAVARES, 2006).
Para o caso base, foi adotada uma unidade habitacional unifamiliar, como modelo
representativo de habitação de interesse social, com 35 m² de área total construída, com
os seguintes ambientes: 1 sala, 1cozinha, 1 banheiro e 2 quartos. A edificação é térrea e
possui a cobertura em duas águas no sentido leste/ oeste, conforme planta da figura 1:
Figura 1 - Planta baixa e perspectiva do modelo base

Fonte: Autor

531

A partir das indicações de fechamentos verticais opacos sugeridos pela norma NBR
15.220 (ABNT, 2005), foram selecionadas 2 tipos de fechamento vertical opaco considerando o menor e maior valor de transmitância térmica e atraso térmico,
indicados para todas as zonas bioclimáticas. Seguem abaixo, na tabela 1, os códigos e
descrições dos tipos de fechamentos verticais opacos (parede) adotados para esta
pesquisa, com os valores das seguintes propriedades térmicas: U (transmitância
térmica), Ct (Capacidade térmica), α (absortância solar); Φ (atraso térmico).
Tabela 1 - Descrição das paredes
Φ
[horas
]

Cod.

Descrição

U
[W/(m².K
)]

Ct
[kJ/(m².K
)]

α

PA

Parede de tijolos de 8 furos circulares,
assentados na menor dimensão. Espessura
total da parede: 15,0 cm

2,24

167

0,20

3,7

PB

Parede de concreto maciço
Espessura total da parede: 5,0 cm

5,04

120

0,20

1,3

PC

Parede dupla de tijolos de 8 furos
circulares, assentados na maior dimensão.
Espessura total da parede: 46,0 cm

0,98

368

0,20

10,8

Fonte: Adaptado de NBR 15.220 (ABNT, 2005)

Em seguida, foram selecionados 4 tipos de fechamentos horizontais opacos,
considerando também o menor e maior valor de transmitância térmica e atraso térmico,
indicados pela norma NBR 15.220 (ABNT, 2005). Seguem abaixo os códigos e
descrições dos fechamentos horizontais opacos (cobertura) na tabela 2.
Tabela 2 - Descrição das coberturas
α

[W/(m².K)]

Ct
[kJ/(m².K
)]

ϕ
[horas
]

2,24

84

0,7

2,6

0,62

34

0,7

3,1

Cobertura de telha de barro, lâmina de
alumínio polido e laje de concreto de 25
cm. Espessura da telha: 1,0cm

1,03

561

0,7

13,4

Cobertura de telha de fibrocimento sem
forro. Espessura da telha: 0,7cm

4,60

18

0,7

0,2

U
Cod.

Descrição

CA

Cobertura de telha de barro com forro de
concreto. Espessura do concreto: 3,0cm

CB

Cobertura de telha de barro com 5,0 cm de
lã de vidro sobre o forro de madeira.
Espessura da madeira: 1,0cm

CC

CD

Fonte: Adaptado de NBR 15.220 (ABNT, 2005)
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3.3

Avaliação de desempenho térmico

A partir do conceito de modelo adaptativo definido por De Dear e Brager (2002), foram
utilizados dados de temperatura operativa como índice de conforto térmico para a
definição de Graus-hora para Resfriamento e para Regressão Logística.
No método de Graus-hora, foi somado o valor excedente da temperatura operativa que
esteve acima da temperatura base de 26,5°C, determinada de acordo com o gráfico de
referência de temperatura operativa x temperatura externa, da norma Standard 55
(ASHRAE, 2010).
onde, GhR
Tb
To

GhR = ∑ (26,5 - To) > 0
= Graus-hora para resfriamento
= Temperatura base
= Temperatura operativa

(5)

O uso da Regressão Logística permitiu verificar a influência das combinações entre
parede e coberta sobre o conforto térmico no interior do ambiente. No modelo de
Regressão Logística, foram comparadas os dados horários de temperatura operativa das
combinações, considerando como evento de interesse (y=1) os valores de temperatura
operativa abaixo da temperatura base de 26,5°C. A partir da equação 4 determinada para
este modelo, foram determinados o melhor e o pior desempenho entre as combinações.
(

4

(6)

)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O clima considerado nesta pesquisa é referente à cidade de Patos na Paraíba. Com
latitude de 7,02° sul e longitude de 37,27° oeste, a cidade está situada a 249 m de
altitude, com umidade média de 62,04 % e o nível pluviométrico anual de 1.603,20 mm.
As temperaturas médias mensais apresentam valores entre 25°C a 29°C. As mínimas
ocorrem entre os meses de junho, julho e agosto, chegando a 21°C. As médias mensais
das temperaturas máximas ocorreram entre 30°C e 36°C, sendo outubro, novembro e
dezembro os meses mais quentes, como pode ser observado no gráfico 1.
Gráfico 1 - Amplitude térmica em Patos

Fonte: Autor
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Observam-se valores de temperatura que causam desconforto por calor em todos os
meses do ano. Destacam-se a mínima absoluta de 18,80° C em março, maio e julho, e a
máxima absoluta de 37,70° C em janeiro, maio e novembro.
4.1

Graus-hora para Resfriamento

O método de análise de Graus-hora para resfriamento (GhR) demonstrou diferenças
significativas entre as combinações. A maior diferença ocorreu na coberta (D), com
telha de fibrocimento sem forro, que resultou nos valores mais altos, variando entre
37.053,97 GhR, quando combinada com a parede (B), e 39.534,53 GhR, na combinação
com a parede (C), como pode ser observado no gráfico 2 abaixo.
Gráfico 2 - GhR dos fechamentos opacos em Patos

Legenda:
PA: parede de tijolos de oito furos e=15cm (mod. base).
PB: parede de concreto maciço (U=5,04 W/(m².K))
PC: parede dupla de tijolos e=46cm (U=0,98 W/(m².K))

CA: telha de barro com forro de concreto ( modelo base)
CB: telha de barro com 5cm de lã de vidro e forro de madeira (U=0,62 W/(m².K)
CC: telha de barro com lâmina de alumínio e laje de concreto de 25cm (ϕ=13,4 hs)
CD: telha de fibrocimento sem forro (U=4,60 W/(m².K))

Fonte: Autor

Pôde-se observar que as cobertas (B) e (C), que possuem isolamento térmico em sua
composição, resultaram nos melhores desempenhos e com comportamento semelhante,
quando combinadas com as paredes em análise. O melhor desempenho resultou da
combinação da parede (B), de concreto maciço, com a coberta (C), de telha de barro,
lâmina de alumínio e laje de concreto, que possui 16.871,46 GhR.
4.2

Regressão Logística

Inicialmente, foram determinadas as estimativas e os coeficientes de significância a
partir do Teste de Wald, a fim de identificar as diferenças significativas entre as
combinações, quando comparadas com o modelo base: parede (A) e a coberta (A). A
partir da tabela 3, pôde-se observar que houve diferença significativa entre todas as
combinações e o modelo base, rejeitando a hipótese nula. A partir das estimativas,
foram calculados os exponenciais, que permitiram quantificar a razão da chance de
ocorrer o evento de interesse e a diferença entre cada categoria simulada.
Tabela 3 – Coeficientes de significância To – Patos
Coeficientes

Estimativas

Pr(>|z|)

Resultado

Exponenciais

(Intercept)

0,047726

0,103

Rejeita a Ho

1,04

factor(G)2

0,231325

4,29 x 10-10

Rejeita a Ho

1,26
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Chance

Aumenta em

26%
factor(G)3

-0,713791

<2 x 10-16

Rejeita a Ho

0,49

Reduz em 51%

factor(G)4

0,691750

<2 x 10-16

Rejeita a Ho

1,99

Aumenta em
99%

factor(G)5

0,508150

<2 x 10-16

Rejeita a Ho

1,66

Aumenta em
66%

factor(G)6

0,812173

<2 x 10-16

Rejeita a Ho

2,25

Aumenta em
125 %

factor(G)7

-0,165723

1,83 x 10-5

Rejeita a Ho

0,85

Reduz em 15%

factor(G)8

0,990212

<2 x 10-16

Rejeita a Ho

2,69

Aumenta em
169%

factor(G)9

-0,359095

<2 x 10-16

Rejeita a Ho

0,69

Reduz em 31%

factor(G)10

-0,176627

5,1 x 10-6

Rejeita a Ho

0,83

Reduz em 17%

factor(G)11

-1,247628

<2 x 10-16

Rejeita a Ho

0,29

Reduz em 71%

factor(G)12

0,438164

<2 x 10-16

Rejeita a Ho

1,55

Aumenta em
55%

hora

-0,115091

<2 x 10-16

Rejeita a Ho

0,89

Legenda:
G1 – parede A-coberta A
G2 – parede A–coberta B
G3 – parede A-coberta C
G4 – parede A-coberta D

G5 – parede B-coberta A
G6 – parede B-coberta B
G7 – parede B-coberta C
G8 – parede B–coberta D

G9 – parede C-coberta A
G10 – parede C-coberta B
G11 – parede C-coberta C
G12 – parede C-coberta D

Fonte: Autor

Pôde-se verificar que o melhor desempenho ocorreu na combinação G8, parede (B) com
maior transmitância térmica, combinada com a coberta (D) também com maior
transmitância. Esta combinação aumenta a chance da temperatura operativa permanecer
abaixo da temperatura base em 169% em relação ao modelo base. O pior desempenho
ocorreu em G11, que representa a combinação da parede (C) e coberta (C), com os
maiores valores de atraso térmico. Esta combinação reduziu a chance de ocorrer
conforto pela temperatura operativa em 71%, conforme equação abaixo.

 p 
  e  0  1G 2  2G 3  3G 4  4G 5  5G 6  6G 7  7G 8  8G 9  9G10  10G11  11G12  12Hora

1 p 

e

(7)

0,950, 79.G 2 2, 04.G 30,50.G 40, 60.G 50, 44.G 61,18.G 70,37.G81, 43.G 91,19.G103, 48.G110, 64G121, 21. Hora

Para diagnosticar as irregularidades do modelo, foram realizadas duas análises de
resíduos: 1) o resíduo de Pearson (teste qui-quadrado) que rejeitou a hipótese de que não
há diferenças entre a variável resposta e as variáveis independentes, com p-value menor
que 2,2 x 10-16, e ainda, 2) o teste de hipótese de análise de variância (Anova), que
rejeitou a hipótese, com resultado de p-value menor que 2,2 x 10-16.
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4.3

Discussões

Nos dois métodos, percebe-se que a influência da coberta é maior que da parede em
todas as combinações, em função dos valores de radiação solar na cidade de Patos. A
influência da parede é reduzida, mas perceptível nas duas situações.
Ao considerar o método de Graus-hora para Resfriamento, a combinação da parede com
alto índice de transmitância térmica associada à coberta com isolamento térmico
resultou no melhor resultado. Este evento resulta da possibilidade do isolamento térmico
manter condições mais homogêneas no interior da edificação nos horários mais quentes,
por reduzir as oscilações térmicas do ambiente, resultando em uma temperatura interna
com pequenos intervalos entre o dia e a noite, mas com temperaturas em todos os
horários acima do limite de conforto. Nos casos da coberta de fibrocimento sem forro
combinada com todas as paredes foram identificados os piores desempenhos térmicos.
Pelo método de Regressão Logística, a coberta de fibrocimento sem forro representa a
solução de coberta, dentre aquelas analisadas neste trabalho, com melhor desempenho
térmico. Combinada com todas as paredes, a coberta de maior transmitância térmica
aumentou a chance de ocorrer conforto no edifício em até 169%.
Pôde-se observar que os dois métodos resultaram em desempenhos inversos, enquanto o
método de Graus-hora para resfriamento indica piores condições de conforto no uso de
cobertas com maior valor de transmitância térmica, o método de Regressão Logística
indica melhores condições de conforto neste tipo de coberta.
As críticas relativas ao método de Graus-hora para Resfriamento reforçam os resultados
encontrados nesta pesquisa, pois alguns autores comentam sobre a ausência da
distribuição das temperaturas ao longo do ano, permitindo que dois edifícios resultem
no mesmo valor de Graus-hora, apesar de um edifício atingir temperaturas bem mais
elevadas que outro, como afirma Negreiros (2010).
Foi constatado que no método de Regressão Logística as variações da temperatura não
são perceptíveis, assim como no método de percentual de horas de desconforto, pois
ambos são métodos que quantificam a chance de ocorrer conforto e desconforto, mas
não demonstram este comportamento. O método de Regressão Logística considera
quantas vezes a temperatura operativa esteve abaixo da temperatura base, ou seja, na
coberta com maior transmitância térmica houve mais ocorrências de temperatura abaixo
de 26,5°C apesar de não conhecermos o quanto essas temperaturas estiveram acima do
limite adotado.
4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escolha adequada do método de avaliação de desempenho térmico é fundamental para
a correta interpretação dos resultados. Observou-se que os métodos utilizados são
limitados ao representar as condições térmicas encontradas no edifício, resultando na
seguinte questão: qual o método mais adequado? Poucas horas de desconforto com
grandes oscilações e elevadas temperaturas ou menores oscilações de temperaturas
porem maior frequência de temperaturas acima do limite de referência?
A dificuldade em encontrar um método adequado para avaliar o desempenho térmico da
envoltória nas condições climáticas escolhidas é uma limitação, pois grande parte dos
estudos desenvolvidos nesta área é baseada em definições para climas mais amenos,
inclusive os algoritmos utilizados nos programas de simulação computacional, que
utilizam referências que não refletem nossa realidade.
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Considerando o uso de modelos numéricos para avaliação de desempenho térmico,
recomenda-se a continuidade deste estudo considerando o avanço em relação a algumas
limitações encontradas, principalmente no que se refere aos critérios de definição dos
métodos de avaliação de desempenho térmico de edificações ventiladas naturalmente.
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RESUMO
O artigo surge do interesse pela ampliação do conhecimento na área do conforto ambiental e constante
busca de formas para a minimização das emissões e do consumo energético pelas edificações, alinhandose aos princípios de sustentabilidade do setor construtivo. Serão apresentados os resultados iniciais da
pesquisa em andamento intitulada “Uso de fontes alternativas e renováveis de energia incorporadas à
arquitetura” conduzida no Grupo de Estudos em Arquitetura, Conforto Ambiental e Eficiência Energética
FAU UFRJ em parceria com a Università degli Studi di Roma La Sapienza na linha de pesquisa
“Efficientamento energetico e bioclimatico degli edifici”. O trabalho, calcado essencialmente em revisão
bibliográfica, tem como principal objetivo a construção do estado da arte sobre o uso da geotermia em
edificações, suas potencialidades e benefícios para a redução de emissões e do consumo energético.
Trata-se de estratégia passiva para conforto térmico, que tira proveito da temperatura do subsolo próximo
à superfície pelo uso de condutores de ar subterrâneos, para pré aquecer os ambientes no inverno, ou pré
resfriá-los no verão: uma tecnologia pouco explorada no Brasil, mas com exemplos de aplicação na Itália,
Alemanha, Canadá, nos EUA, e diversos outros países. Assim, serão apresentados os resultados de vasta
pesquisa bibliográfica de caráter exploratório, com breve descrição da tecnologia e exemplos ilustrativos
de aplicação em contextos climáticos diversos, evidenciando a necessidade de maior exploração em
contexto nacional para auxiliar no condicionamento passivo em edificações, já que o aproveitamento do
potencial geotérmico pode contribuir para a redução da dependência de sistemas artificiais para o
conforto térmico. Pretende-se assim, avançar na discussão sobre a não utilização da tecnologia, hoje
atribuída à ausência de dados disponíveis sobre características dos solos e aos altos investimentos para
sua implementação. Acredita-se que a produção de conhecimento, estimulando a demanda, contribuirá
para futuras pesquisas, investimentos e para a redução de custos.
Palavras-chave: Energias Renováveis em Arquitetura, Geotermia, Conforto Térmico.

ABSTRACT
This paper stems from an interest in the expansion of knowledge of environmental comfort and the
constant search for ways to minimize emissions and energy consumption by buildings, aligned to the
principles of sustainability in the construction sector. The initial results of ongoing research entitled
"Usage of alternative and renewable energy sources in architecture" carried out at Group of Studies in
Architecture, Environmental Comfort and Energy Efficiency FAU UFRJ in partnership with Università
degli Studi di Roma La Sapienza in its line of research "Efficientamento energetico e bioclimatico degli
edifici". The work aims to present the state of art about the use of geothermal energy in buildings, its
potentiality and benefits for reducing emissions and energy consumption. This is a passive strategy for
thermal comfort, which takes advantage of the temperature of the subsoil near the surface, through the
use of underground air ducts for pre heating rooms in winter, or pre cool them in summer: a technology
not much explored in Brazil, but with application examples in Italy, Germany, Canada, the U.S. and
several other countries. So, it’s the result of an extensive bibliography exploratory research with a brief
description of the technology and illustrative examples of its application in various climatic contexts,

538

highlighting the need for further exploration in national context to assist in passive conditioning in
buildings, since the use of geothermal potential can contribute to reducing dependence on artificial
systems for thermal comfort. The aim is to move forward the discussion on the non-use of this technology,
nowadays attributed to the lack of available data of soil characteristics and to the high investments for its
implementation. It is believed that the production of knowledge, stimulating demand, will contribute to
future researches, investments and cost reductions.
Keywords: Renewable Energy in Architecture, Geothermal, Thermal Comfort.

1

INTRODUÇÃO

O artigo surge do constante interesse por meios de reduzir o consumo de energia e de
emissões pelas edificações, numa contribuição para a ampliação do conhecimento na
área do conforto ambiental alinhado aos princípios de sustentabilidade do setor
construtivo.
Tem como objetivo principal a construção do estado da arte sobre o uso da geotermia
em edificações: uma estratégia passiva para o conforto térmico, que tira proveito da
temperatura do subsolo próximo à superfície através do uso de condutores de ar
subterrâneos, para pré aquecer os ambientes no inverno, ou pré resfriá-los no verão. Esta
estratégia, conhecida como geotermia superficial é também chamada de geotermia a
baixa entalpia, diferente da geotermia a alta entalpia, aquela que utiliza as altas
temperaturas das grandes profundidades da Terra para geração de energia elétrica.
Para isso, serão apresentados os resultados iniciais da pesquisa em andamento intitulada
“Uso de fontes alternativas e renováveis de energia incorporadas à arquitetura”
conduzida no grupo de Estudos em Arquitetura, Conforto Ambiental e Eficiência
Energética AMBEE FAU UFRJ em parceria com a Università degli Studi di Roma La
Sapienza, apresentando as potencialidades e benefícios do sistema para redução do
consumo energético e emissões, uma vez que pré condiciona os espaços reduzindo a
necessidade do uso de equipamentos artificiais para tal. Os resultados aqui apresentados
derivam de extensa pesquisa bibliográfica de caráter exploratório, ilustrados com
exemplos de aplicação.
O potencial geotérmico dos solos para uso direto, ou seja, para o condicionamento de
edificações, através de uma segunda rede de tubos incluídos no interior das lajes e
paredes, tem sido explorado em diversos países do mundo e em diferentes contextos
climáticos, porém, pouco utilizado no Brasil, mas merecedor de maior atenção dos
pesquisadores.
Pretende-se assim, promover um avanço na discussão sobre os impedimentos para sua
utilização no país, hoje atribuídos à falta de informações para tal, à falta de demanda em
projetos e aos altos custos de investimento para sua implantação. Entendemos que a
construção do conhecimento, alimentará pesquisas que, por sua vez, criarão subsídios
para seu uso, implicando na maior demanda em projetos e contribuindo para a redução
de custos para sua implementação.
2

PRINCÍPIOS GERAIS DO FUNCIONAMENTO DA GEOTERMIA EM
ARQUITETURA

O princípio do uso da geotermia para o condicionamento passivo de edificações,
chamados sistemas de condutores subterrâneos ou tubos enterrados, se baseia no fato de
que a temperatura do sobsolo a poucos metros de profundidade tende a ser mais amena
e, em determinadas profundidades, mais estável que a temperatura do ar exterior, com
amplitudes de cerca de 1ºC a 2ºC ao longo do ano, de acordo com Neto e Voltani
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(2013). Assim, em climas ou períodos quentes, a temperatura tende a ser mais fresca e,
em climas ou períodos frios, tende a ser menos agressiva.
O sistema utiliza ar, fluido refrigerante ou solução salina e pode ser aberto ou fechado.
Um exemplo de sistema aberto é pela entrada do ar exterior (naturalmente ou com
auxílio mecânico) que, passando pelos condutores enterrados e trocando calor com a
temperatura do solo, é injetado no interior da construção. Sua vantagem está na
simplicidade de execução e custo reduzido para instalação. A desvantagem está na
dependência da temperatura do ar exterior. Porém, reduções médias de até 4ºC foram
registradas por Chinellato (2013) em medições realizadas em casas populares utilizando
o resfriamento geotérmico em diversos locais do Brasil (Neto e Voltani, 2013).
Pode ainda ser um sistema que utilize de bombas de calor (chamadas heat pumps),
utilizando o solo ou a água (de superfície ou subterrânea, com ou sem aditivos
refrigerantes) como trocador de calor. É um sistema termodinâmico, que promove a
circulação do fluido refrigerante pelos tubos propiciando a climatização e após circular
pelo sistema, o fluido retorna à base e o sistema volta a trabalhar. Diferentemente dos
sistemas abertos, não depende da temperatura do ar exterior, mas da temperatura do
subsolo, mais constante. Contudo, tal recurso impacta no custo de instalação e, para o
funcionamento das bombas, é utilizada energia elétrica. Mas, mesmo assim, Neto e
Voltani (2013) apontam para uma redução de cerca de 30% do consumo energético
pelos sistemas fechados, quando comparada aos sistemas artificiais. Porém, Musskopf
(2006) lembra que tal dado deve ser avaliado caso a caso, de acordo com a relação entre
a temperatura do subsolo e a de conforto, que irá determinar a eficiência do sistema e a
necessidade de complementação por equipamentos artificiais convencionais. Tais
sistemas reduzem ainda a emissão de CO2, quando comparados aos convencionais para
condicionamento de ar.
O dimensionamento dos sistemas de tubulações enterradas é feito de acordo com a
demanda por aquecimento ou resfriamento e, em casos de não atendimento à demanda,
pode ser utilizada em combinação com sistemas mecânicos ou artificiais, compondo os
sistemas híbridos.
A área necessária para a instalação das tubulações deve ser disponibilizada no terreno,
seja verticalmente (na direção da profundidade do subsolo), ou horizontalmente (pela
extensão do subsolo), de acordo com a área disponível e o tipo de solo, conforme
mostrado na Figura 1. Ambas possuem vantagens e desvantagens. No primeiro caso, a
área de terreno necessária para a instalação é menor e o sistema se beneficiará da maior
estabilidade de temperatura dada à maior profundidade da instalação. Porém, o mesmo
torna-se uma desvantagem, na medida em que é preciso perfurar maior profundidade do
solo de modo a receber as tubulações. No segundo caso, de instalações horizontais, uma
grande vantagem é o menor custo associado à menor perfuração, com a desvantagem de
que em menores profundidades, as temperaturas tendem a apresentar maior flutuação,
segundo Musskopf (2006).

540

Figura 1 – Exemplos de instalação de tubos subterrâneos verticais e horizontais

Fonte: Fisk; Turiel, 1995 apud Musskopf (2006)

Phetteplace (2007, apud Neto e Voltani, 2013), consultor, professor e pesquisador norte
americano apresentou um exemplo de registro de temperatura do solo no tempo, e
verificou que em profundidades a partir de 9,5 metros (31 pés) não foram verificadas
variações significativas, conforme mostra a Figura 2.
Figura 2 – Exemplo de registro de temperatura do solo

Fonte: Neto e Voltani (2013)

Porém, Jacovides et alli (1996, apud Musskopf, 2006) lembram que dados de
temperatura e as propriedades dos solos só podem ser utilizados localmente.
De acordo Nogueira e Pralon (2011), dados experimentais mostraram que a poucos
metros de profundidade (a partir de 2m, em alguns casos) a temperatura do solo é
praticamente igual à temperatura média anual do ar ambiente no respectivo local, o que
causa uma redução do consumo energético para que sejam alcançadas temperaturas de
conforto, tendo seu rendimento incrementado especialmente em locais com grande
amplitude térmica anual.
Cuidados dever ser tomados, com relação à qualidade do material das tubulações, suas
vedações e sistemas para controle de umidade por condensação. De acordo com o
professor André Avelar do Instituto de Geociências da UFRJ, por meio de comunicação
pessoal em março de 2014, o solo sofre influência das chuvas e as tubulações estão
também sujeitas à corrosão pela oxidação do solo. Por isso, devem ser protegidas para
evitar mofo e degradação. Outra preocupação, segundo Neto e Voltani, deve ser a
regeneração do solo que, no caso de retirar calor do ar, terá sua temperatura próxima aos
tubos, ligeiramente alterada, reduzindo a diferença de temperatura entre solo e fluido
refrigerante, afetando, a longo prazo, o rendimento do sistema..
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3

PANORAMA MUNDIAL SOBRE A APLICAÇÃO DA GEOTERMIA NA
ARQUITETURA

A primeira rede moderna de aquecimento urbano abastecida por energia geotérmica
surgiu em 1930, na Islândia, e que deu o impulso para que o sistema começasse a ser
adotado pelo mundo (Cruz, 2013). Após da Segunda Grande Guerra, começaram a
surgir as primeiras instalações com bombas de calor geotérmica em habitações, tendo
sua primeira instalação em uma casa em Indianápolis, Indiana, nos EUA, em 1945, mas
só a partir dos anos 90, as bombas de calor geotérmicas tiveram maior desenvolvimento,
devido à alta do preço do petróleo. Hoje, a tecnologia é muito explorada na América do
Norte e Europa, onde diversos países possuem programas de incentivo para pesquisas e
aplicação desta estratégia passiva que contribui para o conforto térmico e redução do
consumo energético em edificações. Diante da infinidade de exemplos de aplicação no
mundo, decidiu-se por destacar neste artigo os pioneiros e/ou os que representem
marcos dentro de planos de incentivo em seus países. Para as ilustrações, foram
selecionados os que disponibilizam esquemas de instalação do sistema de geotermia.
3.1

Europa

De acordo com Cruz (2013), os pioneiros no uso da geotermia superficial são a Áustria,
Alemanha e Suíça, que possui 50 mil pequenas instalações geotérmicas que abastecem
casas, indústrias e hotéis. A Islândia se destaca, pela cidade de Reykjavik que possui o
maior sistema de aquecimento geotérmico do planeta, utilizando água quente natural
para fornecer calor a edifícios e casas desde 1930.
Os Países Baixos também figuram como fortes representantes no desenvolvimento de
sistemas geotérmicos, onde os primeiros sistemas de armazenamento de energia a
baixas profundidades foram realizados nos anos 80, tendo como exemplo o edifício da
sede central da Nike na Europa, em Hilversum, de 1996. Segundo a empresa IF
Technology, especializada em energia Geotérmica nos Países Baixos, com o Protocolo
de Kyoto, pesquisas ganharam força e o mercado para sistemas geotérmicos cresceram
muito.
Na Bélgica, no final dos anos 90, foram realizados os primeiros projetos com
armazenamento de energia, como exemplo há o Banco CERA, em Leuven, de 1999. No
Reino Unido, em 2006 foi realizado o primeiro projeto, em Londres, o Complexo
Westway. Na Noruega, destaca-se o Aeroporto de Oslo.
O projeto europeu Ground-Med, reuniu Universidades da Europa, institutos de pesquisa,
empresas do ramo, associações industriais e consultores, para avaliar o impacto desta
tecnologia em regiões junto ao Mediterrâneo. Foram realizados estudos em oito
protótipos instalados em sete países, sendo eles Portugal, França, Romênia, Slovênia,
Espanha, Grécia e Itália. Em 2012, uma publicação reuniu os resultados bastante
satisfatórios e promissores, com a redução do consumo de energia pelo uso da
geotermia quando comparada aos sistemas convencionais para condicionamento do ar,
comprovando sua eficiência em climas mais amenos.
Antes disso, na Espanha, a investigação do potencial geotérmico já havia se iniciado
com a crise do petróleo de 1973. Mais tarde, o Programa GEOT-CASA, representou um
marco do Plano de Energias Renováveis na Espanha para 2005-2010 que tinha como
objetivo estender o uso da geotermia em edificações, financiando instalações
geotérmicas em edifícios. Neste contexto, a estação Pacífico do Metrô de Madri (Figura
3) foi a primeira estação de metrô capaz de gerar sua própria energia para climatização
com uso de geotermia. O sistema, em funcionamento desde 2009, permite uma
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economia de 75% de energia, com redução de 50% de emissões de CO2. Para sua
implementação, foram realizados estudos para determinar a viabilidade do terreno e
suas características quanto à temperatura, condutividade térmica média e profundidade
do nível freático. A partir daí foram introduzidos 32 tubos em forma de “U” de
polietileno de alta densidade a 150 metros de profundidade, onde a temperatura do solo
era de cerca de 15ºC, e nos quais circulariam um gel capaz de garantir a manutenção da
temperatura. (Observatório tecnológico de la energia, 2012)
Figura 3 – Ilustração do sistema geotérmico na Estação de metrô Pacífico, em
Madri, Espanha

Fonte: http://www.imrishale.com/blog/2012/04/04/energia-geotermica-para-alimentar-el-metrode-madrid/ (acesso em 20/04/2014)

Além deste projeto pioneiro, o documento do Observatório tecnológico de la energia
destaca o projeto de Colégio Público Ciudad de Capadocia, em Trillo (Guadalajara),
que possui uma instalação geotérmica há mais de 100 metros de profundidade com
objetivo de transferir a energia geotérmica aos radiadores do colégio mediante una
bomba de calor. A solução técnica adotada substituiu a caldeira a diesel utilizada
anteriormente como fonte de energia e que continua conectada ao sistema de radiadores
de edifício público, mas de forma adicional. O mesmo documento destaca a construção
de um edifício em Mataró, Barcelona, dotado de sistema de geotermia para que as
moradias tenham um sistema próprio de climatização. O imóvel ocupa uma área de 220
m2, foi um dos ganhadores do Prêmio de Eficiência Energética Isover 2011 e obteve
uma classificação energética de nível A.
Em Portugal, em 2013, foi criada a Plataforma Portuguesa de Geotermia Superficial
(PPGS), uma parceria interinstitucional com missão de desenvolver ações que permitam
o progresso do aproveitamento da geotermia superficial, tanto a nível científico como
aplicado, tendo como objetivos divulgar o tema, promover o diálogo na comunidade e
auxiliar na elaboração de legislação.
A Alemanha se destaca como país grande utilizador da geotermia em seus edifícios. São
inúmeros os exemplos de arquitetura com condicionamento per esta tecnologia. Como
exemplos, há o Palácio do Reichstag em Berlim, de autoria de Foster + Partners e o
prédio do Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energia Solar, em Freiburg. Em 2007, a
Agência Federal para o Meio Ambiente, em Dessau, projeto do escritório berlinense
Sauerbruch Hutton, com o intuito de minimizar o impacto do edifício no ambiente, fez
uso do trocador geotérmico de calor, constituído por um sistema subterrâneo de tubos
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com mais de 5km de extensão, usando a temperatura do solo para pré-condicionar o ar a
ser distribuído pelos ambientes da Agência. Esse meio serviu tanto para substituir
sistemas tradicionais de refrigeração, produzindo 125 mil kWh/ano, como também para
o aquecimento necessário nos meses de inverno, que consumia 86 mil kWh/ano, sendo a
sua função de pré-aquecer os ambientes no inverno e pré-resfriá-los no verão (indicados
pelos números 2c e 3a, na Figura 4 abaixo).
Figura 4 – Agência Federal para o Meio Ambiente, em Dessau, Alemanha

Fonte: Revista AU (2007)

Na Itália, em 2009, Mario Cucinella, projetou a Casa 100K €, em Turim (Figura 5), com
zero emissão de CO2 e baixo impacto ambiental. É um conjunto de 50 casas com 100m2
cada, onde são utilizadas bombas geotérmicas como estratégia passiva, atuando no précondicionamento dos ambientes, tanto no inverno quanto no verão. O projeto integra
outras estratégias para a redução do consumo energético e emissões, como sistema
fotovoltaico, turbinas eólicas, reaproveitamento das águas pluviais e envoltórias bem
isoladas. Estudos de ventilação natural e insolação também contribuem para a
sustentabilidade do projeto. O projeto 100K € foi exposto na 11ª Exibição Internacional
de arquitetura organizada pela Bienal de Veneza e ganhou o prêmio da Architectural
Review, o Awards Futures Projects 2009, na categoria sustentabilidade.
Figura 5 – Projeto Casa 100K €, em Turim, Itália

Fonte: http://www.mcarchitects.it/project/la-casa-100k (acesso em 18/04/2014)

Na esfera acadêmica, destacam-se as pesquisas conduzidas pela Universidade de Roma
“La Sapienza” que, com grande atenção a aspectos experimentais e práticos, usam em
edifícios residenciais públicos de baixo custo, condutores enterrados combinados a
outras estratégias bioclimáticas, de modo a favorecer condições de conforto térmico do
organismo edificado (Battisti, Herzog e Tucci, 2012).
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3.2

Ásia

O Tianjin Eco-City, na China, realizado em parceria entre os governos da China e
Cingapura, pretende se tornar a cidade mais sustentável do mundo. Com conclusão
prevista para 2020, o projeto adota uma infinidade de estratégias bioclimáticas e
sustentáveis para redução do consumo energético e emissões. O projeto, construído
sobre solo contaminado, terá uma extensão de 30 km2 e, dentre as estratégias projetuais,
serão usadas bombas de calor geotérmicas para condicionamento. Na Indonésia, em
Jacarta, será construído o primeiro arranha-céu climatizado por geotermia e que
pertence à companhia energética Pertamina, conforme ilustra a Figura 6.
Figura 6 – Projeto do edifício da Companhia Pertamina, em Jacarta, Indonésia

Fonte: <http://geotermiaonline.com/primer-rascacielos-del-mundo-climatizado-por-geotermia/>
(acesso em 19/04/2014)

3.3

América do Norte

Os EUA, pioneiros na aplicação da tecnologia, possuem diversos exemplos, como o
aeroporto de Portland e o Richard Stockton College, em New Jersey. No Canadá, se
localiza o prédio Maison du Développment Durable (MDD), inaugurado em maio de
2012 (Figura 7), que utiliza o sistema de geração de energia por geotermia, com dutos
que descem pelo solo a 150 m de profundidade. O prédio integra outras estratégias
sustentáveis e concorre ao selo LEED Platinum de sustentabilidade.
Figura 7 – Edifício Maison du Développment Durable, em Montral, Canadá

Fonte: AU (2012)
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3.4

América do Sul

O empreendimento Parque Titanium, em Santiago, Chile (construção 2012-2014), sob a
responsabilidade do arquiteto chileno Abraham Senerman, e ilustrado na Figura 8, conta
com a geotermia para climatização de seus ambientes. Sob a área dos três prédios que
compõem o complexo, passa o Rio Mapocho, com águas à temperatura constante em
torno dos 15ºC, que são aproveitadas para a climatização dos edifícios. (AU, 2011)
Figura 8 – Empreendimento Parque Titanuim, em Santiago

Fonte: AU (2011)

No Brasil, a tecnologia ainda é pouco explorada e merece maiores investigações.
Hollumuller et alli (2006) realizaram estudos com tubos enterrados e com defasadores
térmicos - sistemas que se aproveitam de amplitudes térmicas diárias, promovendo o
deslocamento de pico de temperatura ao longo das horas, sem amortecimento, numa
oportunidade de aproveitar o resfriamento noturno estocado na própria estrutura das
edificações - e apontaram para o potencial de uso dos sistemas nas cidades de São
Paulo, Porto Alegre, Brasília e Florianópolis.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização da geotermia superficial, de baixa entalpia, para uso direto para
climatização de ambientes tem mostrado resultados positivos, colaborando para a
manutenção das condições de conforto térmico com redução do consumo energético e
das emissões de poluentes pelas edificações. Em muitos casos, são capazes de substituir
por completo os sistemas até hoje considerados convencionais para condicionamento do
ar. E, mesmo que não supram integralmente a demanda de condicionamento, podem ser
usados compondo sistemas híbridos, reduzindo a dependência dos sistemas artificiais.
Os sistemas de tubos enterrados horizontalmente, por dispensarem perfurações a
grandes profundidades, o que impacta diretamente nos custos do sistema, parecem
merecer maior atenção dos pesquisadores e de parcerias interdisciplinares e
interinstitucionais, para que sua aplicação seja viabilizada.
No Brasil, a tecnologia ainda não é suficientemente explorada. Para isso, deve-se
avançar nas pesquisas e especialmente há que se promover uma esperada aproximação,
tanto entre diversas entidades: universidades, empresas, consultores, etc., quanto entre
as diversas áreas de conhecimento envolvidas: das engenharias, que detém o
conhecimento sobre o funcionamento do sistema; da geologia, que por prospecção, pode
obter dados sobre as características dos solos locais; da arquitetura, que deve prever a
utilização do sistema em projetos e, para isso, disponibilizar área para as instalações.
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Por fim, vale ressaltar a importância da utilização desta tecnologia não isoladamente,
mas em conjunto com estratégias bioclimáticas e de eficiência no uso da energia, uma
vez que a soma delas favorecerá o projeto de edifícios como organismos integrados em
seu funcionamento.
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RESUMO
Os selos de certificação ambiental surgem como uma ferramenta de projeto, execução e
desempenho (pós-ocupação), voltada a questões de sustentabilidade, envolvendo a diminuição de diferentes
impactos ambientais, sociais e econômicos. O presente trabalho é parte de uma Dissertação de Mestrado
que se encontra em desenvolvimento, e tem como objetivo analisar o conjunto de decisões tomadas na fase
de projeto de um prédio comercial, certificado no nível ouro do programa LEED, visando à redução no
consumo de água. A estratégia de pesquisa consiste num estudo de caso onde está sendo analisado o
consumo de água no prédio durante os quatro anos de ocupação. Para tanto foram consideradas informações
do sistema de automação quanto ao consumo de água neste período e comparadas a parâmetros encontrados
na bibliografia do LEED e no consumo de água previsto na etapa de projeto, informação que concedeu a
pontuação no programa de certificação, que especifica uma redução de 30% em relação ao consumo de
água em comparação com prédios tradicionais (sem diretrizes de sustentabilidade). Os resultados parciais
indicam que o conjunto das iniciativas voltadas a esta questão nem sempre resultam na economia esperada
pelo projeto. Como contribuição, a discussão dos resultados é realizada a partir dos dados de consumo das
diferentes iniciativas propostas pelo projeto, que incluem a construção de uma estação de tratamento de
esgoto (ETE), otimização do projeto de paisagismo, dispositivos redutores de vazão, analisando toda a
operação do prédio (facilidade e dificuldades).
Palavras-chave: certificação ambiental, consumo de água, pós-ocupação de edificação.

ABSTRACT
The environmental certification labels emerge as a tool for project design, construction and performance
phase (post-occupancy), oriented to sustainability issues, involving the reduction of different
environmental, social and economic impacts. The present paper is part of a MSc’s dissertation that is
currently under development, and its purpose is to analyze the design decisions taken on a commercial
building, with the LEED environmental certification at level "Gold", aiming the water consumption
reduction. The research method consists in a study case in which the water consumption of the building is
analyzed during four years of occupancy. Therefore, automation system information will be analyzed
regarding the water consumption in this time frame and compared to LEED literature’s guidelines and also
to the water consumption expected on the building’s design phase, information that granted a specific score
on the certification program that establishes a water reduction of at least 30% compared to traditional
buildings (with no environment guidelines). The partial results suggest that the design initiatives taken not
always result on the expected design economy reduction. As contribution, the results’ debate considers the
different consumption data of the solutions proposed by the project design, including a Sewage Treatment
Plant (STP), landscaping design optimization, water flow reducer devices, and all the building operation
analysis (facilities and difficulties).
Keywords: environmental certification, water consumption, building post-occupancy.
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1

INTRODUÇÃO

A construção civil caracteriza-se como uma das maiores consumidoras de
recursos naturais em seu processo produtivo, tanto no Brasil como no exterior (JOHN,
2000). Os impactos ambientais causados por um edifício ocorrem em todas as etapas que
compreende seu ciclo de vida, iniciando-se pela extração de matérias-primas, produção e
transporte dos materiais e componentes, geração de resíduos durante a fase de construção
e ao final da vida útil. Conforme John Oliveira e Agopyan (2006), a indústria consome
cerca de 75% dos recursos naturais do mundo, em sua maioria não renováveis. Além
desses, citam-se o consumo de energia e água e a geração de efluentes durante a fase de
pós-ocupação. Em relação ao consumo de água, foco deste trabalho, Macozonma (2002)
diz que o setor da construção civil é responsável pelo consumo de 2-16% de água potável.
Desde a década de 80, desenvolvimento sustentável, ou sustentabilidade tornamse cada vez mais discutidos por acadêmicos envolvidos com a construção civil
(PACHECO TORGAL; JALALI, 2010). A Figura 1 apresenta a quantidade de trabalhos
acadêmicos que discorrem sobre o assunto ao longo do tempo.
Figura 1 - Artigos que contém o termo “desenvolvimento sustentável” na área da
construção civil

Fonte: Pacheco, Torgal e Jalali (2010)

A partir do crescimento do volume de obras ao longo das últimas duas décadas,
constata-se que o mundo científico se volta com grande interesse a esse relevante tema.
Em paralelo, surgem novas tendências no mercado para promover uma mudança de
paradigmas de consumo do setor da construção civil, por meio do incentivo ao uso
racional de recursos naturais e da preferência por aqueles produzidos regionalmente, bem
como a de reciclagem dos materiais, para que produtos e serviços estejam comprometidos
com a preservação do meio ambiente em diferentes formas. Os países que acreditavam
dominar os conceitos dos chamados “projetos ecologicamente corretos”, ou prédios
verdes, não possuíam meios para verificar quão sustentáveis eram de fato os seus
edifícios. Assim surgiu a necessidade de criação de ferramentas, programas ou sistemas
de avaliação e certificação, com o objetivo de orientar empreendedores, projetistas e
construtores quanto aos aspectos a serem considerados na produção de edificações mais
sustentáveis (SILVA; SILVA; AGOPYAN, 2003). Ou seja, de acordo com Gonçalves e
Duarte (2006), uma certificação ambiental é concedida a partir de um sistema de
avaliação onde se analisa o grau de sustentabilidade associado à uma edificação, em razão
de determinados critérios de desempenho aplicados nele.
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Existem no mercado diferentes certificações ambientais, cujo escopo e quesitos
dependem de cada país, bem como suas reais necessidades (BENINI et al., 2003). Os
principais sistemas de avaliação internacional atualmente são: AQUA (Brasil), Beam
(China), BREEAM (Reino Unido), CASBEE (Japão), Démarche HQE® (França),
Energy Star® (Estados Unidos), GBTool®, Green Mark Scheme® (Singapura), Green
Star SA® (Australia), LEED® (Estados Unidos), MSDG® (Estados Unidos) e
NABERS® (Australia). No Brasil, o interesse na avaliação ambiental de edificações é
relativamente recente, e atualmente os principais selos nacionais são: AQUA®, Fundação
Vanzolini®, Programa Procel Edifica®, Selo da Caixa azul® e Sustentax®.
A norte-americana LEED (Leadership in Energy & Environmental Design)
consiste no primeiro sistema de certificação internacional a ser adotado por empresas
brasileiras. Dentre as principais críticas a este sistema, a principal refere-se à aplicação
de normas americanas para parâmetros de desempenho, que por vezes não correspondem
à realidade brasileira, já que uma avaliação tecnicamente consistente deve refletir as
prioridades do país (STUERMER; BEDENDO; FELIPETTE, 2010). Outro fator a ser
considerado, é que não existe recertificação nesta categoria do LEED de novas
construções, ou seja, não há a necessidade de renovação do certificado. Ele é válido
apenas para as decisões de projeto e execução, não levando em conta o desempenho de
pós-ocupação.
Para obter esta certificação o empreendimento deve atender aos pré-requisitos
mínimos e obter uma pontuação mínima junto aos requisitos, sendo então enquadrado em
um sistema de classificação no qual se atribui o nível de conformidade, podendo ser
simplesmente certificado, prata, ouro ou platina. O sistema aplica-se também a oito
modalidades de certificações LEED, que podem ser atribuídas a novos projetos ou a
edificações existentes. No país há 390 empreendimentos certificados pelo sistema LEED,
13 destes localizados no Rio Grande do Sul (“Green Building Council Brasil”, 2014).
Existe uma série de dificuldades ao implementar selos internacionais, uma vez
que se tratando de países com latitudes, condições sociais e econômicas e ambientais tão
diferentes, uma melhor atenção deve ser dada ao se importar um selo ambiental
internacional. Além das práticas construtivas e de projeto serem diferentes de país para
país, a receptividade do mercado à introdução de métodos é um fator relevante a ser
levado em consideração (SILVA; SILVA; AGOPYAN, 2003). Para garantir o sucesso de
uma implementação de selo ambiental internacional, os autores reforçam para a educação
dos usuários e dos projetistas, para a evolução da qualidade na especificação de projeto,
e para a apresentação de um plano de manutenção e um manual do usuário.
O presente trabalho é parte de uma Dissertação de Mestrado que se encontra em
desenvolvimento. Tem como objetivo analisar o conjunto de medidas tomadas na fase de
um projeto de um prédio comercial, certificado no nível ouro do programa LEED, visando
à redução no consumo de água.
2

MÉTODO DE PESQUISA

A estratégia de pesquisa consiste num estudo de caso que utiliza como objeto
de estudo um prédio ambientalmente certificado, sede de uma empresa da área de TI
(tecnologia de informação) localizado no Rio Grande do Sul. A área total do edifício é de
aproximadamente 11.250 metros quadrados. Sua construção foi iniciada em 2007, e está
ocupado desde 2009.
A pesquisa foi realizada em duas etapas, a seguir descritas:
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2.1

Etapa 1: identificação das soluções de projeto para atendimento de requisitos

A partir dos pré-requisitos e requisitos do programa de certificação da
categoria “Eficiência da Água” (Quadro 1) foram identificadas as soluções indicadas no
projeto, que concederam a pontuação para o selo de certificação ambiental. Essas
informações foram pesquisadas nos projetos e na documentação enviada ao órgão
certificador.
Quadro 1 – Requisitos pontuados na categoria “Eficiência da Água”
Pré-requisitos e requisitos para avaliação LEED

1

Uso eficiente de água no paisagismo, reduzir em 50%

2

Uso eficiente de água no paisagismo, não utilização de água potável ou sem irrigação

3

Tecnologias inovadoras para águas residuais

4

Redução do uso de água: 20% de redução

5

Redução do uso de água: 30% de redução

Fonte: Autora (2014)

2.2

Etapa 2: dados de consumo de água

Para a análise do consumo de água do prédio durante seus quatro anos de ocupação,
foram buscadas informações provenientes da medição do consumo de água nos
hidrômetros localizados junto aos reservatórios de água, a partir do controle de medições
realizado pela equipe terceirizada de manutenção predial e também informações do
sistema de automação quanto ao consumo de água neste período.
Para avaliar o consumo, estes dados foram comparados com o consumo de água
previsto na etapa de projeto e com o consumo mínimo estabelecido pelo programa LEED.
3
3.1

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Soluções de projetos adotadas para o atendimento aos requisitos da categoria
“Eficiência da Água”

Para o atendimento dos requisitos referentes à irrigação do paisagismo (Requisitos 1 e 2,
Quadro 1), na etapa de projeto, segundo orientações do programa LEED, os projetistas
devem optar entre quatro alternativas: (1) o paisagismo e sistema de irrigação são
destinados a reduzir o consumo de água em irrigação, baseado em um cálculo de
referência; (2) a água de irrigação utilizada no prédio é de fonte não potável; (3) o
paisagismo e sistema de irrigação são designados a reduzir o consumo de água em
irrigação, baseado em um cálculo de referência + a água de irrigação utilizada no prédio
é de fonte não potável; ou (4) o paisagismo não requer sistema de irrigação permanente.
Sistemas de irrigação temporários para a consolidação do paisagismo serão removidos
em um ano de instalação.
No projeto optou-se pela alternativa 3, que requer 50% de redução no consumo de água
potável para garantir 1 ponto na certificação ambiental e onde uma redução no consumo
de água potável de 100% + redução de 50% no consumo total de água garantem 2 pontos.
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A solução de projeto previu a utilização de água não potável para irrigação do paisagismo.
Para isso, a irrigação seria realizada pela água de reuso, tratada na estação de tratamento
de esgoto (ETE) construída para uso exclusivo do prédio.
Neste requisito o projeto do prédio propõe 100% de redução de água potável e 75,4% de
redução no consumo total de água (ganhando 2 pontos no requisito).
Para atendimento dos demais requisitos, referentes a tecnologias de águas residuais e
redução do consumo (Requisitos 3, 4 e 5, Quadro 1), os projetistas devem optar entre duas
alternativas: (1) cálculo de economia de água ou (2) tratamento de águas residuais no
local.
No requisito “Tecnologias inovadoras para águas residuais”, optou-se pela alternativa 1,
onde a ETE (estação de tratamento de esgoto) foi projetada para suprir e gerar exatamente
a quantidade total necessária para suprir o uso, tornando em 100%, a economia de água
potável no edifício. De acordo com os cálculos de referência do LEED, esta solução reduz
460% de transporte de esgoto para a cidade, quando o LEED requer que este número seja
apenas de 50%.
Já nos requisitos de “Redução no uso de água”, o projeto considerou a ocupação de 400
pessoas no prédio, entre elas 374 pessoas fixas (187 homens e 187 mulheres), e população
flutuante de 4 visitantes e 22 terceiros. Também foi declarado que todos os banheiros
masculinos possuem mictórios, e foram contabilizados 260 dias de operação em um ano.
Nestes requisitos, o projeto prevê a redução de 65,8% no consumo total de água. De
acordo com o LEED, ao se atingir 20% neste valor, ganha-se 1 ponto, e 30% ganha 2
pontos. O Quadro 2 mostra as soluções de projeto adotadas para cumprimento dos
requisitos da categoria “Eficiência da Água”.
Quadro 2 – Requisitos pontuados e suas soluções de projeto
Pré-requisitos e requisitos para avaliação LEED

Soluções de projeto adotadas

1

Uso eficiente de água no paisagismo, reduzir em
50%

2

Uso eficiente de água no paisagismo, não
utilização de água potável ou sem irrigação

3

Tecnologias inovadoras para águas residuais

ETE

4

Redução do uso de água: 20% de redução

5

Redução do uso de água: 30% de redução

Uso de água não potável (ETE) para
descargas e mictórios. Uso de aeradores
em torneiras e chuveiros abastecidos de
água potável.

Uso de água não potável para irrigação,
proveniente da ETE

Fonte: Autora (2014)

Porém, observou-se que, além de todas as medidas de projeto citadas anteriormente, dois
elementos se destacam como grandes consumidores de água, e são usados no
cumprimento de outros requisitos do programa LEED. O primeiro refere-se ao ar
condicionado e o segundo consiste no espelho d´água localizado no térreo, no centro do
prédio, construído com o objetivo de diminuir ilha de calor entre os blocos do edifício e
por agregar valor estético ao paisagismo.
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3.2

Consumos de água: parâmetros do programa de certificação, parâmetros
previstos no projeto e dados do consumo real

A seguir são apresentados os parâmetros de consumo de água estabelecidos pelo LEED,
os parâmetros de consumo de água previstos no projeto e dados de medição do consumo
de água no prédio.


Requisitos 1 e 2: uso eficiente de água de paisagismo

O LEED determina este cálculo de referência através da medição de áreas de vegetação
associados a dois tipos de irrigação: aspersor e gotejamento (cada um com um índice de
eficiência de irrigação) e alguns fatores como: coeficiente de tipo de paisagismo, fator
das espécies, fator de densidade e fator de microclima fazem parte deste cálculo. Com
base nisso, foram determinados 137.711 galões (cerca de 521.925 litros) de consumo de
água para irrigação por mês.
O projeto do prédio prevê apenas 33.923 galões (cerca de 128.569 litros) por mês para
suprir o consumo de irrigação conforme o projeto, que é proveniente da ETE (estação de
tratamento de esgoto, que é uma fonte não potável). O projeto justifica este baixo
consumo de água através do uso de um sistema de irrigação que mistura aspersores e
irrigação por gotejamento e também o uso de arbustos nativos adaptados ("vedélias"), que
não necessitam de um sistema de irrigação permanente.
Dados que mostram o consumo durante a fase de ocupação do prédio apontam que a
quantidade consumida é aproximadamente 395 litros por mês, considerando que o sistema
é acionado 1 vez ao dia durante um período de 10 a 15 minutos, em dias sem chuva.


Requisito 3: tecnologias inovadoras para águas residuais

O LEED determina o cálculo de referência através da declaração da população que
ocupará o prédio, entre elas fixa e flutuante, aliada ao total de horas de funcionamento do
prédio. A partir disso são determinadas quantidades de descargas acionadas por pessoa,
resultando no fluxo de descarga total do edifício. Com base nesse parâmetro, foi
determinado que a ETE deve tratar cerca de 5.206.301 litros (1.373.694 galões) de água
anualmente. Destes cerca de 1.253.088 (330.630 galões) seriam utilizados para
reabastecimento dos reservatórios de água de reuso do prédio e cerca de 3.953.213 litros
(1.043.064 galões) seriam infiltrados no solo.
O projeto do prédio previu a necessidade de 1.253.088 litros de água tratada da ETE,
considerando 1.131.831 litros para reabastecimento do prédio, e 128.569 litros para a
irrigação do paisagismo, valor já declarado no requisito anterior, não sendo declaradas
quantidades a serem utilizadas no reabastecimento e infiltrados no solo.
Dados do consumo mensal entre fevereiro de 2013 a janeiro de 2014 mostram que a ETE
trata 3.414.530 litros de água anualmente. Destes, 2.928.214 litros são utilizados para
reabastecimento dos reservatórios de água de reuso do prédio e 486.617 litros são
infiltrados no solo.


Requisitos 4 e 5: redução do uso de água

O LEED determina o cálculo de referência através de parâmetros de uso de torneiras,
chuveiros, mictórios e bacias sanitárias, a partir da declaração do número de ocupantes
do prédio e relacionado a quantidade de horas que eles ficarão no edifício, igual ao
requisito anterior. Também são declaradas as especificações técnicas dos metais de
banheiro, com seu respectivo valor de vazão de água. Com base nisso, foi determinado
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que são necessários cerca de 1.641.596 litros (433.139 galões) por ano na utilização de
água na descarga de sanitários e mictório, que seja proveniente da ETE. Já para torneiras
de pia, copas e chuveiros, o cálculo de referência do LEED prevê fluxo de vazão de água
potável em cerca de 1.488.939 litros/ano (392.860 galões).
No projeto do prédio foi previsto que cerca de 1.131.831 litros/ano de água da ETE são
necessários para suprir a descarga de sanitários e mictórios, a partir do uso de dispositivos
como: limitadores de fluxo nos mictórios, e válvulas de descarga dupla com botão de alto
e baixo fluxo. Já nas torneiras de pia e copas e chuveiros o projeto prevê cerca de
1.072.035 litros/ano de água potável.
Dados medidos do consumo real mostram que o uso de água proveniente da ETE
destinado às descargas de sanitários e mictórios é aproximadamente 2.340.000 litros/ano,
e o consumo de água potável em torneiras e chuveiros se mostrou na média de 2.918.000
litros por ano.
3.3

Consumo de água pelo sistema de ar condicionado e espelho d’água

Durante a entrevista com o coordenador de instalações do prédio em estudo, junto com a
equipe terceirizada pela manutenção predial, e somando as informações obtidas pelo
controle das contas de consumo de água, percebeu-se a existência de alguns fatores não
considerados no sistema de certificação ambiental LEED, mas que influem fortemente no
consumo mensal de água do prédio.
Conforme mostra o Quadro 4, o sistema de ar condicionado central por chillers já foi
responsável por 61% do consumo de água especialmente nos meses quentes de verão,
resultando 32% na média anual de consumo de água.
Outro fator que influencia na quantidade de água consumida é o espelho d’água
construído no térreo do prédio. Este, já foi responsável por 55% do consumo total de água
em um mês, em função de vazamento devido a problemas de má execução. Na média
anual, o espelho d´água é responsável por 16% no consumo de água.
O Quadro 4 mostra os dados de consumo de água, considerando o total, e as quantidades
consumidas pelo ar condicionado e espelho d´água.
Quadro 4 – Resumo dos consumos de água para Ar condicionado e Espelho d’água
Ano

2011

2012

Mês

Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set

Total de
Consumo de
consumo de
água pelo Ar
água
Condicionado
(litros)
(litros)
541.000
645.000
678.000
706.000
786.000
582.000
188.000
166.000
300.000
182.000
184.000

135.000
176.000
225.000
259.000
297.000
89.000
62.000
31.000
10.000
80.000
40.000
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Consumo de Consumo de Consumo de
água pelo
água pelo Ar
água pelo
Espelho
Condicionado
Espelho
d’água
(%)
d’água (%)
(litros)
64.000
25
12
68.000
28
11
51.000
34
8
33.000
37
5
153.000
38
20
57.000
16
10
15.000
33
8
49.000
19
30
164.000
4
55
76.000
44
42
4.000
22
3

Out
131.000
33
340.000
111.000
Nov
62.000
36
656.000
234.000
Dez
461.000
279.000
50.000
60
Jan
100.000
47
588.000
272.000
Fev
686.000
264.000
48.000
39
Mar
456.000
196.000
35.000
43
Abr
45.000
38
391.000
145.000
Mai
319.000
51.000
36.000
16
2013
Jun
201.000
5.000*
2.000*
3
Jul
75.000
19
369.000
68.000
Ago
150.000
24.000
4.000*
16
Set
192.000
61.000
10.000
32
Out
296.000
169.000
121.000
58
Nov
514.000
312.000
44.000
61
*este dado foi comprometido devido à falha de medição do hidrômetro, pelo sistema de
automação.

39
10
11
17
7
8
12
12
1
21
3
6
41
9

Fonte: dados cedidos pela empresa (2014)

3.5Análise dos resultados obtidos
O Quadro 5 sintetiza os resultados obtidos sobre o consumo de água no período analisado,
comparando o consumo determinado pelo LEED, o consumo previsto no projeto e o
consumo realizado.
Quadro 5 - Resumo Parâmetro
dos consumos para os LEED
(l/ano)
Requisitos
1 e 2: Paisagismo

521.925

3: Água residual

5.206.301

4 e 5: Água de reuso

Parâmetro
projeto

Consumo
medido

(l/ano)

(l/ano)

128.569

395.417

Consumo em
relação
ao
LEED

Consumo
em relação
ao projeto

(%)

(%)

- 24

+207

1.253.088 3.414.530

- 34

+173

1.641.596

1.131.831 2.340.000

+ 43

+107

4 e 5: Água potável

1.488.939

1.072.035 2.918.000

+ 96

+172

Total

8.858.761

3.585.523 9.067.947

+2,4

+153

Fonte: Autora (2014)

No geral, nenhuma previsão de projeto foi atingida, e o consumo real medido se
apresentou superior. Porém, observa-se que nos três primeiros requisitos, embora o
consumo tenha se mostrado superior ao previsto no projeto, ainda é menor do que o
previsto pelo programa LEED, porém, não atinge redução mínima de 50% no consumo
de água, que, com base na quantidade prevista no projeto, creditou um ponto na
certificação.
Quanto aos requisitos 4 e 5 o consumo medido de água se mostrou superior aos
parâmetros estabelecidos pelo LEED e, consequentemente, bem acima dos parâmetros
previstos no projeto.
Nos requisitos 1 e 2, o projeto previu redução de água na irrigação de 76% do cálculo de
referência do LEED. Na prática, o consumo de água de reuso na irrigação se mostrou
apenas 24% inferior ao cálculo de referência do LEED. No requisito 3, o projeto previu
que a ETE poderia reduzir sua capacidade de tratar água para 78% em relação ao cálculo
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de referência do LEED. Na prática, a ETE trata 35% a menos na capacidade prevista pelo
cálculo de referência do LEED. Esta diferença de valores pode ser justificada com o
aumento de consumo analisado nos próximos requisitos 4 e 5 referentes a água de reuso.
Nos requisitos 4 e 5, o consumo da água de reuso se mostrou 43% superior ao cálculo de
referência do LEED. Já na água potável, o consumo se mostrou 96% superior ao cálculo.
Em ambos os casos, 2 pontos da certificação seriam perdidos por não terem atingido os
mínimos de 20% e 30% de redução.
A partir da análise dos dados obtidos, buscou-se mais informações sobre a causa dos
consumos de água de reuso e potável terem apresentado valor mais elevado que o projeto
e o LEED com o coordenador de instalações do prédio. Segundo as informações obtidas,
algumas possíveis justificativas para aumento da água de reuso nas bacias sanitárias e
mictórios podem ser devido à maior frequência de limpeza destes reservatórios
específicos já que a água de reuso após tratada ainda carrega uma dada quantidade de
sólidos, e também uma considerável quantidade de entupimentos ocasionada pelo excesso
de uso de papel higiênico hidrossolúvel que é descartada na rede de esgoto, que embora
seja adaptada para receber este volume, faz com que as pessoas acionem mais descargas
que o normal.
Já quanto ao aumento de água potável, foi explicado que a ETE (por ser uma tecnologia
inovadora) demorou muitos anos para se adequar ao melhor tratamento químico.
Enquanto estavam se adaptando à manutenção do mesmo, a ETE foi muitas vezes
abastecida com água potável para não interromper o funcionamento do sistema em geral.
Com o passar do tempo, esse abastecimento não será mais necessário.
O sistema de ar condicionado e o espelho d’água são decisões de projeto que merecem
atenção devido à sua relevância no consumo de água. O uso de ar condicionado é
primordial em um prédio comercial, e deverá ser melhor considerada outras opções que
não utilizem água fria, porém essa decisão é complexa, porque também envolve questões
de consumo de energia. Em alguns casos, quando se privilegia um dos fatores, o outro é
prejudicado. Já o espelho d’água, outro elemento não contabilizado nos requisitos
referentes ao consumo de água, poderia utilizar água da chuva ou um sistema de
reservatório que utilizasse o mesmo volume de água apenas sofrendo um tratamento de
limpeza, evitando que o volume total seja desperdiçado toda vez que uma troca total de
água for necessária. Esses elementos mostraram grande influência no consumo de água
do prédio, e não foram percebidos pela certificação, que é realizada na etapa de projeto.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora o projeto do prédio estudado tenha considerado um conjunto de estratégias para
a redução no consumo de água potável, os resultados mostram que, no geral, os
parâmetros estabelecidos pelo programa de certificação e previstos no projeto não foram
atingidos, em grande parte, pelo fato de não serem consideradas duas fontes de consumo
de água que impactam a quantidade consumida. Assim, observa-se uma fragilidade da
pontuação na fase de projeto baseada em previsões, sem avaliação do consumo na fase de
uso.
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RESUMO
Devido à redução dos custos de produção no mercado internacional e pelo uso racional dos recursos
energéticos, as tecnologias fotovoltaicas apresentam inúmeras possibilidades e boas oportunidades de
inovação. Neste sentido, este artigo é baseado em pesquisa experimental, desenvolvida em dissertação de
mestrado, tendo por objetivo o projeto de um brise-soleil com a utilização de placas fotovoltaicas. Nesta
proposição, busca-se aumentar a eficiência energética do módulo fotovoltaico ao se inserir aletas para
dissipação de calor. Isto favorece o resfriamento da superfície posterior do módulo, melhorando seu
desempenho energético. Neste sentido, foi realizada revisão detalhada de literatura e utilização de
software específico para projeto de produto, além de prototipagem virtual. O processo de projeto foi
orientado por metodologia específica para o desenvolvimento de novos produtos. Os conceitos elaborados
foram validados e ranqueados através do uso de matriz de decisão específica, e algumas de suas
características foram testadas e simuladas virtualmente em modelador tridimensional. O componente para
dissipação de calor foi experimentado em laboratório com auxílio de câmera termográfica, para o registro
de variações de temperatura. É importante ressaltar, que o brise-soleil fotovoltaico foi projetado em
conformidade com o módulo fotovoltaico de modelo SX 120 U da empresa BP Solar. Posteriormente, o
projeto foi aplicado em simulação virtual no prédio da Justiça Federal no município de Juiz de Fora
(MG). Este estudo foi norteado pelo método prescritivo RTQ-C (2010), onde foi realizado avalição da
eficiência energética da edificação em sua situação atual, e na situação hipotética, após a experimentação
virtual do brise-soleil fotovoltaico na fachada norte. Atualmente, essa pesquisa encontra-se na fase de
análises de resultados. Por fim, destaca-se a colaboração do trabalho na proposição de soluções que aliem
conforto ambiental e eficiência energética em edificações.
Palavras-chave: Brise-Soleil Fotovoltaico, Eficiência Energética, Dissipador de Calor.

ABSTRACT
Due to reduction of production costs in the international market, and the rational use of energy resources,
the photovoltaic technologies presents opportunities for innovation. Therefore, this article is based on
experimental research to develop a brise-soleil, product innovation, using an existing PV module. In order
to increase the energy efficiency trough heat dissipation. That promotes the cooling of the rear surface of
the module and improving energy performance. A literature review was conducted of detailed form, with
application of academic methods for evaluation, use of specific software design and validation, and the
prototype testing in laboratory. The design process was driven by the specific methodology for new
products development. Proposed concepts were validated and classified in Solidworks software. Then, the
best performance was chose with the use of a decision matrix. This concept was applied to a case study in
the chosen building. The case study was guided by RTQ-C (2010) and was carried out rating the energy
efficiency of the building in its current situation, and in the hypothetical situation: after placement of the
brise-soleil PV on the north facade. The component for heat dissipation was tested in the laboratory with
the aid of thermograph camera. This research is currently at the stage of results analysis.
Keywords: Photovoltaic Brise-Soleil, Heat Dissipation, Virtual Prototypes.
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1

INTRODUÇÃO

Atualmente, observa-se que as demandas relacionadas ao setor energético apresentamse como excelentes oportunidades para o desenvolvimento de produtos com
características sustentáveis. Segundo a ELETROBRAS (2013), estima-se que 50% da
energia elétrica produzida no Brasil são gastos na manutenção e operação de sistemas
artificiais de conforto ambiental: como iluminação, arrefecimento e aquecimento de
água. Porém, existem grandes possibilidades de economia de energia nas edificações. A
instalação de produtos visando à eficiência energética pode representar uma economia
de 30% em edificações já existentes. Em projetos novos é possível reduzir o consumo
em 50%, ao adotar soluções eficientes desde a concepção da edificação.
(ELETROBRAS, 2013).
Este trabalho possui foco na pesquisa para o desenvolvimento de um produto com
características sustentáveis. Neste caso, o trabalho apresenta uma interface entre o setor
da construção civil e o setor de produtos industriais. Para tal, a proposta utiliza
metodologia específica, proposta por autores da área de projeto para produtos.
Deste modo, foram realizadas proposições conceituais de quatro suportes (peças) para a
montagem de um brise-soleil fotovoltaico. Essas proposições foram elaboradas com
auxílio de ferramentas computacionais para modelagem tridimensional e simulação.
Tais soluções foram analisadas e ranqueadas em matriz de seleção de conceitos
específica. Logo, a opção de melhor desempenho foi utilizada no projeto final.
Observa-se, que o brise-soleil fotovoltaico foi projetado conforme as características do
modelo SX 120 U de silício policristalino da empresa BP Solar. Essa escolha foi
pautada na facilidade de obtenção de informações, uma vez que, esse modelo está
presente na usina fotovoltaica da Universidade Federal de Juiz de Fora (onde foram
realizados testes).
Para que a eficiência do módulo fotovoltaico seja aumentada, é necessário o controle da
temperatura na placa. Neste sentido, foi incluída no projeto uma proposta para aplicação
de aletas para dissipação de calor. Portanto, para verificação deste conceito, realizou-se
experimentação com aletas dissipadoras na superfície posterior do módulo SX 120 U.
Assim, foram encaixados perfis de alumínios, formando um conjunto de aletas para
dissipação. Este arranjo foi colocado até a metade da superfície posterior, para a
medição e experimentação de alvos com e sem as aletas. Foram empregados os
seguintes instrumentos para a experiência: Perfis em Alumínio no formado U duplo 30
mm x 60 mm x 1,5 mm, encaixados paralelamente; Fita Unidex de Teflon da empresa
Varixx, para controle da emissividade dos materiais; e Câmera de Infravermelho Fluke
TI 100 de uso geral.
Em vista as delimitações e exclusões, este estudo não realiza o “dimensionamento
ótimo” (ÇENGEL e GHAJAR, 2011) das aletas, estando basicamente direcionado para
a validação do conceito e o experimento com dissipação de calor. O experimento utiliza
perfis de alumínio de dimensões típicas encontrados no mercado. Portanto, caso o
conceito seja validado nestas condições, será também confirmado se utilizadas aletas
ótimas de dissipação.
Por fim, foi demostrada a aplicação do produto por meio da simulação de sua aplicação
no edifício da Justiça Federal, localizado na cidade de Juiz de Fora. No estudo, foi
avaliada a eficiência energética da edificação através do método prescritivo RTQ-C
(Requisitos Técnicos da Qualidade para Nível de Eficiência Energética de Edifícios
Comerciais de Serviço e Públicos – Portaria do Inmetro). Logo, foram comparadas as
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classificações obtidas na situação atual e em situação hipotética, onde foi simulada a
colocação de brise-soleil fotovoltaico na fachada norte.
2

LITERATURA

Para embasamento teórico, são demostrados, rapidamente, alguns itens abortados na
pesquisa, que contribuíram no projeto e na experimentação final.
2.1 Brise-Soleils
Os brise-soleils foram desenvolvidos para controlar os efeitos da radiação solar direta
nas edificações, ao evitar a entrada excessiva de luz, brilho e calor. (MEDEIROS,
2012).Para a utilização de um determinado tipo de brise-soleil, é necessário a avaliação
da sombra gerada e o conforto proporcionado por essa obstrução. Geralmente, os brisesoleils solares são constituídos por lâminas de uso externo a fachadas, existindo três
tipologias básicas: horizontais, verticais e combinados. Em relação à mobilidade, é
possível encontrar lâminas móveis pivotantes ou basculantes, em sistemas manuais ou
mecanizados (GUTIERREZ, 2004; LAMBERTS et al., 2011).
2.2 Fotovoltaicos
As células fotovoltaicas transformam diretamente a luz solar em energia elétrica ao
produzir eletricidade na forma de corrente contínua, que posteriormente, deve ser
convertida em corrente alternada (LECHNER, 2009; ROAF et al., 2009). Atualmente,
encontra-se no mercado grande variedade de células solares. Essas se encontram
subdivididas em cristalinas e de película fina. Observa-se que percentualmente, 57% são
policristalinas, 31,7% são monocristalinas, 3,4% de silício amorfo, 5,5% de telureto de
cádmio e 2,4% disseleneto de cobre e índio (COGEN, 2012).
Existem diversos estudos para o melhoramento da eficiência enérgica fotovoltaica.
Estima-se em média, que apenas 13% da energia solar é transformada em eletricidade
(GREEMPRO, 2004, RÜTHER, 2004, EPE, 2012, BASNET, 2012). Portanto, observase que dos 100% de energia solar recebida, 3% é perdida com a reflexão, 23% são
perdas associadas à radiação de onda longa dos fótons, 32% em radiação de ondas
curtas, 8,5% de perdas em recombinação, 20% é consumida pelo gradiente elétrico da
célula, 0,5% são perdas térmicas, restando apenas 13% de energia aproveitável
(GREEMPRO, 2004).
Existem dois fatores que impactam diretamente a eficiência dos módulos fotovoltaicos;
a temperatura ambiente de operação e a intensidade da irradiação solar incidente no
material. Primeiramente, verifica-se que a tensão no interior de célula diminui
expressivamente com o aumento da temperatura nos módulos, enquanto, a corrente
sofre apenas uma pequena variação. Deste modo, um aumento significativo de
irradiação solar pode provocar a elevação de temperatura no material, o que irá diminuir
a eficiência. Por outro lado, a baixa irradiação solar, provocada por nebulosidade ou
inclinação inadequada dos painéis, também provoca diminuição na produção energética
(CASTRO, 2008).
2.3 Aletas de Dissipação.
As superfícies aletadas são denominadas de dissipadoras de calor, e geralmente, são
utilizadas para o resfriamento de dispositivos eletrônicos, motores, e corpos que
necessitam de troca de calor. Assim, ao se aplicar um dispositivo aletado a um corpo,
ocorrerá à transferência de calor do corpo para o dissipador por condução interna, e
posteriormente, a transferência de calor do dissipador para o meio ambiente por
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convecção natural ou forçada. Existem diversos estudos relacionados à convecção
natural em aletas, sendo esses relacionados ao dimensionamento das áreas de
transferência e ao espaçamento (ÇENGEL e GHAJAR, 2011). Observa-se que um
dissipador com aletas “estreitamente espaçadas” terá maior superfície de dissipação,
porém seu coeficiente de transferência de calor é menor, devido à maior resistência
oferecida na passagem de fluxos de fluídos entre as aletas. No entanto, um dissipador
com aletas “amplamente espaçadas” terá menor área para dissipação, e seu coeficiente
de transferência de calor será maior, devido a menor residência na passagem de fluxos
de fluídos. Portanto, constata-se a existência de um “espaçamento ótimo” que maximize
a transferência de calor, assim como, o dimensionamento ideal da área de transmissão
(ÇENGEL e GHAJAR, 2011).
3

DESENVOLVIMENTO

3.1 Projeto do Brise-Soleil Fotovoltaico
Para formulação do projeto, inicialmente, foi realizada avaliação dos possíveis esforços
aplicados sobre o brise-soleil fotovoltaico. Para isto, foi simulada a incidência de ventos
frontais sobre o painel fotovoltaico, estando esse posicionado sobre o suporte em
inclinação típica de 45º. Esta simulação foi realizada em programa computacional
paramétrico tridimensional (Solidworks), que possui avaliação fluidodinâmica, e teve
como principal dado de entrada, a velocidade média de 27,78 m/s ou 100 km/h para
ventos direcionados no eixo X (Figura 1).
Figura 1– Simulação de Vento Frontal Incidente

Fonte: Autora.

(zonas de pressão dinâmica)

No Quadro 1 são apresentados os resultados obtidos dos esforços nos eixos X, Y e Z e a
força normal.
Quadro 1 – Resultados dos Esforços Gerados pelo Vento
Forças
Força Normal
Força (X)
Força (Y)
Torque (Z)

Unidades
[N]
[N]
[N]
[N*m]

Valor
Valor Médio Valor Mínimo
740,267
735,506
732,044
523,772
520,172
517,691
-523,561
-520,431
-524,501
100,420
98,655
97,966

Valor Máximo
741,347
524,358
-518,026
100,420

Fonte: Autora.

Após a simulação de vento, que apresenta resultante normal máxima de 741,34 N,
deverá ser acrescentado o peso do módulo fotovoltaico (12 kg), para obtenção do
esforço máximo perpendicular a superfície do brise-soleil, em condições de ventos
extremos. Logo temos a equação a seguir:
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FT= N + (Cos45º x P)
FT = 741,34 + (Cos45°x 120)
FT = 826,2 N
onde, FT = Força perpendicular total a superfície;
N = Normal máxima obtida na simulação;
P = Peso em Newtons do Módulo Fotovoltaico.
Portanto, observa-se que em situações de tempestades com ventos superiores a 100
Km/h, a superfície perpendicular do módulo fotovoltaico é atingida por esforço
resultante de 826,2 N, que são subdivididos em cargas de 413,1 N, para cada suporte
lateral do brise-soleil.
As peças do brise-soleil fotovoltaico foram projetadas em liga de Alumínio 1060. Esta
liga possui boa disponibilidade no mercado, por ser relativamente pura, além de muito
dúctil quando recozida, e indicada para deformação a frio. Outra característica está na
boa resistência à corrosão, na qual, pode ser aumentada com a adição de elementos de
liga. Destacam-se também, suas aplicabilidades industriais em mecanismos de
trocadores de calor (ABAL, 2007). Em relação à fabricação, são propostos os processos
fundição em molde de areia e usinagem.
No desenvolvimento do produto, foram propostos quatro modelos de suporte para
aplicação em matriz de decisão. Essa matriz é parte da etapa de seleção de alternativas,
que compõe as etapas de desenvolvimento de conceitos apresentada na metodologia dos
autores Ulrich e Eppinger (2012) – para desenvolvimento de produtos. Em vista aos
critérios de seleção, foram aplicadas cargas de 500 N (extraídas da simulação de vento)
sobre as peças, visando à validação da resistência mecânica dos suportes. Estas
simulações obtiveram os resultados apresentados no Quadro 2.
Quadro 2 – Resultados das Simulações em Peça do Brise-Soleil Fotovoltaico
Suporte I
Observou-se que as tensões de
deformação aplicadas ao modelo
chegaram em seu limite máximo a 12,7
N/mm² Isto demostrou resutado
satisfátorio, em vista ao limite de
escoamente de 27,57 N/mm² do
material. Portanto, neste modelo ocorrá
apenas a deformação elástica do material
sem deformações permanentes.
Suporte II
Foi verificado que o carregamento de
500 N aplicado no suporte II gerou
tensão máxima de 84,36 N/mm², estando
bem acima do limite de escoamento de
27,57 N/mm² e também, ultrapassando o
limite de ruptura do material de 68,94
N/mm². Assim, o suporte II apresentará
quebra da estrutura.
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Suporte III
Na experimentação com o carregamento
no suporte III, observou-se que a tensão
máxima aproximou-se de 23,8 N/mm²,
estando abaixo do limite de 27,57
N/mm². Portanto, no suporte III não
ocorrem deformações plásticas e
estruturais.
Suporte IV
No suporte IV, o carregamento de 500 N
gerou tensão máxima de 13,8 N/mm²,
estando esse valor bem abaixo do limite
de escoamento do material de 27,6
N/mm². Logo, este modelo não sofrerá
deformações plásticas, limitando-se a
deformações elásticas e deslocamento
estático do objeto.
Fonte: Autores.

Para a avaliação das opções supracitadas, é aplicada a matriz de seleção de conceitos, na
qual, o suporte III é utilizado como referência para as comparações. Destaca-se aqui
que, o suporte II foi previamente eliminado por apresentar comprometimento estrutural
ao ser submetido a esforços de 500 N. Neste sentido, para seleção da melhor opção são
utilizados os seguintes critérios: Facilidade de fabricação, facilidade de manutenção,
peso, resistência mecânica, durabilidade, resistência mecânica a ventos, e possibilidade
de tomada de ar entre brise-soleil e a edificação. Para tais critérios, são elencados pesos
percentuais e pontuação específica, a juízo do projetista, que variam de 1 a 5, conforme
Quadro 3 abaixo. Posteriormente, são multiplicados os pesos a pontuações, sendo
obtido assim o conceito a ser desenvolvido.
Quadro 3 – Matriz de Seleção de Conceitos, Método de Processo de Projeto
Adaptado de ULRICH e EPPINGER (2012)
CRITERIOS DE
SELEÇÃO
Facilidade Fabricação
Facilidade Manutenção
Peso
Resistência Mecânica
Resistência Mecânica a
Ventos.
Permitir tomada de ar entre
brise-soleil e edificação.
Pontuação
RANK
Continua?

PESO
5%
5%
10%
25%
25%

SUPORTE I
Pont. Mult.
3
0,15
3
0,15
3
0,30
5
1,25
5
1,25

25%
100%

1

0,25
3,35
2
NÃO

SUPORTE III
Pont.
Mult.
3
0,15
3
0,15
4
0,40
3
0,75
3
0,75
5

1,25

3,45
1
DESENVOLVER

SUPORTE IV
Pont. Mult.
3
0,15
3
0,15
2
0,20
5
1,25
5
1,25
1

0,25
3,25
3
NÃO

Fonte: adaptado de Ulrich & Eppinger (2012).

Como observado no Quadro 3, o suporte III foi elencado para utilização no projeto.
Destacam-se, pequenos ajudes para obtenção de tensões limites de 19,62 N/mm,
garantindo maior resistência mecânica ao modelo.
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Na Figura 2 é exposto o brise-soleil fotovoltaico montado. A mobilidade do objeto é
alcançada com a proposição de motor pivotante de pistão automatizado.
Figura 2– Brise-Soleil Fotovoltaico, Modelo em Solidworks

Fonte: Autores.

3.2 Experiência com Aletas de Dissipação
Ao aquecer um material, sempre ocorrerá a emissão de energia em infravermelho, sendo
o emissor ideal denominado de corpo negro. No entanto, observa-se que materiais
diferentes podem emitir quantidades de infravermelho diferentes, mesmo estando em
temperaturas iguais. Esse fato pode acarretar medições erradas em câmeras
termográficas que não permitem a regulagem do índice de emissividade, estando o
índice de emissividade fixado em 0,95. Intende-se por emissividade, a quantidade de
radiação emitida de um material a uma determinada temperatura, pela radiação emitida
pelo corpo negro à mesma temperatura (VARIXX, 2013).
Portanto, para realização da experiência com câmera termográfica, foram verificados os
índices de emissividade do Alumínio (correspondente a 0,13) (VARIXX, 2013), do
vidro do módulo (correspondente a 0,85), e do Tedlar (correspondente a 0,9). Ressaltase que, o Tedlar é um filme polímero utilizado no acabamento posterior da placa
fotovoltaica (em azul próximo aos perfis de alumínio na Figura 3) (SANTOS JÚNIOR,
2008; DUPONT, 2011).
Para a equiparação entre os índices de emissividade dos materiais, foi aplicada fita a
Unidex no alvo de Alumínio, conforme a Figura 3. Essa fita é aplicada,
preferencialmente, em materiais com índices de emissividade muito baixos, para
equiparação em aproximadamente 0,95, sendo resistente à temperatura de até 250°C
(VARIXX, 2013).
Figura 3– Experiência com Câmera Termográfica

Fonte: Autores.

564

Na Figura 4, observa-se a imagem térmica da parte posterior do fotovoltaico, sem as
aletas de alumínio. Constatam-se variações de temperatura entre 53,5°C a 56.8°C na
superfície fotografada. O alvo, no centro da Imagem 4, apresenta a temperatura de
54,9°C. Já na Figura 5, observa-se a imagem térmica das aletas de alumínio, formando o
arranjo do dissipador de calor. Verificam-se variações de temperatura entre 46,8°C a
48,5°C ao longo desta superfície. No ponto alvo, nota-se a presença da fita em Teflon
Unidex, na qual, a temperatura registrada é de 48,2°C.
Figura 4–Superfície Posterior
(Sem Aletas para Dissipação)

Fonte: Autores.

Figura 5 – Superfície Posterior
(Com Aletas de Dissipação)

Fonte: Autores.

Na porção frontal (Figura 6), onde a superfície posterior está sem as aletas, observam-se
variações de temperatura entre 47,8°C a 49,3°C no retângulo fotografado. No ponto
alvo de medição da Imagem 6, verificou-se a temperatura de 48,5°C. É importante
destacar que a parte mais escura da imagem, com temperatura equivalente a 46,1°C,
corresponde à faixa de transição entre as áreas com e sem as aletas. Já a Figura 7 retrata
variações de temperatura entre 42,1°C a 45,3°C no retângulo fotografado. Nesta região,
o ponto alvo encontra-se a 43°C. Destaca-se que as aletas estão colocadas na parte
posterior.
Figura 6–Superfície Frontal Figura 7 – Superfície Frontal
(Sem Aletas para Dissipação) (Com Aletas de Dissipação)

Fonte: Autores

Fonte: Autores.

Mediante os resultados parciais obtidos, constatou-se que a colocação das aletas para
dissipação de calor favorece a redução de temperatura na superfície frontal, e
consequentemente, no conjunto, validando o conceito. Como verificado nas Figuras 6 e
7, a colocação das aletas permitiu a redução de temperatura de 5,5°C em pontos
distintos do sistema, no momento da medição. Isto sinaliza a viabilidade de mecanismo
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para dissipação em fotovoltaicos, pois, com a redução de temperatura, sucede o
aumento da eficiência, conforme a revisão de literatura.
3.3 Aplicação do Produto: Estudo de Caso RTQ-C
No estudo realizado com RTQ-C, foi constatado que o consumo energético da
envoltoria do prédio da Justiça Federal (Juiz de Fora, MG) encontrava-se em
classificação D, referente à análise para zona bioclimática 3. Em situação hipotética,
com a colocação da estrutura proposta na fachada norte, modificou-se o índice de
consumo para nível C (Figura 8), evidenciando a importância de elementos de
sombreamento nesta edificação.
Figura 8– Prédio da Justiça Federal (Juiz de Fora, MG): Foto Retirada no Local (à
esquerda) e Modelagem Virtual com colocação de Brise-Soleil (à direta)

Fonte: Autores

Em relação à classificação final obtida, a edificação obteve classificação geral D em
situação atual, e em situação hipotética - índice C. A classificação alcançou mudança de
nível, em vista, a economia de 7,5% anuais, caso fosse colocada à proteção sugerida.
Neste caso, foi estimado o consumo médio anual de 56550 kWh da edificação, e a
geração de 4232,6 kWh para 380 módulos fotovoltaicos.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em análise aos resultados parciais, foi constata viabilidade de colocação de aletas para
dissipação de calor em fotovoltaicos. Atualmente, esta pesquisa pretende realizar novos
experimentos para melhor validação dos conceitos abortados neste artigo, além de maior
investigação sobre a temática.
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RESUMO
O uso da iluminação natural produz impactos positivos no bem-estar físico e mental do homem e
apresenta vantagens econômicas. Pode haver redução no custo de manutenção do edifício se o nível de
iluminamento requerido é atendido total ou parcialmente com a luz natural, em função do não
acionamento ou utilização complementar do sistema de iluminação artificial. A geometria da edificação,
através dos componentes de passagem e condução da luz, é determinante em relação à possibilidade de
aproveitamento da luz natural. Este trabalho, realizado no âmbito do mestrado acadêmico do Programa de
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba, tem como objetivo a
verificação do potencial de aproveitamento da luz natural, considerando as dimensões mínimas permitidas
pelo Código de Obras de João Pessoa para ambientes de cozinha e banheiro residenciais com sistema de
iluminação natural composto de componentes de passagem associados a componentes de condução e traz
parte dos resultados da dissertação. Através do software Daysim, foram realizadas 160 simulações através
da combinação das seguintes variáveis: componente de condução saliente e encravado; cinco
profundidades desse componente; máxima ocupação do solo; pavimento térreo e quarto pavimento;
orientações Norte, Leste, Sul e Oeste. A partir do método estatístico de teste de hipótese, foi verificada a
influência de cada uma das variáveis no aproveitamento da iluminação natural. Os resultados apontam
aproveitamento da iluminação natural em 57,5% dos modelos da cozinha e em apenas 25% dos modelos
do banheiro. As variáveis estudadas que interferem nos níveis de iluminação natural são: o tipo de
circulação (saliente ou encravada), a altura do pavimento, a área e a posição da abertura.
Palavras-chave: Iluminação natural, Componente de condução da luz, Simulação computacional,
Iluminância natural útil.

ABSTRACT
Daylighting can improve well being and human health, as also energy can be saved by reducing its need
for electric lighting, cooling and heating. Exterior obstructions, building design and daylight system are
the key elements to improve the use of natural light. This paper presents partial results from a Master’s
dissertation developed at Universidade Federal da Paraíba. The aim of the study was to investigate the
daylighting potential of residential spaces illuminated by pass-through and conduction daylight
components, designed considering the Brazilian building regulation. A series of computer simulations
were used to analyze the building performance, using the software Daysim. A number of 160 simulations
were ran, associating two residential rooms (kitchen and bathroom) and six design variants: protruding
and enclosed balcony; balcony’s depth (1,20; 1,50; 2,00; 2,50 e 3,00 meters), maximum plot ratio
allowed, ground level and 4 storey high level; North, East, South, and West facade orientations. Useful
Daylight Illuminance (UDI) is the performance indicator. About 42,5% of the kitchen’s models and 75%
of the bathroom’s models presented low illuminance levels. Protruding or enclosed balcony, floor level,
window size (based on floor’s area) and position affects the daylight levels in rooms.
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Keywords: Daylighting, Light conduction components, Daylight simulations, Useful daylight illuminance.

1

INTRODUÇÃO

O aproveitamento da luz natural nos edifícios pode trazer benefícios econômicos, ao se
reduzir o consumo energético, e também benefícios psicológicos para o usuário, pois ela
tem relação direta com o ciclo circadiano, além de melhor qualidade em relação à luz
artificial. Os resultados de sua variação contínua (diária e sazonal) são mudanças na
direção, sombra e cor da luz, influenciando a percepção visual de espaços e objetos e a
qualidade ambiental. Como desvantagens do não aproveitamento da luz natural nas
edificações têm-se o aumento do uso de energia elétrica, o que contribui para altos
custos de manutenção, além dos efeitos físicos e psicológicos negativos para usuários,
como estresse e fadiga (LAM, 1986; SERRA, 1998).
Os programas governamentais de incentivo à aquisição da casa própria incrementaram
expressivamente a construção civil, notadamente através de novos loteamentos nas
periferias. Em João Pessoa, estes novos espaços são marcados, principalmente, pelas
edificações residenciais verticais de até três pavimentos, máxima ocupação dos terrenos,
dimensões mínimas dos espaços internos privativos e das aberturas para o exterior.
Em relação à legislação municipal, percebe-se que o Código de Obras continua sendo o
principal instrumento regulador do projeto de sistemas de iluminação natural, cujo
padrão para definição da área mínima de abertura é a relação entre as áreas de janela e
de piso. Esse padrão é uma metodologia simplista, sendo limitada em relação à
complexidade do projeto de iluminação natural, imprescindível ao conforto ambiental e
à economia de energia (AMARAL & PEREIRA, 1999; FERNANDES, 2009).
Nesse contexto, o objetivo desse estudo é verificar o potencial de aproveitamento da luz
natural, considerando as dimensões mínimas permitidas pelo Código de Obras de João
Pessoa para ambientes de cozinha e banheiro residenciais com sistema de iluminação
natural composto de componentes de passagem associados a componentes de condução.
2
2.1

FUNDAMENTAÇÃO
Admissão da iluminação natural

As características do entorno, da edificação e da própria abertura apresentam variáveis
que influenciam na iluminação natural dos espaços internos: as obstruções externas e a
geometria do edifício; a profundidade do ambiente, sua altura e a refletância das paredes
internas; a orientação, a forma, o tamanho, a localização da abertura na parede e as
propriedades do material – transparente ou translucido. Além disso, as obstruções
externas podem favorecer ou prejudicar a eficiência energética do edifício ao gerar
sombreamento e propiciar o aproveitamento da luz natural através de reflexões
(BITTENCOURT et al., 1995; CAPELUTO, 2002; HOPKINSON et. al, 1975).
Nos ambientes internos, a luz natural é admitida através de aberturas laterais ou zenitais
para o exterior ou através de outro ambiente (interno ou externo), como varandas,
pátios, átrios, poços de luz. A combinação desses componentes faz parte do sistema de
iluminação natural dos edifícios (SERRA, 1998). Nesse sentido, Baker et al. (1993)
classificam os elementos dos sistemas de iluminação natural em dois grupos principais:
componente de condução – espaço construído que guia e/ou distribui a luz natural para
o interior da edificação – e componente de passagem – abertura em material
transparente ou translúcido. As aberturas proporcionam a penetração da luz tanto do
exterior para o interior quanto de um espaço para outro, como ilustra a Figura 1.
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Figura 1 – Sistema de iluminação natural

Fonte: Adaptado de Lam (1986) e Serra (1998)

Nas edificações verticais, existem três tipos básicos de circulação horizontal: as laterais
abertas, as laterais fechadas e as centrais. Em climas quentes ou subtropicais, é mais
indicada a utilização da circulação lateral aberta, por esta permitir ventilação cruzada e
sombreamento, além ser uma alternativa econômica para edifícios de alturas moderadas.
(MASCARÓ, 2004). A Figura 2 ilustra dois tipos de componentes de condução
utilizados comumente nos edifícios residenciais em João Pessoa: a varanda e a
circulação lateral aberta. A circulação é um espaco de uso comum (não privativo) das
unidades habitacionais, utilizada também como componente de condução, tanto de
iluminação quanto de ventilação.
Figura 2 – Corte esquemático de pavimento tipo com varanda e circulação
sombreando as paredes da unidade habitacional e planta dos tipos de circulação

Fonte: Elaboração própria

2.2

Iluminância natural útil

As métricas dinâmicas de análise da iluminação natural têm como principal vantagem a
consideração da natureza dinâmica da luz natural (variações diárias e sazonais),
considerada de forma limitada nas métricas estáticas. Essas métricas dinâmicas são
baseadas nos dados de radiação solar anual, disponíveis nos arquivos climáticos anuais,
como o TRY – Test Reference Year (ano climático de referência), e, a partir deles, são
gerados valores de iluminância e luminância nos espaços internos.
A Iluminância Natural Útil – INU (Useful Daylight Illuminance – UDI) corresponde à
porcentagem de horas, em um ano, em que a iluminância no plano de trabalho atinge
valores dentro do intervalo de aproveitamento da luz natural. Mardaljevic et al. (2011) e
Mardaljevic et al. (2012) definem, para o uso residencial, o intervalo entre 100 a 3000
lux, em função do limite inferior de 100 lux possibilitar iluminação suficiente para
tarefas de baixa complexidade e dos níveis acima de 3000 lux poderem gerar
desconforto visual e/ou térmico, devendo serem evitados. Essa métrica combina
disponibilidade da luz, conforto visual e preocupações energéticas.
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3

MÉTODO

3.1

Caracterização dos modelos

Os modelos digitais dos ambientes foram produzidos seguindo os critérios das
dimensões mínimas – área, largura e altura – exigidas pelo Código de Obras de João
Pessoa (JOÃO PESSOA, 1971). A profundidade dos ambientes foi definida a partir das
medidas de área e largura: a cozinha tem área de 4,00 m² (1,60 m x 2,50 m) e 2,60 m de
altura; o banheiro tem 3,00 m² de área (1,30 m x 2,31 m) e 2,40 m de altura. A
circulação da área comum deve ter pelo menos 1,20 m de largura e a altura é de 2,30 m.
No Código de Obras, o dimensionamento mínimo das aberturas dos ambientes é dado
pela relação entre as áreas de janela e de piso. É exigida a relação de 1/6 para ambiente
de uso prolongado (sala, quarto, copa, cozinha e gabinete de trabalho), e 1/10 para
ambiente de uso eventual (sanitário, garagem, hall, despensa, circulação). É permitida
abertura através de outro ambiente, como varanda e circulação, desde que atenda as
condições: distância de até 2,50 m da janela para a face exterior do edifício; relação de
1/4 e 1/8 da área do piso para ambientes de uso prolongado e eventual, respectivamente.
Cada ambiente possui uma única abertura e esta está centralizada na parede da largura.
Por questão de privacidade, as aberturas para circulações necessitam de peitoril elevado,
assim, a janela da cozinha apresenta altura de 0,63 m e peitoril de 1,77 m e a janela do
banheiro, peitoril de 1,80 m e altura de 0,60 m. Foram analisadas cinco profundidades
de circulação (1,20; 1,50; 2,00; 2,50 e 3,00 m) e cada componente de condução tem a
largura do ambiente contíguo, além de verificar duas variações em relação ao volume
edificado: encravada e saliente (ver Figura 2).
A malha de sensores para avaliação da iluminação dos ambientes foi definida de acordo
com a NBR 15215-4 (ABNT, 2005). O plano de trabalho foi definido à altura de 0,90 m
por ser a altura usual das bancadas. Devido às pequenas dimensões desses ambientes, a
malha de sensores está afastada 0,25 m das paredes. Na Figura 3, estão ilustradas as
plantas baixas e os corte dos ambientes analisados, bem como a malha de sensores.
Figura 3 – Plantas baixas e cortes esquemáticos da Cozinha e do Banheiro (WC).

Fonte: Elaboração própria
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As superfícies transparentes foram simuladas com coeficiente de transmissão de 0,90 e
as opacas, de acordo com o apresentado no Quadro 1.
Quadro 1 – Coeficientes de reflexão das superfícies
Superfícies

Características

Pavimento das vias

18% de refletância

Pavimento das calçadas e áreas livres (afastamentos)

27% de refletância
55% de refletância
30% de refletância
84% de refletância
58% de refletância

Paredes exteriores
Pisos interiores
Tetos interiores
Paredes interiores
Fontes: LAM (1986); REINHART (2010)

3.2

Caracterização do cenário

Foi considerado um cenário urbano de ocupação máxima, definido de acordo com a
legislação vigente local (JOÃO PESSOA, 1971; JOÃO PESSOA, 2007), com
edificações de quatro pavimentos (térreo + três andares), classificada como R5. Foi
adotada uma malha de quadras de 3 x 3, cada quadra com 40 lotes de 10 x 20 m, e, em
seguida, realizado o remembramento de 4 lotes para possibilitar a inserção de uma
edificação multifamiliar R5, tem-se lotes de 20 x 40, nos quais foram inseridos volumes
de 14 x 30 x 12 m (L x P x A), atendendo à exigência de recuos laterais e de fundo de 3
m e de 5 m frontais. A rua possui 14 m de largura (10 m de leito carroçável e dois
passeios de 2 m).
O volume do edifício base, no qual estão inseridos os modelos analisados, está em
destaque na planta do cenário proposto (Figura 4). Cada ambiente está locado no centro
do volume edificado, em duas alturas (térreo e 4º pavimento), níveis +0,50 m e +8,60 m,
para cada orientação (Norte, Leste, Sul e Oeste).
Figura 4 – Malha urbana elaborada para simulação.

Fonte: Elaboração própria

3.3

Simulação dinâmica da luz natural e tratamento dos dados

Foi utilizado, nessa pesquisa, o software Daysim, o qual é recomendado pelo RTQ-R
(BRASIL, 2010) e baseado no algoritmo do Radiance. Com esse software, pode-se
calcular as iluminâncias internas de um ambiente para o período de um ano em todas as
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condições de céu a partir das informações disponíveis no arquivo climático local
(REINHART, 2010). O arquivo climático TRY de João Pessoa está disponível no site
do Laboratório de Eficiência Energética em Edificações da Universidade Federal de
Santa Catarina (www.labeee.ufsc.br).
Além do arquivo climático, os dados de entrada para simulação no Daysim são: modelo
virtual (nesse estudo, produzido com quatro ambientes – térreo e 4º pavimento com
duas orientações opostas, Norte e Sul e Leste e Oeste – como se vê na Figura 5); perfil
de ocupação (definido, no período de um ano, o horário compreendido entre as 6 e 17 h
de cada dia); malha de pontos (apresentada na Figura 3).
Figura 5 – Planta baixa esquemática e perspectiva do modelo de circulação saliente

Fonte: Elaboração própria

O parâmetro de análise da eficiência da luz natural utilizado neste estudo é a
Iluminância Natural Útil – INU (Useful Daylight Illuminance – UDI), com intervalo
entre 100 e 3000 lux. As variáveis definidas resultaram em 160 combinações, como
mostra o esquema da Figura 6.
Figura 6 – Esquema metodológico de combinações.

Fonte: Elaboração própria

Foi definido o seguinte o critério para avaliar o desempenho da iluminação natural:
metade do ambiente deve apresentar o valor mínimo de 75% da INU no intervalo de
100-3000lux. Utilizaram-se as considerações do LEED – Leadership in Energy and
Environmental Design (USGBC, 2011) e da legislação da Nova Zelândia (STEWART,
2008), que indicam a manutenção de iluminâncias mínimas, considerando parâmetros
dinâmicos da iluminação natural, durante 75% do período de ocupação. As
recomendações de Lynes (1968) e Reinhart (2005) sobre o atendimento aos valores
mínimos de iluminação em metade do espaço.
Utilizando-se os valores (percentual) da área iluminada dos ambientes (INU 100-3000
lux ≥ 75%) para cada modelo (combinações das variáveis), realizaram-se testes de
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hipóteses para verificar quais variáveis afetam a disponibilidade da iluminação natural
em cada ambiente, bem como sua intensidade. Devido às amostras comparadas não
apresentarem distribuição normal, foi utilizado o teste não-paramétrico de WilcoxonMann-Whitney, indicado para comparar dois grupos não pareados (DEVORE, 2006).
Foram comparadas duas a duas as categorias de cada variável e percebeu-se, para os
modelos da cozinha, que a avaliação com todos os modelos do ambiente camufla as
diferenças percebidas ao se comparar as variáveis em dois grupos: modelos com
componente de condução saliente e modelos com componente de condução encravado.
Assim, com os resultados dos testes de hipóteses dos grupos, teve-se melhor percepção
da influência das variáveis. O Quadro 2 apresenta a forma como foram tratados os testes
de hipóteses, em destaque as variáveis que apresentam diferença significativa, bem
como sua estimativa.
Quadro 2 – Resultado do teste de hipóteses de todos os modelos da cozinha
Variáveis

Estimativa da
diferença (%)

Intervalo de
confiança 95%

Valor P

Circulação saliente x encravada

86,67

80,00 – 100,00

1,25x10-12

Pavimento térreo x superior

20,00

6,66 – 40,00

0,0003749

Norte x Leste

0,00002

–6,66 – 20,00

0,8651

Norte x Sul

–0,0000024

–6,67 – 6,67

0,8874

Norte x Oeste

0

–6,67 – 26,67

0,6826

Sul x Leste

0

–20,00 – 13,33

0,7227

Leste x Oeste

0,0000097

–20,00 – 26,66

0,8541

Sul x Oeste

0,000002

–6,66 – 26,67

0,6204

Norte e Sul x Leste e Oeste

0

–13,34 – 0,000053

0,6008

1,20 m x 1,50 m

6,67

–6,67 – 40,00

0,3341

1,20 m x 2,00 m

6,67

–0,000064 – 86,67

0,1804

1,20 m x 2,50 m

6,66

–0,000042 – 86,67

0,2295

1,20 m x 3,00 m

5,81

–0,000032 – 86,67

0,2617

1,50 m x 2,00 m

0,000028

–20,00 – 53,34

0,6116

1,50 m x 2,50 m

0,000041

–20,00 – 53,34

0,6534

1,50 m x 3,00 m

0,000043

–20,00 – 53,34

0,6392

2,00 m x 2,50 m

0

–20,00 – 13,33

0,9514

2,00 m x 3,00 m

0

–20,00 – 6,67

0,9514

2,50 m x 3,00 m

0

–13,33 – 6,67

1

Fonte: Elaboração própria

4

RESULTADOS

Das 80 combinações das variáveis (modelos) da cozinha, apenas 46 modelos (57,5%)
apresentam iluminação natural de acordo com o critério adotado. Todos os modelos
com circulação saliente e os modelos com circulação encravada, do pavimento superior,
com profundidade de 1,20 e 1,50 m podem ser considerados bem iluminados apenas
com a utilização da luz natural. Já os modelos de circulação encravada de 1,20 e 1,50 m,
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no térreo, e de profundidade entre 2,00 e 3,00 m, nos dois pavimentos, apresentam pior
desempenho – nenhum sensor apresenta INU 100-3000lux ≥ 75%. Essas informações
estão representadas no Gráfico 1.
Gráfico 1– Dispersão entre área iluminada e média da área iluminada – cozinha

Fonte: Elaboração própria

O banheiro também tem 80 combinações, das quais apenas 20 apresentam iluminação
natural suficiente, ou seja, em 75% das combinações, é necessário acionar o sistema de
iluminação artificial para utilizar o espaço. No Gráfico 2, pode-se perceber que nenhum
dos modelos desse ambiente no pavimento térreo apresenta iluminação natural
suficiente. Os modelos com circulação saliente de profundidade de 2,50 e 3,00 m, no
pavimento superior, têm melhores resultados por terem abertura menos obstruída.
Gráfico 2 – Dispersão entre área iluminada e média da área iluminada – banheiro

Fonte: Elaboração própria
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Nesses ambientes, considerando todas as combinações, percebe-se diferença nos
resultados dos modelos em diferentes pavimentos (no pavimento superior tem-se maior
área iluminada, em média 20% na cozinha e 39% no banheiro) e com circulação saliente
ou encravada (os modelos com circulação saliente têm mais área iluminada
naturalmente, aproximadamente 86% na cozinha e 45% no banheiro). Os modelos com
aberturas menos obstruídas têm melhores resultados, como os com circulação saliente
no pavimento superior.
Considerando apenas os modelos com circulação encravada, percebe-se que há
influência da profundidade dessa circulação nos resultados dos modelos da cozinha: há
diminuição média de 43% quando a profundidade passa de 1,20 m para 2,00 a 3,00 m;
há diminuição de aproximadamente 24% se a circulação aumenta de 1,50 m para 2,00 a
3,00 m; não há diferença entre as profundidades de 1,20 e 1,50 m, nem entre as de 2,00,
2,50 e 3,00 m; no banheiro, todos os resultados são iguais. Já ao se considerar os
modelos com circulação saliente, apenas a variável pavimento mostra diferença
significativa, 20% na cozinha e 80% no banheiro.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação às variáveis estudadas, notou-se que a orientação da abertura não apresentou
diferença significativa de acordo com o método de análise, porém isso não significa que
os resultados sejam iguais. Atribui-se esta condição à máxima ocupação do entorno
modelado, o que gera pequenos afastamentos entre os blocos e grande obstrução às
aberturas, diminuindo a área visível de céu e a possibilidade de radiação solar direta nas
fachadas. Considerando-se a ocupação máxima do solo como principal razão da
semelhança dos resultados das diferentes orientações, pode-se entender que para a
definição da orientação da abertura, em tal condição, devem ser considerados outros
fatores como a ventilação natural, a insolação, a privacidade, a segurança, etc.
As variáveis “circulação encravada ou saliente” e “pavimento” mostraram
comportamento semelhante nos dois ambientes analisados, sendo respectivamente a
primeira e segunda variável que mais interferem na iluminação natural. A variável
“profundidade” só mostrou ser significativa nos modelos da cozinha com circulação
encravada: nos modelos com menor profundidade, há menor obstrução da abertura e
possibilidade de maior aproveitamento da luz natural, porém este resultado não pode ser
confirmado devido à grande quantidade de modelos do banheiro com iluminação natural
insuficiente – 75%.
A configuração da esquadria, apesar de não ser uma variável profundamente
investigada, mostrou ser determinante na admissão da iluminação natural. As situações
com janelas altas proporcionam valores de ALN baixos na maior parte dos ambientes
analisados.
A área da abertura, definida a partir da área do ambiente, para a cozinha equivale ao
dobro daquela exigida nos banheiros, como resultado, observa-se que os modelos da
cozinha podem ser considerados naturalmente iluminados (de acordo com o critério
adotado). Porém, no que diz respeito a esse parametro nota-se que essa proporção
parece estar aquém do ideal, principalmente na condição de janela alta associada a
elementos de condução.
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RESUMO
O desempenho térmico de edificações está fortemente relacionado com as características do seu envelope,
dentre as quais cita-se a absortância solar. Relacionada com a cor da edificação, essa característica pode ser
facilmente alterada, podendo promover melhoras no seu desempenho térmico a um baixo custo. Sob esse
contexto, o objetivo deste estudo foi medir os valores de absortância solar de fachadas em habitações de
interesse social da região de Florianópolis-SC e verificar sua influência no desempenho térmico destas
edificações. Foram levantadas as refletâncias das fachadas de 101 habitações, com auxílio do espectrômetro
portátil ALTA II. A partir dos dados de refletância medidos, calculou-se a absortância, indicador para
simulação. Dois casos, um com menor área de fachada (modelo 1) e outro com maior (modelo 2), foram
selecionados na amostra e submetidos à simulação computacional com o programa EnergyPlus, variandose parametricamente as absortâncias conforme levantadas em campo. Foram calculados os graus-hora de
resfriamento e aquecimento a partir da temperatura operativa horária de cada ambiente, por meio da
simulação. Os resultados dos levantamentos mostraram uma predominância dos casos compreendidos entre
as faixas 0,1 e 0,2, sendo que em 40 habitações obtiveram absortâncias baixas, abaixo de 0,3. Nas medições,
os tons de cinza, madeira natural e salmão foram os que apresentaram as menores diferenças entre si (até
0,25 de diferença), enquanto os tons verde e azul apresentaram as maiores (até 0,60 de diferença). Com os
resultados das simulações observou-se uma variação nos graus-hora de resfriamento maior no modelo 1,
de até 2510 °Ch. No aquecimento, a maior variação também foi no modelo 1, até 1980 °Ch. Esses valores
evidenciam a influência da absortância no desempenho térmico, o que possibilita fornecer subsídios para o
desenvolvimento de políticas públicas voltadas à esse tipo de habitação que promovam melhor desempenho
de forma prática e a baixo custo.
Palavras-chave: Habitação de interesse social, desempenho térmico, absortância solar.

ABSTRACT
The building thermal performance is strongly related to the features of its envelope, among which is the
solar absorptance. This feature, which is related to the colour of the building, can be easily modified,
improving the thermal performance of buildings at a low cost. In this context, the aim of this study was to
survey the solar absorptance of facades in social housing located in Florianópolis and verify its influence
on the thermal performance of these buildings. Thus, the reflectance of 101 dwellings facades were
surveyed, using the portable spectrometer ALTA II. The absorptances were calculated based on the
measured reflectance data and used on the simulations. Two cases, one with a smaller facade area (model
1) and another with a larger (model 2), were selected in the sample and subjected to computer simulation,
using EnergyPlus, by varying parametrically the absorptance on the values collected in the field. The
degree-hour for cooling and heating were calculated with the hourly operative temperature values of each
room obtained by the simulation. The results of the data collected showed a predominance of cases ranging
between 0.1 and 0.2, and that the absorptance of 40 houses were below 0.3. Moreover, data revealed that
the tones of grey, natural wood and salmon were the ones with the smallest deviations (up to 0.25
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difference), while the green and blue tones had the largest (up to 0.60 difference). In addition, the
simulations showed high variation of 2510 °Ch on model 1 on cooling. On heating, the high variation was
also obtained on model 1, with 1980 °Ch. These values show the influence of absorptance in thermal
performance of these dwellings, enabling the development of public policies aimed at social housing that
promote better performance at a practical and low cost.
Keywords: Social Housing, thermal performance, solar absorptance.

1

INTRODUÇÃO

As edificações estão entre os maiores contribuintes para os impactos ao meio ambiente
(UNEP, 2011), sendo seu gasto energético estimado em 40% em relação ao total global,
dos quais apenas o setor residencial representa 30% do consumo de energia (IEA, 2012).
No Brasil, as edificações são responsáveis por 47% do consumo de energia elétrica, sendo
23,6% atribuídos ao setor residencial (EPE, 2013).
O consumo de energia nas edificações depende de muitos fatores. No caso do setor
residencial, o consumo de energia está fortemente associado ao uso de condicionadores
de ar (MCNEIL; LETSCHERT, 2010; FRACASTORO; SERRAINO, 2011; YU et al.,
2011), o qual reflete no comportamento térmico da edificação. O desempenho térmico de
um edifício é altamente impactado pelas características da envoltória devido à carga
térmica gerada a partir de sua composição.
Muitos estudos mostram a influência da absortância no desempenho térmico de
edificações (eg. SUEHRCKE; PETERSON; SELBY, 2008; HERNÁNDEZ-PÉREZ et
al., 2014). Segundo a NBR 15220-1 (ABNT, 2005), a absortância pode ser definida como
a razão entre a taxa de radiação solar incidente e a taxa de radiação solar absorvida por
uma superfície. A relação deste parâmetro com o desempenho térmico da edificação está
associada à quantidade de energia transformada em calor com a incidência de radiação na
sua superfície. O calor produzido é transmitido para dentro da edificação e influencia na
alteração das temperaturas internas (DORNELLES, 2008).
Um estudo que relacionou absortância e desempenho térmico foi o desenvolvido por
Dornelles et al. (2010), que discute a relevância e abordagem da absortância no
regulamento energético de edifícios brasileiros. Os autores realizaram estudos alterando
os valores de absortância, obtendo como produto final a classificação do nível de
eficiência da envoltória. Os resultados mostraram que a o nível de eficiência dos modelos
é muito sensível às variações na absortância e sugere que sejam realizadas maiores
reflexões sobre o tema.
Relacionada com a cor da edificação, além do potencial para redução do consumo de
energia com sistemas de resfriamento da edificação, esta característica pode ser
facilmente alterada nas edificações, podendo promover melhoras no seu desempenho
térmico sem grandes investimentos financeiros. Sob esse contexto, é possível desenvolver
políticas públicas voltadas às habitações de interesse social que promovam melhor
desempenho de forma prática e a baixo custo.
Sob esse contexto, o objetivo deste estudo foi medir valores de absortância solar de
fachadas em habitações de interesse social da região de Florianópolis-SC e verificar sua
influência no desempenho térmico destas edificações por meio de simulação
computacional.
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2

MÉTODO

O método aplicado a este estudo foi separado em duas etapas. A primeira etapa trata dos
levantamentos dos dados em campo, enquanto na segunda foram realizadas simulações
computacionais.
2.1

Levantamento dos dados em campo

O levantamento foi realizado em 101 habitações populares localizadas na Grande
Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Utilizou-se o espectrômetro ALTA II (Vernier
Software & Technology), instrumento utilizado para medição da refletância solar (Figura
1). Mediu-se a refletância das superfícies externas das fachadas das habitações.
O procedimento de medição consiste em
obter as refletâncias para cada
comprimento de onda do espectro
eletromagnético visível e infravermelho
(referente a onze faixas de comprimento
de onda). Como ele não mede o valor
absoluto da refletância, este deve ser
calculado utilizando-se como base uma
amostra de referência. No caso desta
pesquisa, a amostra de referência adotada
foi uma folha de papel branco comum
Ripax, de 75g/m2.

Figura 1: Espectrômetro ALTA II

Na parte frontal do equipamento há onze botões correspondentes a cada comprimento de
onda. Quando pressionados, o equipamento emite uma voltagem através de lâmpadas
localizadas na parte posterior. Essa voltagem atinge a superfície em estudo e uma parte é
refletida. A quantidade de energia refletida é percebida por um sensor e o valor
correspondente é informado no visor. Para o cálculo da refletância, foi anotado o valor
obtido em cada comprimento de onda, para a amostra de referência e para a amostra em
estudo. Conforme orientações do fabricante, foram feitas três medições para cada caso e
adotou-se a média aritmética dos dados das três medições.
A determinação da refletância adotada para cada faixa de cor foi calculada por meio da
Equação 1.
ρcor =
onde, ρcor
ρbranco
Vcor
Vbranco

ρ𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜 . V 𝑐𝑜𝑟
(V 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜)

(1)

= refletância da amostra (%);
= refletância do papel Ripax (89,2%);
= valor obtido na medição da amostra com o espectrômetro;
= valor obtido na medição do papel Ripax com o espectrômetro.

O valor de ρ branco é um valor padronizado para cada folha, obtido a partir de análises
com um espectrômetro. Os valores de referência utilizados nesta pesquisa estão
apresentados na Tabela 1.
A refletância final da amostra é dada pela média aritmética das refletâncias de todas as
onze cores. A partir dos dados de refletância medidos, obteve-se a absortância, que é o
parâmetro usado nas simulações. A Equação 2 mostra o cálculo para se obter a absortância
dada determinada refletância.
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𝛼 = 100 − 𝜌
onde, 𝜌
𝛼

(2)

= refletância obtida (%);
= absortância da amostra (%).

Tabela 1: Valores de referência da refletância do papel Ripax por faixa de cor.

Cor

Blue
470

Cyan
525

Gree
n
560

Yello
w
585

Orang
e
600

Red
645

Deep
Red
700

IR 1
735

IR 2
810

IR 3
880

IR 4
940

Refletânci
a solar de
referência

0,87
8

0,84
2

0,807

0,798

0,797

0,87
7

0,95
1

0,96
6

0,96
8

0,97
3

0,95
8

Fonte: Dornelles et al. (2008).

2.2

Simulação computacional

Com os dados de absortância obtidos na etapa anterior foram realizadas simulações
computacionais com o programa EnergyPlus versão 8.1 a fim de verificar a influência da
absortância no desempenho térmico de edificações.
Duas habitações, uma com menor área de fachada (modelo 1) e outra com maior (modelo
2), foram selecionados da amostra pesquisada como modelos base para as simulações. As
características geométricas de cada modelo foram modeladas com auxílio do Plug-in
Open Studio, no programa Google Sketch Up. As Tabelas 2 e 3 apresentam áreas dos
ambientes, cobertura e parede dos modelos computacionais, juntamente com as plantas
baixas dos modelos 1 e 2, respectivamente.
O clima de Florianópolis foi representado nas simulações com o arquivo climático do ano
de referência, com extensão epw, disponibilizado no sítio eletrônico do LabEEE
(<www.labeee.ufsc.br>). As trocas de calor entre o piso e o solo foram calculadas com o
programa Slab, vinculado ao Energyplus. As trocas de ar entre a edificação e o meio
foram configuradas com o objeto Airflownetwork.
As cargas internas e os materiais e sistemas construtivos foram configurados conforme
levantado em campo, iguais para os dois casos. Para o modelo 1, considerou-se dois
ocupantes na casa, e consumo de energia igual a 52 kWh/mês, descontando-se o chuveiro
elétrico. Para o modelo 2, considerou-se 6 ocupantes na casa, e consumo de energia igual
a 41,5 kWh/mês. Esse consumo de energia é distribuído entre equipamentos e iluminação,
e gera carga interna que afeta o desempenho térmico, bem como o número de ocupantes
e cada horário do dia. O sistema construtivo é de alvenaria de tijolos cerâmicos e cobertura
de telha cerâmica e forro de madeira.
Foram realizadas simulações paramétricas com os dois modelos, para o ano todo,
variando-se as absortâncias conforme as que foram levantadas em campo. Os dados de
temperatura operativa dos ambientes de longa permanência, obtidos através das
simulações, foram tratados com a Equação 3, a fim de se obter o valor de graus-hora de
resfriamento, e com a Equação 4, para o valor de graus-hora de aquecimento. Foi
calculado um único indicador para os graus-hora, denominado “graus-hora total”,
representando a soma do graus-hora de resfriamento e aquecimento de cada ambiente.
𝐺𝐻𝑟 = ∑ (𝑇𝑜 − 26𝑜 𝐶)
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(3)

𝐺𝐻𝑎 = ∑ (18𝑜 𝐶 − 𝑇𝑜 )
onde, 𝐺𝐻𝑟
𝐺𝐻𝑎
𝑇𝑜

(4)

= indicador de graus-hora para resfriamento;
= indicador de graus-hora para aquecimento;
= temperatura operativa (ºC).

Tabela 2: Planta baixa, representação do Open Studio e informações de áreas do
modelo 1.
Caso base
Área de parede [m²]
Área de cobertura [m²]
Área parede/área cobertura

1
46,38
25,67
1,8

Modelo para simulação:

Ambiente
Sala/cozinha
Dormitório
Banheiro

Área [m²]
17,41
5,92
2,34

Planta baixa (em metros):

Tabela 3: Planta baixa, representação do Open Studio e informações de
áreas do modelo 2.
Caso base
Área de parede [m²]
Área de cobertura [m²]
Área parede/área cobertura
Modelo para simulação:

2
89,76
72,00
1,25

Ambiente
Sala
Dormitório 1
Dormitório 2
Dormitório 3
Cozinha
Banheiro
Circulação
Planta baixa (em metros):
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Área [m²]
10,35
15,12
12,96
7,80
12,42
4,95
8,40

3

RESULTADOS

3.1

Levantamento dos dados em campo

A partir dos levantamentos, foram encontradas onze cores diferentes, com as absortâncias
variando de 0,07 (cor branca) até 0,87 (reboco sem pintura). Dentre as cores encontradas,
a Figura 2 apresenta a quantidade de habitações que apresentaram cada cor das fachadas,
sendo que 25 apresentaram cor branca e 21, cor amarela.
Os resultados mostraram uma predominância na utilização de cores mais claras na
fachada, nos casos compreendidos entre as faixas 0,1 e 0,2 (21 habitações), sendo que em
40 habitações as absortâncias ficaram abaixo de 0,3.

Quantidade de habitações

Figura 2: Cores encontradas na pintura externa
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14

6

Cores encontradas

A Figura 3 apresenta os diferentes valores de absortância para cada cor. As cores cinza,
madeira natural e salmão foram os que apresentaram as menores variações de valor
(menos de 0,25 entre medições). A cor cinza resultou em absortância média de 0,47.
As absortâncias obtidas para madeira natural variaram de 0,51 a 0,71, e para o salmão de
0,13 a 0,38. As cores azul e verde apresentaram as maiores variações valor, chegando até
0,57 de diferença entre a menor medida e a maior para a cor verde, e 0,60 para a cor azul.
De fato, estas duas cores apresentam uma vasta diferença de tonalidade, influenciando os
resultados de absortância. A Figura 4 mostra a diferença de tonalidade para a cor azul,
como exemplo.
Figura 3: Valores de absortância encontrados para cada cor
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Figura 4: Variação das tonalidades de azul na amostra levantada

A Figura 5 apresenta a absortância média por cor, determinada pela média aritmética de
todas as medidas de absortância para cada cor. O branco, como esperado, teve a menor
absortância média (0,20), enquanto as cores mais escuras, como o vermelho, a madeira
natural e o reboco, as maiores (0,61, 0,66 e 0,87, respectivamente).

Absortância

Figura 5: Absortância média por cor
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0,4
0,2
0,0
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maior

Cores encontradas nas fachadas da amostra

3.2

Simulação computacional

A Figura 6 mostra a variação dos valores de graus-hora de resfriamento, graus-hora de
aquecimento e graus-hora total para os modelos 1, e a Figura 7 mostra o mesmo para o
modelo 2, a partir da variação da absortância.
Com os resultados das simulações observou-se variação de 2038 graus-hora de
aquecimento no quarto do modelo 1, e 690 graus-hora de resfriamento no quarto do
modelo 1. No modelo 2 uma variação menor foi obtida, sendo que a máxima foi de 1091
graus-hora de resfriamento na sala e a menor foi de 519 °Ch no aquecimento na sala.
Esses valores mostram a influência da absortância no desempenho térmico dessas
habitações.
O aumento da absortância contribuiu para o aumento dos graus-hora de resfriamento, ao
mesmo tempo que contribuiu para a diminuição dos graus-hora de aquecimento. Como
resultado, quando considerados a soma dos graus-hora de resfriamento e de aquecimento,
observa-se que a variação em relação ao aumento da absortância diminui.
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Figura 6: Valores de graus-hora dos ambientes para cada absortância simulada
para o Modelo 1.
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Figura 7: Valores de graus-hora dos ambientes para cada absortância simulada
para o Modelo 2.
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A Figura 8 mostra a variação do valor de graus-hora total de cada modelo e cada ambiente
quando são adotados os valores de absortância mínimo, médio e máximo obtidos para
cada cor. Observa-se que, em função das diferentes tonalidades, a variação de graus-hora
pode assumir valores bem diferentes para uma mesma cor, como é o caso da coe
“salmão”, “azul” e “vermelho”, os quais podem variar bastante o valor dos graus-hora em
função da tonalidade.
Figura 8: Valores de graus-hora total por ambiente e por modelo, para absortância
mínima, média e máxima por cor.
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4

CONCLUSÕES

Neste estudo foram apresentadas as diferentes absortâncias encontradas em campo nas
habitações populares de Florianópolis-SC e seu efeito sobre o desempenho térmico
destas. Observou-se que há uma variedade moderada de cores, embora o uso de cores
claras seja predominante. Observou-se também haver grande variação de tonalidades para
algumas cores, como o azul e verde, com consequente grande variação nas absortâncias
obtidas nestes casos.
Quanto às simulações, os resultados mostraram que a absortância de fato exerce grande
influência no desempenho térmico de edificações, visto o aumento gradual do valor de
graus-hora para cada aumento no valor da absortância, chegando a quadruplicar nos casos
mais extremos.
Pode-se concluir a partir dos resultados das simulações que a absortância exerce maior
influência nas situações de necessidade de resfriamento das edificações do que de
aquecimento.
Com esse cenário, é possível desenvolver políticas públicas voltadas às habitações de
interesse social que promovam melhor desempenho de forma prática e a baixo custo.
Entretanto, é preciso estar atento ao fato de que grande parte das edificações já possui um
valor baixo de absortância solar. Além disso, a variação da absortância, em função das
diferentes tonalidades de uma mesma cor, mostra que selecionar a tinta pela cor não
parece o processo mais adequado, da mesma forma que para um leigo comprar a tinta
pelo valor da absortância pode ser um procedimento pouco prático. Dessa forma, caso
sejam desenvolvidas políticas públicas envolvendo absortâncias se faz necessário em
conjunto um estudo maior quanto a forma que será realizada a sua comercialização.
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RESUMO
O trabalho tem como objetivo analisar o desempenho térmico de agências dos Correios, dessa forma
definiu-se uma amostra de quatro agências localizadas na mesma zona bioclimática (ZB3) dentro do Estado
do Rio de Janeiro: agência de Cantagalo construída em 1949, agência de Santa Maria Madalena (de 1951),
agência de Bom Jardim (de 1960) e agência de Sumidouro (de 1986). Objetiva, ainda, desenvolver um
estudo comparativo de conforto térmico em agências construídas antes e depois dos anos 70. Ademais,
pretende, indiretamente, incentivar políticas e medidas de preservação desse conjunto arquitetônico. Para
isso, aplicou-se a metodologia proposta pela NBR 15.220 (parte 3) referenciada pela Regulamentação para
Etiquetagem Voluntária do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos.
O trabalho conclui que as agências de Cantagalo, de Santa Maria Madalena e Bom Jardim estão mais
próximas a um desempenho térmico adequado quanto ao tamanho das aberturas para ventilação e quanto
às estratégias de condicionamento térmico passivo necessitando de algumas adequações. Esse resultado
corrobora com a hipótese de que edificações construídas antes dos anos 70 possuem maior conforto
ambiental. Já quanto aos tipos de fechamentos externos – parede e cobertura, todas as agências atendem ao
parâmetro Transmitância térmica, exceto à de Sumidouro. No entanto, seriam necessários ajustes
relacionados ao Atraso térmico das envoltórias em todas as edificações sob análise.
Palavras-chave: Desempenho térmico, Agência dos Correios, Preservação de bens históricos.

ABSTRACT
This study aims to analyze the thermal performance of post offices, thus it was defined a sample of four
agencies located in the same climatic zone (ZB3) within the State of Rio de Janeiro: Cantagalo agency built
in 1949, Santa Maria Madalena agency (1951), Bom Jardim agency (1960) and Sumidouro agency (1986).
It also aims to develop a comparative study of thermal comfort in agencies built before and after the 1970.
Moreover, it intends to indirectly encourage policies and measures to preserve this architectural ensemble.
We applied the methodology proposed by NBR 15.220 (part 3) included in the Regulations for Voluntary
Labeling Level Energy Efficiency of Commercial Buildings, and Public Service. The paper concludes that
the agencies of Cantagalo, Santa Maria Madalena and Bom Jardim are closer to an adequate thermal
performance as the size of the windows and on the strategies of passive thermal conditioning, requiring
some adjustments. This result corroborates to the hypothesis that buildings constructed before 1970 have
a greater environmental comfort. Considering the types of external seals - wall and roof, all agencies serve
as the thermal transmittance, except Sumidouro agency. However, it would be necessary some adjustments
related to the envelope thermal delay in all buildings under analysis.
Keywords: Thermal performance , Post Offices , preservation of historical buildings.
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1

INTRODUÇÃO

É do conhecimento de todos que os edifícios alteram o meio ambiente significativamente.
A preocupação com a racionalização do consumo de energia em edificações tem se
intensificado após crises no setor de fornecimento energético. Considerando tais questões,
um dos problemas a serem destacados no presente estudo trata-se da redução do consumo
de energia nas edificações, especificamente, nas construções da empresa Correios.
Hoje, a empresa insere-se no contexto global de desenvolvimento sustentável, possuindo
como um de seus objetivos estratégicos a responsabilidade social. Essa realiza importante
função de integração e inclusão social, vinculado aos conceitos de empresa-cidadã,
principalmente por meio do Banco Postal (acesso bancário à população de baixa renda).
No entanto, um dos maiores desafios, hoje, talvez seja conduzir e concretizar esta
mudança de paradigma em todos os seus campos de atuação: no seu produto, na sua
estrutura física, no seu capital social e na sua imagem, entre outros.
Outra problemática enfocada no presente artigo consiste na necessidade de preservação
dos imóveis da empresa que representam e marcam uma época. A Instituição Correios,
completou 350 anos em 2013, este fato reflete a tradição e história da empresa, que é
marcada desde os tempos de colônia de Portugal. Hoje, não só os selos e cartas antigas
testemunham esse passado ímpar, mas também, e principalmente, os inúmeros prédios
tombados e preservados presentes em todo o território nacional.
Muitos desses imóveis foram edificados para o uso específico do serviço dos Correios. A
instituição possuía um importante papel na sociedade da época, pois era a principal
entidade responsável pela comunicação. Logo, a riqueza e a valorização da arquitetura
dos edifícios refletia esse papel no ambiente citadino. Não só as fachadas e a arquitetura
dos imóveis são autênticas obras de arte, como a planta e o espaço interno testemunham
a forma como o serviço era oferecido à comunidade e a relação desta com a Instituição.
Segundo Harvey (1992, p.263), “o retorno do interesse por instituições básicas (...) e a
busca de raízes históricas são indícios da procura de hábitos mais seguros e valores mais
duradouros num mundo cambiante.”
Ao longo da história, o papel da empresa vem se modificando, como uma resposta às
mudanças da própria sociedade, das suas relações, da sua forma de produção e de
comunicação. Sob esse ângulo, os anos 30 a 60, foram marcados pelo crescente uso da
técnica e consequente reprodutividade. O movimento moderno apresenta-se com modelos
espaciais universais, válidos em todos os lugares, tendo como base o princípio de
racionalidade. Os Correios, como um órgão “moderno” acompanhou o progresso e
replicou em cidades diversas, modelos de agências padrão – a era da reprodutibilidade.
Segundo Pereira (1999), foi marcante o número de agências edificadas nas décadas de 50
e 60 nos mais diferentes e distantes territórios do país.
Com a Revolução Industrial e o fim do modo tradicional de produção e construção das
cidades, prioriza-se a finalidade prática – utilidade sobre a estética, função sobre a forma.
Ainda, segundo Madariaga (2008), após a segunda guerra mundial, os problemas formais
ocupam um lugar secundário considerando o triunfo do modernismo. Os projetos já não
eram únicos e específicos a um determinado contexto, ambiência, ou localidade. Prédios
com a mesma planta – estudada e detalhada - eram implantados em terrenos e cidades
diversas. Ainda assim, eram utilizados os recursos passivos da arquitetura vernacular e os
edifícios detinham um cuidado e detalhe nas plantas, nas fachadas, nas proporções e
materiais.
Aliar os conceitos de sustentabilidade ecológica (sob o ângulo da redução do consumo de
combustíveis fosseis e de outros recursos esgotáveis, substituindo-os por recursos
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renováveis e ou abundantes) com o de sustentabilidade cultural. Considerando, nesse
enfoque, “os processos que busquem mudanças dentro da continuidade cultural e que
traduzam o conceito normativo de ecodesenvolvimento em um conjunto de soluções
especificas para o local, o ecossistema, a cultura e a área” (SACHS, 1994, p.38) – destacase como um dos pontos a ser considerado no presente estudo.
Ora, a partir de meados dos anos 70, os projetos e obras desenvolvidos pela empresa, em
geral, perderam sua autenticidade e vínculo às tradicionais origens da instituição. Além
disso, possuem pouco enfoque nos conceitos de racionalidade, de arquitetura bioclimática
e de sustentabilidade. Não há identidade ou significado na arquitetura dos prédios. E
ainda, há poucos exemplos de uso de recursos com consciência e integração ao meio
ambiente – princípio hoje relevante na arquitetura.
“Os Correios se esforçam, a partir do trabalho de Margareth da Silva Pereira, na
elaboração de um inventário do Patrimônio Histórico Arquitetônico, procurando
justamente reunir, por tipologias, as agências espalhadas por todo o Brasil, revelando
aspectos construtivos e estéticos semelhantes, e seu estado de conservação, em menor ou
maior grau, em referência aos projetos originais.” (COSTA, 2013, p.138). Segundo Abreu
(1998), surge uma dialética, ao mesmo tempo em que as comunicações instantâneas
tornam o espaço global homogêneo busca-se a diferenciação de cada lugar através da
identidade e tradição.
Logo, considerando os pontos abordados, busca-se por meio desse estudo enfocar as
agências construídas entre os anos 30 e 60 no Estado do Rio de Janeiro, e resgatar o que
de positivo podem contribuir, sob o ângulo do desempenho térmico passivo, para os
projetos desenvolvidos hoje, e, inclusive, a recuperação das mesmas – como torná-las
mais sustentável. Além disso, propõe-se ampliar o desempenho térmico passivo dos
edifícios, como uma forma de valorizar e preservar a arquitetura que marcou uma
determinada época. Resumindo: intervir nos edifícios de caráter histórico conciliando
conforto às novas atividades e necessidades de economia de energia e preservação.
2

OBJETIVO

O objetivo do presente artigo consiste em avaliar o desempenho térmico de quatro
agências dos Correios localizadas no Estado do Rio de Janeiro na mesma zona
bioclimática (ZB3). As edificações sob crivo foram construídas em datas distintas:
agência de Cantagalo construída em 1949, agência de Santa Maria Madalena de 1951,
agência de Bom Jardim de 1960 e agência de Sumidouro de 1986. Objetiva-se, ainda,
investigar as diferenças e semelhanças nos índices de conforto térmico das agências,
considerando as datas em que foram construídas e, consequentemente, os sistemas
construtivos e materiais utilizados. Reflete-se, assim, sobre a hipótese de que edificações
construídas antes dos anos 70 possuem maior conforto ambiental.
3

MÉTODO

Este trabalho revelou-se como resultado da aplicação da metodologia proposta pela NBR
15.220 (parte 3) publicada pela ABNT em 2005 e referenciada pela Regulamentação para
Etiquetagem Voluntária do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de
Serviços e Públicos. A Norma em questão trata do desempenho térmico de edificações,
contudo, a parte 3, especificadamente, aborda o zoneamento bioclimático brasileiro assim
como suas diretrizes construtivas para cada zona. Tal regulamento considera,
essencialmente, as envoltórias da edificação como objeto de medição. A composição do
presente estudo correspondeu às seguintes etapas:
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3.1

Escolha de quatro agências, com características semelhantes de implantação,
tipologia, e localizadas na mesma zona bioclimática (ZB3), porém construídas em
épocas diferentes.
Aplicação da metodologia proposta pela NBR 15.220 (parte 3).
Análise comparativa dos dados de conforto térmico obtidos.
A NBR 15.220

A Norma está dividida em cinco partes. A primeira indica as definições, símbolos e
unidades; a segunda define métodos de cálculo da transmitância térmica, da capacidade
térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e componentes de edificações; a
terceira parte apresenta o zoneamento bioclimático brasileiro e bem como suas diretrizes
construtivas; a quarta parte trata da medição da resistência térmica e da condutividade
térmica pelo princípio da placa quente protegida e a quinta e última parte discorre sobre
a medição da resistência térmica e da condutividade térmica pelo método do fluxímetro.
O presente trabalho apresenta-se como resultado da aplicação da metodologia proposta
pela parte 3 da Norma.
Vale ressaltar que as recomendações, quanto ao desempenho térmico, indicadas pela
Norma referem-se a habitações unifamiliares de interesse social de até três pavimentos.
No entanto, considerou-se que o método proposto apresenta-se adequado à aplicação às
unidades dos Correios, dadas as características tipológicas, o tipo de implantação, número
de pavimentos das edificações e, principalmente, por esta ser referenciada pela
Regulamentação para Etiquetagem Voluntária do Nível de Eficiência Energética de
Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos.
A NBR 15.220 estabelece, ademais, que a avaliação de desempenho térmico pode ser
feita tanto na fase de projeto, quanto após a construção. Nesse último caso, a avaliação
pode ser feita por meio de medições in-loco de variáveis representativas do desempenho.
Logo, o presente trabalho baseou-se na análise das plantas arquitetônicas das unidades,
além de vistorias ao local e entrevistas aos usuários. Ressalta-se que o estudo apresentase como parte do trabalho final sobre conforto ambiental nas edificações dos Correios
desenvolvido no curso de mestrado e, portanto, medições mais específicas, serão
detalhadas em um segundo momento.
3.2

Parte 3 da NBR 15.220

Essa propõe a divisão do território brasileiro em oito zonas climáticas relativamente
homogêneas quanto ao clima. E adota como método para a classificação bioclimática uma
Carta Bioclimática adaptada a partir da sugerida por Givoni (1992). Logo, cada zona da
carta corresponde a uma estratégia específica. Para cada uma das zonas, formulou-se um
conjunto de recomendações técnico-construtivas e estratégias de condicionamento
térmico passivo, que otimizam o desempenho térmico da edificação. As agências dos
Correios, sob análise, localizam-se na zona bioclimática (ZB3).
Segundo a Norma foram considerados os seguintes parâmetros e condições de contorno
para a formulação das diretrizes construtivas:





tamanho das aberturas para ventilação;
proteção das aberturas;
fechamentos externos (tipo de parede externa e tipo de cobertura); e
estratégias de condicionamento térmico passivo.
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4
4.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quanto ao tamanho das aberturas para ventilação

É indicado para a ZB3 o tamanho médio, isto é, abertura entre 15% e 25%, em relação à
área de piso em ambientes de longa permanência. Consideraram-se ambientes de longa
permanência as áreas de hall público, atendimento, gerência, tesouraria, expedição e
unidades de distribuição, sendo os três primeiros ambientes de uso de clientes e
funcionários enquanto os três últimos exclusivos de funcionários. Para efeito dessa
análise, e considerando o fluxo de distribuição e uso das áreas nas agências, definiram-se
como grupo 1 (G1) os ambientes de uso de clientes e funcionários e como grupo 2 (G2)
os exclusivos de funcionários.
Ao aplicar os cálculos à agência de Cantagalo obteve-se como área de ventilação prescrita
pela Norma entre 8,30m² e 13,82m² para o grupo 1, onde a área hoje existente é de
12,58m², portanto atende. Quanto ao grupo 2, a Norma recomenda entre 9,94m² e
16,55m², porém a área de ventilação existente é de 6,65m² (ver quadro 1). Nota-se, no
entanto, que a agência possui duas esquadrias na área de fax, anexa à expedição, e uma
porta de acesso à unidade de distribuição que poderiam ser utilizadas como adicional da
área de ventilação (ver figura 1). Para isso, algumas alterações deverão ser incorporadas
ao layout da unidade, como a junção das áreas de expedição e unidade de distribuição ou,
ainda, diferentes tipos de painéis verticais, que possibilitem a passagem de ar e vento.
Figura 1- planta baixa e fachada da agência de Cantagalo

Fonte: Diretoria Regional dos Correios do Rio de Janeiro – Gerencia de Engenharia.

Quanto à agência de Santa Maria Madalena obteve-se como área de ventilação prescrita
pela Norma entre 7,36m² e 12,27m² para o grupo 1, onde a área hoje existente é de 9,71m²,
logo atendendo à Norma. Frisa-se que a área de expedição foi inserida no grupo 1 por
estar anexa ao hall de atendimento. Com referência ao grupo 2, a Norma recomenda entre
1,32m² e 2,20m², e a área de ventilação existente é de 1,50m², logo, também atende (ver
quadro 1 e figura 2).

592

Figura 2 - planta baixa e fachada da agência de Santa Maria Madalena

Fonte: Diretoria Regional dos Correios do Rio de Janeiro – Gerencia de Engenharia.

Analisando a agência de Bom Jardim, obteve-se como área de ventilação prescrita pela
Norma entre 6,95m² e 11,57m² para o grupo 1, onde a área hoje existente é de 11,31m²,
portanto atende. Com referência ao grupo 2, a Norma recomenda entre 4,84m² e 8,06m²,
e a área de ventilação existente é de 9,36m², portanto, acima de 25%. Vale notar, no
entanto, que a área de ventilação pode ser facilmente adaptada a um valor dentro do
percentual definido como ideal para a ZB3 (ver quadro 1 e figura 3).
Figura 3 - planta baixa e fachada da agência de Bom Jardim

Fonte: Diretoria Regional dos Correios do Rio de Janeiro – Gerencia de Engenharia.

Finalmente quanto à agência de Sumidouro obteve-se como área de ventilação prescrita
pela Norma entre 5,10m² e 8,50m² para o grupo 1, onde a área hoje existente é de 3,36m²,
portanto não atende. Com referência ao grupo 2, a Norma recomenda entre 3,20m² e
5,33m², porém, a área de ventilação existente é de 1,80m², logo, também não atende (ver
quadro 1 e figura 4). Avalia-se que a agência de Sumidouro para atender a Norma
necessitaria de obras de maior porte, como aumento das áreas de esquadrias. Somente um
layout interno não seria suficiente. Outros fatores relevantes detectados in loco, poderiam
ser adicionados a esse diagnóstico, como áreas subdimensionadas.
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Figura 4 - planta baixa e fachada da agência de Sumidouro

Fonte: Diretoria Regional dos Correios do Rio de Janeiro – Gerencia de Engenharia.

O resultado comparativo das quatro agências, abordando o parâmetro do tamanho das
aberturas para ventilação, indica que as agências de Santa Maria Madalena, de Bom
Jardim e de Cantagalo encontram-se mais próximas a um desempenho térmico adequado,
necessitando, no entanto, de ajustes ora em seu layout ora no desenho de esquadrias. Esse
resultado corrobora com a hipótese inicial de que edificações construídas antes dos anos
70 possuem maior conforto ambiental.
Quadro 1 – áreas de piso e de ventilação (das edificações) e recomendada para a ZB3
Agencia:
Grupos

Cantagalo
G1
G2

Sta Ma Madalena
G1
G2

Bom Jardim
G1
G2

Sumidouro
G1
G2

Área de piso
(m²)

71,70

66,30

49,10

8,80

46,30

32,25

34,00

21,35

Área de
ventilação (m²)

12,58

6,65

9,71

1,50

11,31

9,36

3,36

1,80

Entre
9,94 e
16,55

Entre
7,36 e
12,27

Entre
1,32
e
2,20

Entre
6,95 e
11,57

Entre
4,84 e
8,06

Entre 5,10
e 8,50

Entre
3,20 e
5,33

Recomendado
Entre
p/ ZB3 – entre
8,30 e
15% e 25%
13,82
(m²)

Fonte: produção do próprio ator.

4.2

Quanto à proteção das aberturas

Prescreve a Norma o sombreamento das aberturas para a ZB3, que deve permitir sol
durante o inverno. Analisando a implantação das unidades avalia-se que atendem.
Ademais, segundo informações dos usuários do local, as agências não apresentam
desconforto térmico no inverno, mas apenas no verão, exceto a agência de Santa Maria
Madalena. Nessa agência, foi relatado por usuários que (no inverno) a edificação
apresenta temperaturas baixas no interior, portanto seriam necessárias adaptações à
unidade. Já no caso da agência de Bom Jardim, segundo os usuários, o simples
fechamento das esquadrias (no inverno) já aquece o ambiente trazendo conforto térmico.
4.3

Quanto aos tipos de fechamentos externos

Quanto às paredes externas, recomenda-se para a zona bioclimática 3: parede leve
refletora, onde a Transmitância térmica deverá ser U3,60 W/m2.K, o Atraso térmico:
4,3 horas e o Fator solar: FSo4,0%.
Analisando a construção da agência de Cantagalo, detectou-se que se trata de alvenaria
de tijolos furados onde a espessura total da parede varia entre 15 cm e 25 cm, logo a
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Transmitância térmica varia entre 2,24 e 1,61 W/m2.K, atendendo à Norma. Porém, o
Atraso térmico varia entre 3,7 e 5,9 horas, não atendendo em parte (parede de 25 cm). Já
as agências de Santa Maria Madalena e de Bom Jardim, apesar de possuírem paredes do
mesmo material, apresentam a espessura de 25 cm em todos os fechamentos externos,
logo a Transmitância térmica é de 1,61 W/m2.K, atendendo à Norma e o Atraso térmico
é de 5,9 horas não atendendo ao recomendado.
Quanto à agência de Sumidouro, trata-se também de alvenaria de tijolos furados onde a
espessura total da parede é de 15 cm, logo a Transmitância térmica é de 2,24 W/m2.K,
atendendo à Norma. O Atraso térmico, por sua vez, é de 3,7 horas, atendendo também à
NBR em estudo. Os resultados em questão encontram-se resumidos no quadro 2.
Quadro 2 – Transmitância térmica e Atraso térmico (paredes externas)
Recomendado
para ZB3

Cantagalo

Sta Mª
Madalena

Bom
Jardim

Sumidouro

Transmitância
térmica (W/m2.K)

3,60

2,24 > U
Cantagalo >1,61

1,61

1,61

2,24

Atraso
(hora)

4,3

5,9 >
Cantagalo >3,7

5,9

5,9

3,7

Térmico

Fonte: produção do próprio ator.

Quanto às coberturas, a NBR 15.220-3 recomenda para a zona bioclimática 3: cobertura
leve isolada, onde a Transmitância térmica seria de U 2,00 W/m².K, Atraso térmico de
3,3 horase o Fator solar de FSo 6,5%.
Considerou-se que as coberturas das agências são de telha de fibro-cimento com forro de
laje mista: espessura da telha de 0,7 cm e espessura da laje de 12,0 cm. Logo a
Transmitância térmica seria de 1,93 W/m².K, atendendo à Norma. Porém, o Atraso
térmico seria de 3,6, não atendendo. Esses resultados encontram-se no quadro 3.
Vale ressaltar que a cobertura da agência de Sumidouro é em telha canaleta, portanto mais
espessa, onde a Transmitância térmica é de 2,89W/m².K, não atendendo à Norma. Frisase também que as demais agências sob análise apresentam dois pavimentos, estando a
agência localizada no térreo. No segundo pavimento, de acordo o programa original das
edificações, situa-se a residência funcional. Logo, o térreo apresentará poucas variações
quanto à Transmitância térmica e ao Atraso térmico das coberturas.
Quadro 3 – Transmitância térmica e Atraso térmico (coberturas)
Recomendado
para ZB3

Cantagalo Bom
Jardim

Sta Mª
Madalena

Sumidouro

Transmitância
térmica (W/m2.K)



1,93

1,93

1,93

2,89

Atraso
térmico
Térmico (hora)

,3

3,6

3,6

3,6

3,6

Fonte: produção do próprio ator.

Considerando a análise das envoltórias, tanto das paredes como das coberturas, nota-se
que, quanto à Transmitância térmica, todas as edificações atendem, exceto à agência de
Sumidouro (cobertura). Já em relação ao Atraso térmico, somente as paredes da agência
de Sumidouro e parte das paredes da edificação de Cantagalo (às de 15 cm) estão de
acordo com a Norma. Logo, seriam necessárias algumas adequações em relação às
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envoltórias dos edifícios. Tais adequações estarão, necessariamente, relacionadas à
diminuição do Atraso térmico das envoltórias.
4.4

Quanto às estratégias de condicionamento térmico passivo

A citada Norma recomenda para a ZB3 a ventilação cruzada no verão (para a zona “J” da
carta bioclimática) e aquecimento solar da edificação aliado a fechamentos internos
pesadas - inércia térmica (para as zonas “B” e “C”) – ver figura 5. Essa, ainda, orienta e
detalha que para a zona “J”, a ventilação cruzada pode ser obtida através da circulação de
ar pelos ambientes da edificação. E acrescenta que se o ambiente tem janelas em apenas
uma fachada, a porta deveria ser mantida aberta para permitir a ventilação cruzada.
Ademais, recomenda atentar-se para os ventos predominantes da região e para o entorno,
considerando que este pode alterar significativamente a direção dos ventos.
Analisando as estratégias de condicionamento térmico passivo prescritas, sob o foco das
edificações em estudo, observa-se que tanto na planta baixa da agência de Cantagalo
como na de Bom Jardim há inúmeras janelas, porém a ventilação cruzada apresenta-se
impedida pela existência de paredes e divisórias internas que bloqueiam a passagem do
ar. Acrescenta-se, no caso da edificação de Bom Jardim, que o desenho das portas da
fachada deverá possibilitar a ventilação, considerando que a passagem de ar somente
existe por meio dessas. Quanto à agência de Santa Maria Madalena a ventilação
apresenta-se possível nos compartimentos de hall, atendimento e expedição,
considerando a abertura da porta existente na expedição.
Os resultados das três agências citadas corroboram com a opinião dos usuários do local
quanto à falta de ventilação e conforto térmico no verão. Uma possível solução seria a
alteração dos layouts, aberturas nas divisórias internas, e redesenho das esquadrias, o que
complementaria as sugestões do item 4.1. Situação semelhante se aplica à agência de
Sumidouro, isto é, a impossibilidade de ventilação cruzada devido a existências de
paredes que impedem. Porém, nesse último caso, a adequação à possibilidade de
ventilação cruzada seria mais difícil, considerando a altura dos peitoris de 1,80m, o que
dificulta a ventilação à altura dos ocupantes do espaço, além dos fatores já descritos no
item 4.1.
Vale ressaltar que as estratégias de condicionamento térmico passivo sugeridas para as
zonas “B” e “C” (aquecimento solar da edificação aliado a fechamentos internos pesados
- inércia térmica), deverão ser estudadas apenas para a agência de Sta. Maria Madalena.
Quanto às demais agências, não foram consideradas estratégias necessárias, ora, por já
atenderem à prescrição, ora por não ser um problema abordado pelos usuários das
unidades.
Figura 5 - Carta Bioclimática apresentando as normais climatológicas de cidades da ZB3 e
Zona Bioclimática 3.

Fonte: NBR 15220-3
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que as agências de Santa Maria Madalena, Bom Jardim e Cantagalo estão mais
próximas ao desempenho térmico adequado quanto aos aspectos: tamanho das aberturas
para ventilação e estratégias de condicionamento térmico passivo, necessitando de
algumas pequenas adequações pois, as agências possuem diversas janelas e aberturas que
possibilitam a ventilação cruzada. Vale frisar, no entanto, que a amostra definida no
presente estudo abrangeu apenas agências de propriedade da empresa e localizadas na
ZB3, considera-se, portanto, que esta deverá ser ampliada a outras zonas bioclimáticas
para uma maior reflexão do tema. Inclusive, deverão ser adicionadas edificações
construídas após os anos 70, considerando que na presente amostra, apenas uma delas foi
construída após esta data.
Quanto ao parâmetro proteção das aberturas, avalia-se que as edificações atendem às
recomendações, e, segundo os usuários do local, as agências não apresentam desconforto
térmico no inverno, mas apenas no verão, exceto a agência de Santa Maria Madalena
onde seriam necessárias medidas estratégicas para o aquecimento da unidade no inverno.
Já quanto aos tipos de fechamentos externos – parede e cobertura, todas as agências
atendem ao parâmetro Transmitância térmica, exceto à agência de Sumidouro (cobertura).
Já em relação ao Atraso térmico, somente as paredes da agência de Sumidouro e parte das
paredes da edificação de Cantagalo (aquelas de 15 cm) estão de acordo com a Norma.
Logo, seriam necessárias algumas adequações em relação às envoltórias dos edifícios.
Tais adequações, certamente, irão contribuir para o conforto térmico das agências e
estarão relacionadas à diminuição do Atraso térmico das envoltórias.
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RESUMO
As cidades dos países em desenvolvimento, particularmente no Brasil, têm crescido quase sem nenhum
planejamento urbano, superando a capacidade dos governos em prover adequada infra-estrutura. Em
cidades tropicais, a mudança climática local pode levar a uma condição que afeta a saúde humana,
danifica os edifícios e aumenta o consumo de energia para a climatização artificial, sem, solucionar o
problema do conforto ambiental como um todo. Segundo classificação apresentada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o clima em Cuiabá é do tipo tropical continental com
estação quente-úmida e quente-seca, apresentando temperatura média anual de 27°C. O objetivo do
presente trabalho foi analisar duas variáveis do clima, temperatura do ar e da umidade relativa em um
condomínio residencial localizado na região oeste na cidade de Cuiabá-MT. A metodologia adotada foi a
do Transecto móvel, definindo-se um trajeto de 10 pontos no interior do condomínio, com uma distância
aproximada de 80 metros entre eles. Os equipamentos utilizados para a coleta de dados foram
Termohigrômetro e GPS. A coleta de dados realizou-se no dia 14 de setembro de 2013, em quatro
horários distintos (6h, 12h, 18h e 24h). Os resultados da análise de dados mostra que a umidade relativa e
a temperatura do ar variam de acordo com a configuração dos pontos estudados. Em locais com a
presença de concreto, asfalto, e automóveis as temperaturas são mais elevadas e umidades relativas mais
baixas, no entanto as temperaturas eram mais amenas nos pontos situados mais próximos as áreas
arborizadas e gramadas. A diferença encontrada entre o ponto de maior e menor temperatura do ar foi de
1,5°C. Sendo assim é importante salientar que há uma necessidade de implantação de áreas ajardinadas
em ambientes como condomínios, praças, e espaços urbanos, pensando na melhoria da qualidade
climática desses locais.
Palavras-chave: Conforto Ambiental, Cuiabá, Clima Urbano.

ABSTRACT
The cities of developing countries, particularly Brazil, have grown almost no urban planning, exceeding
the capacity of governments to provide adequate infrastructure. In tropical cities, the local climate
change can lead to a condition which affects human health, damaging buildings and increases energy
consumption for artificial air conditioning, without solving the problem of environmental comfort as a
whole. According to the classification presented by the Brazilian Institute of Geography and Statistics
(IBGE), the climate in Cuiabá is the tropical continental type with hot-humid and hot-dry season, with an
average annual temperature of 27° C. The objective of this study was to analyze two climate variables,
air temperature and relative humidity in a residential condominium located in the western region in the
city of Cuiabá. The methodology adopted was the mobile Transect, defining a path of 10 points inside the
condo, with an approximate distance of 80 meters between them. The equipment used for data collection
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were Thermohigrometer and GPS. Data collection took place on September 14, 2013, at four different
times (6a.m., 12a.m., 6p.m. and 12p.m.). The results of the analysis of data shows that the relative
humidity and air temperature will vary depending on the configuration of the analyzed points. In
locations with the presence of concrete, asphalt, and automobiles are higher temperatures and lower
relative humidities, however the temperatures were milder in points located closest wooded and grassy
areas. The difference between the highest and lowest point of the air temperature was 1.5 °C. Therefore it
is important to point out that there is a need to implement landscaped areas in environments such as
condominiums, parks, and urban spaces, thinking on improving the quality of local climate.
Keywords: Comfort, Cuiabá, Urban Climate.

1

INTRODUÇÃO

Enfrentando as mudanças climáticas e o aquecimento global, os espaços ao ar livre
devem ser considerados de grande importância para os planejadores e formuladores de
políticas públicas, pois a melhoria da qualidade desses espaços pode contribuir muito
para o conforto térmico do cidadão e gerar melhor qualidade de vida urbana. Assim, as
informações climáticas devem ser avaliadas de forma sistemática e estrategicamente
aplicada no processo de planejamento, (REN et. al, 2012).
As cidades ocupam 2% da superfície da Terra, mas seus habitantes consomem 75% dos
recursos naturais do mundo. Sob certas condições, o calor da radiação solar e diferentes
atividades urbanas podem causar o aumento da tempera do ar em certas zonas urbanas,
apenas por causa da maneira em que uma cidade é estruturada, (GAGO et. al, 2013).
Preocupações com os padrões construtivos assim como seus respectivos entornos não
são levados em consideração no momento da concepção urbana, gerando assim
inúmeros problemas. A cidade de Cuiabá, capital do Mato Grosso, antigamente
conhecida como cidade verde, vem com o passar do tempo perdendo uma parcela
considerável da vegetação e área permeável que antes possuía.
Segundo classificação apresentada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o clima em Cuiabá é do tipo tropical continental de estação quente-úmida e
quente-seca, apresentando temperatura média anual de 27°C. Clima quente, o que faz
com que as pessoas estão sempre em busca de abrigo do sol e evitem os locais abertos.
Tanto em ambientes públicos como em particulares os espaços ao ar livre, nota-se no
comportamento das pessoas a busca pela sombra das árvores, marquises e coberturas
que possam proteger da exposição solar direta.
Um importante instrumento para a regulação do clima urbano, principalmente no
controle da poluição atmosférica, na amenização da temperatura, no aumento da
umidade, são as áreas verdes urbanas que proporcionam uma melhoria da qualidade de
vida das pessoas, (SOUCH & GRIMMOND, 2006; SHASHUA-BAR et al., 2012).
Ao estipular os benefícios de seu processo de evapotranspiração e características
morfológicas, árvores isoladas ou se plantada em grupo sempre são o melhor
mecanismo de resfriamento urbano. Como moderador climático, o uso da vegetação
pode contribuir criando efeito de sombra, redução da temperatura do solo e do ar,
redução da infiltração solar, efeito de ventilação e minimizar o brilho da reflexão,
(SHASHUA-BAR et al. 2009; WIRDOYO, 2008).
Sendo assim o estudo do comportamento climático é de grande importância para o
entendimento do funcionamento das variáveis ambientais no contexto urbano. A
seguinte pesquisa foi realizada na cidade de Cuiabá-MT, na área externa de um
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condomínio fechado, denominado Minas de Cuiabá. O objetivo do presente trabalho foi
analisar duas variáveis do clima, temperatura do ar e da umidade relativa e a influência
que o entorno de cada ponto estudado pode exercer nessas variáveis.
2

ÁREA DE ESTUDO

O local de estudo corresponde ao condomínio Minas de Cuiabá com altitude media de
175m, localizado entre a longitude: 56º 7’ 3” W latitude: 15º 37’ 8” S, localizado na
cidade de Cuiabá capital do Mato Grosso.
Nota-se que o condomínio Minas de Cuiabá apresenta um ambiente heterogêneo, com
diferentes padrões de uso e ocupação do solo, dentre os quais se destacam a área de
lazer (bar, restaurante e campo de futebol) que são utilizados pelos condôminos e
visitantes para o descanso, alimentação e a pratica de esportes. A área de lazer é vasta
possuindo um campo de futebol que apresenta uma vegetação rasteira (grama), uma
quadra de areia e vários quiosques, (Figura 1).
Figura 01: (A) Imagem da área delimitada do condomínio e (B) foto de um dos
blocos de apartamentos.

B

A
Fonte: (A) Google Earth (Setembro 2013) (B) http://www.odocumento.com.br/materia.php?id=406613

O condomínio possui trinta e dois blocos sendo que todos possuem três andares
contendo quatro apartamentos, cada apartamento tem a área de aproximada 80 m².
3
3.1

MATERIAIS E MÉTODOS
Metodologia da coleta de dados

A coleta de dado foi realizada dia 14 de Setembro de 2013, esse período do ano é
considerado quente-seco. De acordo com a caracterização microclimática realizada por
Campelo Jr. et al. (1991) em Cuiabá, as temperaturas médias mais elevadas foram
verificadas em outubro e novembro devido à ação da Massa Tropical Continental.
As medições aconteceram em 4 horários distintos ás 6h, 12h, 18h e 24h, os mesmos
foram determinados pois contemplam períodos diferentes do dia, as 6h horas o sol está
começando a aquecer a superfície urbana, ás 12 horas é o ápice da radiação solas, ás 18
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horas o sol está começando a se por e as 24 horas a superfície já está livre da influência
da insolação. Sendo assim a os horários de medição contemplam vários aspectos do
clima urbano.
Para a coleta dos dados de temperatura do ar e umidade relativa, foram demarcados 10
pontos (Figura 02), traçando assim um percurso, cada ponto com distância de 88,9 m
entre um e outro, essa técnica é utilizada para estudar grandes áreas, denominada como
transecto móvel. A técnica do transecto móvel é muito utilizada pelos estudiosos de
clima urbano, em Cuiabá estudos realizados por Cox (2008), Campos Neto (2007),
Barros (2012) utilizaram essa metodologia. O método do transecto móvel permite
avaliar melhor a tendência térmica e higrométrica em um espaço maior dentro do
contexto urbano.
Figura 02: Área delimitada para o estudo.

Fonte: Google Earth 09/09/2013.

Na escolha dos dez pontos de medida, procurou-se por pontos que se diferenciavam,
principalmente, em relação a tipologia de uso e ocupação do solo.
Verifica- se os diferentes uso do solo nos pontos de coletas, Quadro 01. Os pontos 1, 3,
6 e 9 (estão posicionados em locais de sombra embaixo da copa das árvores), os pontos
2, 4, 5 e 8 (estão na sombra da garagem/telhado de zinco), o ponto 7 (tem a área com
maior quantidade de árvores e vegetações) e o ponto 10 (estava á sombra no meio de 2
prédios um próximo ao outro com solo gramado).
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Quadro 01 – Denominação dos pontos e seus atributos morfológicos.
PONTO

LONGITUDE

LATITUDE

ALTITUDE

ATRIBUTOS MORFOLÓGICOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

56.119.154
56.118.588
56.118.223
56.117.467
56.116.185
56.116.587
56.116.448
56.117.470
56.118.100
56.118.993

15.618.764,00
15.619.028,00
15.619.253,00
15.619.746,00
15.620.598,00
15.619.583,00
15.618.981
15.619.418
15.618.997
15.618.408

172
172
173
173
172
170
168
172
172
172

Área construída e árvores
Garagem com telha de zinco
Área construída e árvores
Garagem com telha de zinco
Garagem com telha de zinco
Área construída e árvores
Vegetação predominante arbórea
Garagem com telha de zinco
Área construída e árvores
Área construída e árvores

3.2

Instrumentação utilizada na coleta de dados

Foram utilizados dois equipamentos, para a coleta de dados o GPS /MAP da marca
Garmin (Figura 03), modelo 76Cx, obtendo-se as coordenadas geográficas angular e
UTM ( Universal Transversa de Mercator), para precisão dos locais de medições dos
pontos. Os instrumentos foram sincronizados, para que cada dado de temperatura e
umidade obtivesse a coordenada do ponto.
Para a coleta das variáveis, umidade relativa (%) e temperatura do ar (°C) no transecto
foi utilizado o Termo-higrômetro digital portátil, Modelo HT - 260 da marca
Instrutherm, com temperatura de operação de -20 á 60ºC, umidade relativa de 0 a 100%
(Figura 03).
Figura 03: (A) GPS e (B) Termo-higrômetro.

B

A

Todos os equipamentos usados na pesquisa passaram por um processo de calibração,
assim também como troca de pilhas e baterias para não ocorrer possíveis imprevistos
durante a coleta de dados.
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Com o intuito de verificar a variação de temperatura e de umidade relativa do ar, após
as coletas foi elaborado um gráfico com os resultados, horários e informações de todos
os pontos e os horários.
4

RESULTADOS E DISCUSSÓES

Por meio da análise das variáveis ambientais (temperatura do ar e umidade relativa)
aferidas durante o estudo foi possível verificar o comportamento climático de cada
ponto estudando, entendendo assim qual a influência que cada superfície tem na
modificação do microclima.

Figura 04 – Gráfico da temperatura do ar nos pontos do transecto.
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PONTOS DO TRANSECTO

O gráfico da temperatura do ar ilustra o comportamento climático diário, onde a maior
temperatura ocorre no horário das 12h alcançando uma média 36,6°C. Essa situação
ocorre, pois é o momento em que o sol alcança o seu nível máximo na abóboda celeste,
assim aquecendo de maneira direta a superfície terrestre, (Figura 04).
As menores temperaturas ocorreram no horário das 6h e 24h com médias de 27°C e
27,4°C respectivamente, no inicio da manhã e no período noturno a influência da
radiação solar direta ainda não é presente por isso as temperaturas são menores, (Figura
04).
Além da influência da radiação ainda podemos citar que as características das
superfícies dos materiais, são também grandes responsáveis pelas alterações nas
temperaturas de superfície. Essas características são influenciadas pelas seguintes
condições: período (dia ou noite), quantidade de água (seco ou úmido), cor (clara ou
escura) e posição (sombreada ou exposta), (Voogt, 2004).
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Figura 05 – Temperatura do ar média nos pontos do transecto.
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No comparativo entre as temperaturas do ar médias encontradas entre os pontos do
transecto nota-se que a menor temperatura foi aferida no ponto 7 com média de 29,9°C,
o mesmo está localizado em uma área gramada com árvores e distante da via de
circulação interna do condomínio. O ponto de maior temperatura foi o 5 com média de
31,4°C, estando localizado em uma vaga de garagem coberta com telha de zinco,
(Figura 05)
Nota-se nessa breve análise que o entorno dos pontos foi bem significativo para a
diferença de temperatura do ar encontrada entre os pontos, pois apesar da pequena
distância entre um ponto e outro podemos verificar um aumento de 1,5°C.
A vegetação favorece de maneira positiva o microclima. Estudos realizados por Sailor
(1995) mostram que o albedo dos materiais e o uso da vegetação influenciam
diretamente o microclima urbano, chegando a reduzir as temperaturas do ar em 1,3ºC ao
aumentar em 14% as áreas verdes na cidade de Los Angeles, Estados Unidos.
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Figura 06– Gráfico da umidade relativa do ar nos pontos do transecto.
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Na análise da umidade relativa é notado que os maiores índices de umidade ocorrem ás
6h e 24h, com média de 50,6% e 42,2% respectivamente, isso ocorre devido a menor
temperatura do ar nesse período. A menor umidade relativa foi observada ás 12h com
média de 17,9%, índice preocupante, pois, segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS), índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana, entre 12% e
20% estado de alerta, (Figura 06)

UMIDADE RELATIVA (%)

Figura 07– Umidade relativa do ar média nos pontos do transecto.
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O ponto do transecto que obteve a maior umidade relativa foi o 7 com média de 43,2%,
consequentemente também o ponto de menor média de temperatura do ar. Esse fato
deve-se a localização do ponto no condomínio, pois o mesmo encontra-se em um local
gramado e bem arborizado propiciando assim um ambiente mais rico em umidade,
(Figura 07).
Mascaró (1996) afirma que a umidade relativa do ar sob a vegetação é maior que nos
espaços sem ela, entre 3% a 10%, verificando-se as maiores diferenças no verão, pois
este efeito é proporcional á densidade foliar da vegetação.
O ponto de menor média de umidade relativa é o 1 com média de 42,2%, esse ponto
está localizado na entrada do condomínio local de alto fluxo de veículos e área
construída, (Figura 07).
BRANCO et. al. 2012 ao realizarem estudos na cidade de Fortaleza, observaram que
microclimas são influenciados pela presença de materiais construtivos e coberturas
naturais. Quanto maior o nível de adensamento maior é a influencia dessas edificações
no clima local.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da análise de dados mostra que a umidade relativa do ar e a temperatura
do ar variam de acordo com a configuração do ponto de coleta, apresentando que em
locais com a presença de concreto, asfalto, e automóveis temperaturas mais elevadas e
umidades relativas mais baixas.
No entanto as temperaturas eram mais amenas nos pontos situados mais próximos as
áreas arborizadas e gramadas, onde podemos encontrar uma diferença de 1,5°C entre
dois pontos de coleta de dados.
Sendo assim é importante salientar que há uma necessidade de se preocupar com a
implantação de áreas ajardinadas em ambientes como condomínios, praças, e espaços
urbanos, pensando na melhoria da qualidade ambiental desses locais.
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EFEITO DO ALBEDO EM CÂNIONS URBANOS DE CIDADES
MÉDIAS BRASILEIRAS
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(1) UTFPR/IFPR, dominique.giordano@ifpr.edu.br (2) Ben Gurion University, erell@bgu.ac.il, (3)
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RESUMO
Albedo é uma propriedade dos materiais que indica sua capacidade de refletir a radiação solar. Quando
exposto ao sol, materiais de alto albedo refletirão mais a radiação solar incidente, e portanto, mais baixas
suas temperaturas superficiais, razão pela qual são chamados “materiais frescos”. O uso destes materiais
em superfícies urbanas tem sido elencado em diversos estudos como possível estratégia para a mitigação
dos efeitos da Ilha de Calor Urbano, especialmente em climas quentes, por reduzirem as temperaturas
superficiais e consequentemente, a temperatura do ar. Este estudo objetivou avaliar os potenciais efeitos do
uso de materiais de alto albedo em um cânion urbano, para cidades brasileiras de médio porte. A pesquisa
visou verificar se o incentivo ao uso de maiores albedos poderia ser adotado no rol de políticas públicas, a
fim de orientar o crescimento de cidades para uma melhor qualidade ambiental. O efeito do albedo sobre a
temperatura do ar de um cânion hipotético foi simulado com um modelo matemático de micro escala, o
Canyon Air Temperature (CAT), e o conforto do pedestre, através do Índice de Estresse Térmico (ITS), no
centro do cânion. Ambos os efeitos foram simulados para um dia de céu claro de verão e outro de inverno,
em oito diferentes cidades de semelhante tamanho populacional, cada uma localizada em uma Zona
Bioclimática brasileira. Os resultados mostram que elevar o albedo de uma rua, isoladamente, tem efeito
pouco significativo sobre a temperatura do ar, embora impacte mais fortemente o ITS.
Palavras-chave: Albedo, Conforto Térmico, Cânion Urbano, Pedestres, Planejamento Urbano.

ABSTRACT
Albedo is a material property that refers to its ability to reflect solar radiation. When exposed to sun, a
high albedo material will have a higher reflection of incident sunlight, and therefore, lower will be its
surface temperature, reason why such materials are called “cool materials”. The use of these materials
over urban surfaces has been highlighted in several studies as a possible strategy for mitigating Urban
Heat Island effects, mainly in hot climates, for reducing surface temperatures, and consequently, air
temperature. This study aimed to evaluate potential effects of locally adopting high albedo materials over
an urban canyon in medium-sized Brazilian cities. The research purpose was to verify if higher albedo
materials would positively contribute to planning initiatives, in order to guide the growth process of cities
towards a better urban environment. The albedo effect on air temperature inside the canyon was simulated
using a micro scale mathematical model, the Canyon Air Temperature (CAT); the derived pedestrian
comfort was assessed, by means of the Index of Thermal Stress (ITS), calculated for a person standing in
the middle of the canyon. Both effects were simulated for a clear day in winter and in summer, for eight
different cities of approximately same population size, each one in a different Bioclimatic Zone of Brazil.
Results shows that raising albedo of one single street has a minor effect on air temperature, while yielding
a stronger impact on ITS.
Keywords: Albedo, Thermal Comfort, Street Canyon, Pedestrian, Urban Planning.
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1

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, considerável esforço de pesquisa foi voltado para o fenômeno das Ilhas
de Calor Urbano (ICU), o qual é caracterizado pelo aumento da temperatura superficial e
do ar sobre áreas urbanas em comparação ao seu entorno rural. A popularidade do tema
pode estar associada à estreita relação entre algumas das consequências da ICU e o tema
da sustentabilidade, como por exemplo, aumento do consumo de energia (RADHI;
SHARPLES, 2013), concentração de poluentes (AGARWAL; TANDON, 2010),
mudanças nos padrões climáticos locais (HOFFMANN; SCHLUENZEN, 2013) e
conforto térmico (RODRIGUES DA SILVA et al, 2010).
Dentre as estratégias para a mitigação dos efeitos da ICU, muitos estudos citam o uso
extensivo de materiais de alto albedo não apenas em coberturas (JACOBSON; TEN
HOEVE, 2012), mas também em pavimentos (CARNIELO; ZINZI, 2013).
Emmanuel e Fernand (2007) sugerem que a temperatura do ar, isoladamente, não é um
bom parâmetro para avaliar os benefícios de estratégias de mitigação da ICU, e que ao
invés disso, deve ser usada de forma combinada com índices de conforto humano. Alguns
estudos têm demonstrado que embora o aumento do albedo possa reduzir as temperaturas
de superfície e do ar, a maior quantidade de radiação refletida incidirá sobre pedestres
afetando seu conforto térmico (ERELL et al, 2013), e sobre janelas, aumentando a carga
térmica nestes ambientes, podendo resultar em maior consumo de energia
(YAGHOOBIAN; KLEISSL, 2012).
O objetivo deste trabalho foi explorar os efeitos do uso de materiais de alto albedo nas
cidades médias brasileiras. A hipótese inicial é a de que para a maior parte do território,
situado em clima tropical, embora o aumento do albedo possa reduzir a temperatura do
ar, pode haver um aumento no desconforto experimentado ao nível do pedestre. Nas
regiões de clima mais frio, o efeito do albedo poderia melhorar o conforto de pedestres
no inverno, ainda que o piore no verão. Conhecer esses efeitos é útil para identificar se
essa seria uma prática a ser encorajada ou não nas cidades brasileiras, por meio de
políticas públicas.
2
2.1

MÉTODO
ESCOLHA DOS CENÁRIOS DE SIMULAÇÃO

O resultado da alteração do albedo pode ser afetado pelas condições locais, como clima e
geometria urbana. Para garantir a diversidade de cenários, foi selecionada uma cidade de
cada uma das 8 Zonas Bioclimáticas brasileiras (ZB), definidas na Norma Brasileira de
Desempenho Térmico (NBR 15220:2005). Buscaram-se cidades de porte médio, com
tamanho populacional o mais semelhante possível (Tabela 1).
Para este estudo exploratório, somente um dia de verão e um de inverno foram simulados
usando o Ano Meteorológico Típico (TMY) de cada cidade. O foco da análise foi restrito
ao período diurno. Devido à falta de informações de nebulosidade, a curva diária de
radiação solar direta foi observada para assegurar condição de céu claro, escolhendo entre
os cinco dias com a Máxima Diária de Radiação Global com valor mais próximo de 95%
da Máxima Mensal. As ZBs 2 e 7 seguiram regra diferenciada devido aos seus altos níveis
de radiação difusa: foi escolhido o dia de menor porcentagem de radiação difusa
relativamente à global (Figura 1). Ainda, para a ZB7, considerando sua proximidade ao
Equador, o período considerado como mais crítico foi próximo ao equinócio (outubro),
quando ocorrem as máximas elevações solares.
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Tabela 1 – Cidades escolhidas para o estudo
ZB Pop. (milhões)

UF

Cidade

Lat.

Long. Grupo Dia Ver.

Dia Inv.

1

0,357

PR

Maringá

-23,41 -51,93

b

01/12

13/06

2

0,125

RS

Uruguaiana

-29,84 -57,08

a

06/12

22/06

3

0,516

MG

Juiz de Fora

-21,77 -43,36

c

10/12

21/06

4

0,318

SP

Franca

-20,58 -47,38

d

01/12

13/06

5

0,463

RJ

Campos

-21,72 -41,34

c

22/12

23/06

6

0,207

SP

Pres. Prudente -22,12 -51,40

c

25/12

08/06

7

0,247

MA

Imperatriz

-47,46

e

04/10

21/06

8

0,327

ES

Vitória

-20,32 -40,32

d

13/12

08/06

-5,56

Fontes: [População] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010);
[Coordenadas Estações Meteorológicas] Arquivos TMY, ajustadas com Google Earth (2014).

Figura 1 – Distribuição da Radiação Solar Direta e Difusa (TMY)

A geometria do cânion representa edifícios com a altura máxima permitida sem o uso de
elevador (térreo e 4 andares), com cerca de 15 m de altura, separados por via local,
resultando em cânion de razão altura/largura (H/W) de 1. Esta configuração é plausível
como futuro adensamento de bairros residenciais em cidades médias. Trabalhou-se com
as orientações do eixo do cânion Norte-Sul (N-S) e Leste-Oeste (E-W). Para os cenários
de albedo baixo (AB), os valores do coeficiente de reflexão solar foram considerados para
pavimento de asfalto (0,15) e paredes escuras (0,2); e, de albedo alto (AA), pavimento
em concreto (0,45) e paredes claras (0,7).
2.2

SIMULAÇÕES

As simulações, realizadas com o modelo matemático de micro escala Canyon Air
Temperature (CAT) (ERELL; WILLIAMSON, 2006), geraram como resultados para o
interior do cânion valores horários das seguintes variáveis: temperatura do ar, umidade
relativa, radiação solar, temperatura das superfícies e velocidade do ar ao nível do
pedestre. Os principais dados de entrada são: geometria e orientação do cânion, albedo de
pavimento e paredes, dados de uma Estação Meteorológica (WS) próxima, e fontes de
umidade num raio de 1 km ao redor da WS e do cânion simulado (CS) (Figura 2). O CAT
realiza a transposição do balanço de energia e perfis de vento da WS para as condições
urbanas. Baseado no perfil logarítmico de velocidade do vento, usa-se o comprimento de
rugosidade (z0) e o deslocamento do plano zero (d) na WS para calcular a velocidade de
fricção e com ela, a velocidade do vento geostrófico (Ug), ou seja, no topo da Camada
Limite Atmosférica. Assumindo Ug igual sobre WS e CS, as condições do entorno urbano
(z0; d) permitem então o cálculo inverso, obtendo o perfil de vento sobre o CS, e a
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velocidade no nível da cobertura (ERELL; PEARLMUTTER; WILLIAMSON, 2011).
Para a velocidade do vento no nível do pedestre, usa-se a correlação de MacDonald
(MACDONALD, 2000).
Figura 2 – Exemplo dos 33 Setores usados para cálculo da disponibilidade de
umidade no entorno do CS e da WS, sobre imagens Landsat8

A disponibilidade de umidade permite ao CAT determinar o calor sensível e latente no
balanço de energia, baseado no trabalho de Grimmond e Oke (2002). A umidade
disponível é estimada da porcentagem de corpos d’água e áreas vegetadas no raio de 1km,
dividido em 33 setores ao redor da WS e CS (Figura 2). Pequena imprecisão na
localização da WS pode alterar a disponibilidade de umidade, por isso a seleção das
cidades excluiu aquelas onde não havia confirmação visual da posição da WS em imagens
aéreas. As fontes de umidade nos setores foram calculadas no SPRING 5.2.6 (CAMARA
et al, 1996), usando imagens Landsat8, que foram classificadas pelo método da Máxima
Verossimilhança, aplicado sobre as bandas infravermelhas 7 e 5 (identificação da
umidade no solo e vegetação) e a banda 2, azul (distinção entre solo e vegetação). Para
melhorar o cálculo da área, refinou-se a resolução do grid de 30 para 15 m, fusionando as
bandas de trabalho com a banda 8, pancromática, com o Spectral Transformer for
Landsat8 Imagery. A reprojeção para o hemisfério sul, sistema SIRGAS 2000 usou QGIS
2.2.0 Valmiera. Todos os softwares e imagens utilizados são de acesso gratuito.
Os dados climáticos usados foram os arquivos TMY da ANTAC1 (RORIZ, 2012).
Infelizmente, não os arquivos não contém dados de precipitação e nebulosidade, e a base
de dados online do INMET2 não fornece dados horários destas variáveis. No entanto, suas
influências estão implícitas nos valores de umidade relativa e radiação solar,
respectivamente. A nebulosidade não foi necessária para que o CAT estimasse a Radiação
Infravermelha da abóbada pois esses valores estavam disponíveis no TMY.
2.3

AVALIAÇÃO DO CONFORTO TÉRMICO

A avaliação do conforto térmico do pedestre usou o Índice de Estresse Térmico (ITS).
Desenvolvido por Givoni (1963), e adaptado para ambientes externos por Pearlmutter,
Berliner e Shaviv (2007), representa a taxa de calor a ser transferida ao ambiente por
transpiração (calor latente) para que seja mantido o equilíbrio térmico do corpo (Equação
1). Baseia-se somente nas trocas de energia entre corpo e ambiente, sem conversão a uma
temperatura equivalente. A Tabela 2 mostra a correlação entre ITS e níveis de conforto.
ITS  Rn  C  M  W  / f
onde,

1
2

Rn
C
M
W
f

= radiação líquida, sobre cilindro de área equivalente ao do corpo, em W/m²;
= perda de calor sensível por convecção, em W/m²;
= calor gerado devido ao metabolismo basal, em W/m²;
= calor gerado devido ao trabalho (atividade física), em W/m²;
= coeficiente de eficiência da transpiração.

ANTAC: Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído.
INMET: Instituto Nacional de Meteorologia.
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(1)

Tabela 2 – Níveis de Conforto do Pedestre pelo ITS
ITS

-160
3- FRIO

3
3.1

+160

4-CONFORTÁVEL

+480
5- MORNO

+800
6- QUENTE

(W/m²)

7- MUITO QUENTE

RESULTADOS E DISCUSSÕES
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NO INTERIOR DO CÂNION

Figura 3 – Efeito do albedo sobre a temperatura do ar no interior do cânion (ZB3)

Figura 4 – Panorama da influência do albedo sobre as temperaturas do ar

Comparando os cenários de albedo alto (AA) e albedo baixo (AB), há tendência de
temperaturas de ar mais baixas com AA, da ordem de 0,5˚C. A Figura 3 mostra para a
cidade da ZB3, a distribuição das diferenças horárias de temperatura devido ao albedo
(ΔT=TAA-TAB), enquanto a Figura 4-a apresenta, para todas as cidades analisadas, os
valores extremos de ΔT para o dia analisado. Em ambas, ΔT>0 indica temperatura mais
alta em AA, e ΔT<0, temperatura mais baixa em AA, comparadas ao AB. A Figura 4-b
mostra o acumulado diário das diferenças horárias devido ao albedo (ΣΔT). Um valor
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extremo alto combinado com valor acumulado baixo, indica que a maior diferença de
temperatura devido ao albedo é pontual no dia (ex.: ZB5/verão/N-S). O oposto, valor
extremo baixo e acumulado alto, indica que ainda que a diferença de temperatura devido
ao albedo seja pequena, ela é recorrente, e se estende por mais tempo no dia (ex.:
ZB5/verão/L-O). Analisando a Figura 4-b nota-se na situação de inverno, apenas a cidade
7/L-O se destaca com temperaturas do ar menores devido ao AA. Na situação de verão,
apenas a orientação L-O mostra diferenças significativas para as cidades 1, 5 e 7.
Os cenários previstos indicam que, na micro-escala (uma rua isoladamente), há uma
contribuição do alto albedo na redução da temperatura do ar, mas ela é em geral, de
pequena magnitude, o que pode ser explicado em parte pela absorção da radiação refletida
pelas superfícies adjacentes, cancelando em parte o efeito inicial da alta refletância, e em
parte pelo efeito da convecção que promove a mistura do ar no interior do cânion e com
o ar acima do dossel urbano, diluindo o impacto local do albedo.
3.2

EFEITO NAS TROCAS RADIANTES SOBRE PEDESTRES

A magnitude do aumento de calor radiante sobre o pedestre varia bastante entre as cidades
e cenários. A Figura 5 mostra os componentes do ITS para a cidade com máxima
influência do albedo (ZB1). Os componentes de Radiação Solar Global (Global-SW) e
Radiação Infra-Vermelha da abóbada (IR Celeste-LW) provém diretamente do céu e não
são alterados pelo albedo, mantendo o mesmo valor em ambos os cenários (AA e AB).
Figura 5 – Componentes do fluxo de calor radiante sobre pedestres, comparando
cenários de albedo baixo e alto

Proveniente do entorno, há os componentes de Radiação Solar Refletida (Refletida-SW)
e Radiação Terrestre (Terrestre-LW). O primeiro, é radiação do tipo Onda Curta (SW) e
é diretamente influenciado pelo albedo, aumentando com ele. O segundo, é do tipo Onda
Longa (LW), emitida por qualquer superfície como resultado de sua temperatura, e se
reduz com o aumento do albedo. No entanto, mudanças na temperatura ocorrem gradual
e cumulativamente no tempo, enquanto a reflexão é um efeito instantâneo. Dentro do
cânion, parte do efeito do albedo é cancelado, pois as superfícies adjacentes absorvem a
radiação refletida pelas demais, aprisionando parte do calor, ao contrário das coberturas
onde a radiação é refletida em direção à atmosfera. Dentre os componentes do ITS, a
única que representa perda de calor é a Convecção (calor sensível), cujos valores não são
altos uma vez que a velocidade do vento geralmente é baixa dentro do cânion. Para manter
a temperatura do corpo estável, o pedestre deve compensar a diferença entre ganhos e
perdas através da transpiração (calor latente).
Os resultados de várias cidades foram similares e, para ilustrar melhor os resultados, elas
foram agrupadas de acordo com sua proximidade em latitude (Grupos a-e). Na Figura 6,
as barras mostram a diferença causada pela mudança de albedo em cada componente do
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ITS, ou seja, o quanto um componente é acrescido ou diminuído pela substituição do AB
por AA. O efeito do albedo sobre a Convecção (barras brancas) é tão pequeno que
praticamente desaparece no gráfico. O saldo líquido dessas diferenças (linhas) representa
o incremento de Estresse Térmico devido ao albedo.
Figura 6 – Diferença no fluxo radiante entre os cenários de alto e baixo albedo

Quando o albedo é elevado, há uma troca entre componentes, aumentando a radiação
Refletida-SW (barras amarelas e laranja) e diminuindo a Terrestre-LW (barras cinzas e
pretas). Como a redução das temperaturas superficiais é defasada no tempo, e menos
intensa que o aumento da reflexão, aumentar o albedo resulta em saldo positivo de
radiação sobre o pedestre (linhas), aumentando seu Estresse Térmico (ITS).
Figura 7 – Máximo Incremento de Calor Radiante ao pedestre devido ao albedo

O incremento de Estresse Térmico é geralmente maior na condição de verão do que na de
inverno, o que é consistente com maiores intensidades de radiação solar neste período.
Por outro lado, os resultados sugerem menores incrementos para baixas latitudes, onde
há menor variação sazonal na intensidade de radiação solar, e a elevação solar é mais alta,
atingindo os pedestres principalmente sobre a cabeça e ombros, uma área de exposição
corporal menor.
A magnitude do Máximo Incremento Diário de Calor Radiante para os dias estudados
variou de 20 a 72 W/m², dependendo da estação e orientação do cânion (Figura 7). A
média dos máximos de ambas as orientações variou de 29 a 40 W/m² na condição de
inverno e de 42 a 71 W/m² na de verão.
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3.3

SENSAÇÃO TÉRMICA DE PEDESTRES

Devido ao sombreamento matutino e vespertino, os cânions N-S mostram um perfil típico
de maiores fluxos radiantes concentrados em torno do meio dia, enquanto os L-W tem
um perfil de valores altos mais distribuídos ao longo do dia, representando uma condição
de maior estresse térmico para o pedestre (Figura 8). A intensidade desse efeito varia, é
claro, de acordo com a latitude e estação do ano, mas é uma tendência geral.
O incremento de calor radiante devido ao albedo é pequeno se comparado ao total líquido
de radiação sobre o pedestre. No entanto, observando os níveis de conforto térmico, notase que adicionar de 40 a 70 W/m² devido ao albedo nas horas mais quentes do dia
representa um prejuízo considerável para o pedestre, especialmente ao se considerar que
o benefício de menores temperaturas do ar é pequeno, não representando compensação
significativa para o conforto térmico do pedestre.
Figura 8 – Total Líquido de Estresse Térmico e Níveis de Conforto para ZB1

Figura 9 – Níveis de conforto do pedestre para todos os cenários
HORA

ITS - Nível de Conforto do Pedestre (DIA DE VERÃO)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ZB 1
↔

ZB 2

↕

↔

ZB 3

↕

↔

ZB 4

↕

↔

ZB 5

↕

↔

ZB 6

↕

↔

ZB 7

↕

↔

ZB 8

↕

↔

↕

                               

5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
6
5

5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
6
5

5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
5

5
5
5
5
6
6
6
7
6
6
6
6
5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6
6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 7 7 7 6 7 6 6 6 7 6 7 7
7 7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6
7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 6 6 6
7 7 6 6 6 6 5 5 7 7 6 6 6
6 6 6 6 5 5 5 5 5 6 5 6 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
NOTES:
↔ Cânion com orientação Leste-Oeste

↕ Cânion com orientação Norte-Sul

7 Muito quente
6 Quente
5 Morno

5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 6
7 6 6 6 6 6 6 6
7 6 6 6 6 6 6 6
7 6 7 6 7 6 6 6
7 6 7 6 6 6 6 6
7 6 7 6 6 6 6 6
7 6 6 7 7 6 7 7
6 6 6 7 7 6 6 6
6 6 6 7 7 6 6 6
5 5 5 6 6 6 6 6
5 5 5 5 5 5 5 5
Cânion com baixo albedo
Cânion com alto albedo
4 Confortável

5
5
6
6
6
7
6
7
7
6
6
6
5

5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5

5
5
5
6
6
6
6
7
6
6
6
6
5

5
5
6
7
7
7
7
7
7
6
6
5
5

5
5
6
7
7
7
7
7
7
7
6
6
5

5
5
6
6
6
7
6
6
6
6
6
6
5

5
5
6
6
6
7
7
7
6
6
6
6
5

3 Frio

HORA

ITS - Nível de Conforto do Pedestre (DIA DE INVERNO)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ZB 1
↔

ZB 2

↕

↔

ZB 3

↕

↔

ZB 4

↕

↔

ZB 5

↕

↔

ZB 6

↕

↔

ZB 7

↕

↔

ZB 8

↕

↔

↕

                               

5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
5
5
5

5
5
5
5
5
6
6
6
6
5
5
5
5

5
5
5
5
5
6
6
6
6
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
6
6
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
6
6
6
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
6
6
6
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
6
6
6
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
5
5
5

5
5
5
5
5
6
6
6
6
5
5
5
5

5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
5
5
5
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
6
6
6
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
6
6
6
6
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
5
5
5

5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
5
5
5

5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
5
5
5

5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
5
5

5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
5
5

5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
5
5

5
5
5
5
6
6
7
7
6
6
6
5
5

5
5
5
5
5
5
6
6
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
6
6
6
5
5
5
5
5

5
5
5
5
6
6
6
6
5
5
5
5
5

5
5
5
5
6
6
7
6
6
5
5
5
5

3.4

HORAS DE DESCONFORTO RESULTANTES

Ao correlacionar os fluxos líquidos totais de estresse térmico com os níveis de conforto
do ITS, para todas as cidades, obtém-se a tabela de níveis de conforto hora a hora (Figura
9), onde se vê mais claramente o efeito do albedo sobre as classes de conforto/desconforto
térmico. Embora na maioria dos casos o total de horas de desconforto diárias seja o
mesmo, nos cenários de verão com AA há um aumento visível de horas com nível 6,
“quente”, para nível 7, “muito quente”. Para o inverno, a variação do total de horas de
desconforto e intensidade de desconforto não é tão pronunciada e o aumento de calor
radiante devido ao albedo é muito ameno, provavelmente pouco eficiente na melhora do
conforto de regiões frias, sendo, nesses casos, mais promissora a correta orientação do
cânion. Investigações mais aprofundadas considerando períodos mais longos podem ser
úteis para confirmar estes resultados preliminares. A princípio, é razoável dizer que, de
maneira geral, para o território brasileiro, aumentar o albedo tende apenas a piorar as
condições de conforto do pedestre no verão, sem alterações significativas no período de
inverno.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aumentar o valor do albedo das superfícies internas de cânions urbanos (pavimentação e
paredes) mostrou pequena influência nas temperaturas do ar simuladas para a proporção
de cânion estudada (H/W=1). Uma vez que H/W maiores resultam em maior
sombreamento do cânion, pode-se concluir que aumentar o albedo de forma localizada,
não contribui significativamente para a redução da temperatura do ar no interior do
cânion, em grande parte do contexto climático brasileiro. Esta afirmação não contraria as
recomendações de uso de materiais de alto albedo em coberturas, onde de fato apresentam
benefícios, mas mostra que o interior de cânions urbanos possui uma dinâmica diferente.
A avaliação dos efeitos do albedo sobre o conforto térmico de pedestres sugere que de
forma geral, para o território brasileiro aumentar o albedo representa prejuízo ao conforto
térmico dos pedestres no verão, com pouco benefício de inverno. Este estudo foi feito
para apenas um dia específico de céu claro de verão, e de inverno, e portanto, indica
tendências. Uma análise de períodos mais longos, incluindo dias nublados e o período
noturno pode resultar em quadro mais claro do balanço geral de conforto para o ano como
um todo.
Os resultados mostraram que a orientação geográfica dos cânions tem um efeito relevante
sobre os níveis de estresse térmico, e cânions orientados N-S resultaram em uma condição
de menor estresse térmico para os pedestres, comparados a cânions L-O, devido ao efeito
de sombreamento daqueles durante o início da manhã e final de tarde.
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RESUMO
Um dos questionamentos frequentes em relação aos Requisitos Técnicos da Qualidade para edifícios
comerciais, de serviços e públicos (RTQ-C) refere-se ao qual seria o potencial de economia de energia de
uma edificação para diferentes níveis de eficiência. Neste sentido, através deste artigo objetiva-se a
avaliação exploratória do potencial de economia de energia considerando como base de dados tipologias
de edificações etiquetadas. O programa S3e foi utilizado para quantificar o consumo de energia dos
modelos de referência que representam os níveis A, B, C e D. Os resultados de comparação entre os
consumos apontaram uma economia média de energia obtida entre os modelos de referência nível “A” e
“D” de aproximadamente 26%, variando entre 21% a 34% conforme a edificação e a zona bioclimática. A
principal contribuição deste trabalho é a elucidação do potencial de economia de energia de uma
edificação que considera o RTQ-C. Para a difusão e solidez da etiquetagem de eficiência energética de
edificações é de fundamental importância que o setor da construção civil possa mensurar os benefícios de
uma edificação com uma boa classificação de eficiência energética.
Palavras-chave: Etiquetagem de eficiência energética, RTQ-C, determinação da economia.

ABSTRACT
One of the most frequently asked questions about the Brazilian Technical Regulation for Energy
Efficiency Labeling of Commercial, Services and Public Buildings (RTQ-C) refers to what would be the
building savings for different levels of efficiency. In this sense, this article aims to do an exploratory
evaluation of energy savings considering as database the labeled buildings typologies. The S3e software
quantifies the reference models energy consumption corresponding to the levels A, B, C and D. The
comparison among the consumptions results showed an average of energy savings about 25% between
the reference models labeled as "A" and "D" and ranging from 20% to 31% depending on the building
features and bioclimatic zone. The main contribution of this research is clarifying the buildings energy
savings potential when considering RTQ-C. For the Regulation dissemination and solidity it is important
the construction industry be able to measure the benefits of a building with a high energy efficiency
rating.
Keywords: Energy efficiency labeling, RTQ-C, determination of the economy.

1

INTRODUÇÃO

As edificações são responsáveis por 48,5%¨do consumo energético no Brasil, sendo
24,2% referente às edificações residenciais, 16,3% às comerciais e 8% referente às
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edificações públicas (BEN, 2013). Este quadro indica a necessidade de que medidas de
conservação de energia aplicadas ao setor de edificações assumam elevada importância,
somado ao fato de que a produção da indústria da construção civil no Brasil está
acelerada. O aumento da eficiência energética em edificações comerciais novas é uma
das opções mais econômicas de reduzir o consumo energético, o custo de operação da
edificação e a pegada das emissões de carbono (KNEIFEL, 2011).
Dentre as iniciativas visando à difusão da eficiência energética em edificações está o
desenvolvimento de códigos, normas e certificações que tem por objetivo melhorar o
desempenho energético das mesmas. Neste contexto, no Brasil, foi desenvolvido o
programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações. O programa teve início com a
promulgação da Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001 (BRASIL, 2001a), conhecida
como Lei da Eficiência Energética. Esta lei dispõe sobre a Política Nacional de
Conservação e Uso Racional de Energia e visa desenvolver, difundir e estimular a
eficiência Energética no País. Regulamentada pelo Decreto nº 4.059, de 19 de dezembro
de 2001 (BRASIL, 2001b) determinou que máquinas e aparelhos consumidores de
energia fabricados ou comercializados no país, bem como as edificações construídas
deveriam respeitar níveis máximos de consumo de energia, ou mínimos de eficiência
energética, estabelecidos com base em indicadores técnicos e regulamentação
específica.
A etiquetagem de edificações possui dois regulamentos, um para edificações
comerciais, de serviços e públicas e um para residenciais que avaliam a edificação
segundo uma escala de A (mais eficiente) a E (menos eficiente). O Regulamento para
edificações comerciais, de serviços e públicas (BRASIL, 2010), escopo desta pesquisa,
objetiva a etiquetagem destas edificações através da avaliação de três sistemas da
edificação: a envoltória, sistema de iluminação e condicionamento de ar, além de
possíveis bonificações.
Apesar do Regulamento estar em vigor desde 2009, não há nenhuma investigação
acerca de quanto uma edificação economiza em relação ao estoque construído no país.
Como este estoque não foi catalogado, uma das alternativas para preencher esta lacuna,
seria avaliar o quanto uma edificação nível “A” economiza em relação à mesma
edificação com níveis de eficiência menores, ou seja, com características que reduzam o
seu desempenho (exemplo: envoltória com maior quantidade de vidros, iluminação e
condicionamento de ar menos eficientes, etc). Para tanto, recorreu-se à base de dados de
edificações etiquetadas fornecida pela Eletrobras. Com as informações constantes na
base e o levantamento da volumetria através do programa Google Earth, utilizou-se o
programa S3e para efetuar as simulações termo-energéticas das edificações. Como
dados de saída, obteve-se o consumo da edificação real e o consumo para cada nível de
eficiência (modelos de referência). Ao final foram obtidos os percentuais de economia
entre um nível e outro para diferentes edificações situadas em diferentes climas do país.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Cada vez mais, medidas governamentais no Brasil e em outros países do mundo vêm
fomentando mudanças em setores de produção dirigidos à construção civil, indicando
novos padrões de desempenho em prol de edificações energeticamente mais eficientes.
As regulamentações no setor da construção civil têm um papel fundamental na redução
do consumo de energia, classificando em níveis de eficiência desde a sua envoltória até
os sistemas e equipamentos utilizados para seu pleno funcionamento.
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A implementação de parâmetros de classificação para as edificações, de acordo com o
seu desempenho energético, vem sendo pesquisada em diversas instituições do mundo.
Neste sentido, a verificação do potencial de economia através da melhoria substancial
do desempenho das edificações assume um papel de grande importância.
Lee (2012) fez uma comparação entre cinco processos de avaliação: BREEAM,
(Environmental Assessment Method), LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design), nos Estados Unidos, CASBEE (Comprehensive Assessment Scheme for Built
Environment Efficiency), no Japão, BEAM Plus (Building Environmental Assessment
Method Plus), em Hong Kong e ESGB (Evaluation Standard for Green Building), na
China. De acordo com os relatórios USGBC (Turner et al., 2008 apud Lee, 2012), as
edificações com certificação LEED são em média 28% mais eficientes do que a média
do estoque construído nos Estados Unidos. No caso do BREEAM e BEAM Plus, Lee
(2012) relata que as edificações certificadas são respectivamente 25% e 32% mais
eficientes.
Lstiburek (2008) efetuou uma pesquisa semelhante a Lee (2012) onde afirma que
edificações com certificação Leed Gold podem consumir até 25% menos do que a
média de consumo das edificações sem certificação, com 27% de maior satisfação dos
ocupantes e 19% menor custo de manutenção.
Pan, Yin e Huang (2008) comparam os padrões das avaliações de China Public Building
Energy Saving Design Standard com os padrões da ASHRAE Standard 90.1, visando
analisar a economia de energia a partir de adoção de estratégias de eficiência energética
a partir de parâmetros para: Transmitância de paredes e coberturas; Sistema de
iluminação artificial e Sistema de condicionamento de ar, obtendo: 21% de economia
comparada ao modelo base proposto pela ASHRAE Standard 90.1 e 27% de economia
para os padrões do código chinês.
Melo, Sorgato e Lamberts (2014) realizaram comparações entre os desempenhos dos
diferentes níveis de classificação para dois modelos de edificações comerciais no Brasil
localizadas em Brasília, Rio de Janeiro e Belém, em relação à ANSI/ASHRAE/Standard
90.1-2007 de padrão LEED, ao RTQ-C. Os resultados apontaram que o modelo de
referência proposto pela ANSI/ASHRAE Standard 90.1-2007, teve equivalências em
Brasília ao nível C de classificação pelo RTQ-C para a edificação 01 e nível B para a
edificação 02. No Rio de Janeiro, ambas as edificações tiveram equivalência ao nível B
e em Belém, ao nível A. Conforme observado nos resultados, o modelo de referência
proposto pela ANSI/ASHRAE Standard 90.1-2007, teve equiparações aos modelos de
referência para o RTQ-C que variaram de Nível C a A, de acordo com a localização nas
diferentes cidades brasileiras e suas características climáticas.
A constatação do trabalho realizado por Melo, Sorgato e Lamberts (2014) sugere que há
maior exigência para a obtenção de Nível A (mais eficiente) dentro da escala de
classificação das edificações comerciais no Brasil através do RTQ-C em relação aos
padrões da ANSI/ASHRAE Standard 90.1-2007. Em igual direção, os padrões do
código chinês também tiveram resultados mais incisivos na redução de consumo em
comparação com a ANSI/ASHRAE Standard 90.1-2007, mostrando-se, portanto, mais
restritivo do que este.
Com relação às pesquisas citadas anteriormente, nota-se que regulamentações apontadas
promovem economia através da redução do consumo de energia em relação aos
estoques de edificações construídas até o momento levantadas. Apesar de não haver um
levantamento do parque edificado brasileiro, a certificação do RTQ-C determina limites
para utilização de parâmetros arquitetônicos (envoltória) e de sistemas (iluminação e
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condicionamento de ar) que visam à eficiência energética e, como consequência, geram
economia.
3 MÉTODO
O conteúdo do presente artigo refere-se à avaliação dos consumos de energia entre os
níveis de classificação do RTQ-C, utilizando modelos de referência representados pelos
níveis A, B, C e D, tendo em vista que o parque edificado do país não se encontra
catalogado.
O método adotado foi separado em duas etapas: o levantamento das edificações
etiquetadas e definição das tipologias das edificações e modelagem e simulação do
consumo energético das tipologias das edificações.
3.1 Tipologias de edificações
Utilizou-se a base de dados das edificações etiquetadas pelo método prescritivo até o
momento da pesquisa, que se constituem da maioria dos casos. A relação das
edificações etiquetadas adotada foi obtida no sítio do Inmetro (INMETRO, 2013).
A tabela consultada em abril de 2013 apresentava 44 etiquetas de projeto,
correspondentes a 36 edificações. Desta relação, somente 35 edifícios foram simulados;
um deles foi desconsiderado por não possuir equivalência em termos de forma no
programa S3e. Algumas características das edificações foram dispostas na tabela 1.
Tabela 1 – Características das edificações analisadas (adaptado de INMETRO,
2013)
Ed.

ZB

Uso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8
3
3
2
2
3
8
2
3
3
3
3
3

educação
comercial/serviço
escritório
escritório
escritório
escritório
escritório
educação
educação
educação
escritório
comercial/serviço
educação
educação
escritório
escritório
hotel
banco
escritório
escritório
educação
escritório
banco
educação

Área total
[m2]
538,51
59.765,10
3.336,24
5.072,61
4.018,94
16.452,16
27.569,23
2.332,74
815
915,97
15.452,87
1.354,76
4.651,95
9.401,75
1.531,68
545,51
3.336,24
695,49
1.531,68
4.282,06
1.817,05
13.549,87
1.146,56
3.578,80

Número de
pavimentos
3
3
12
15
10
28
25
4
2
2
15
6
4
5
3
2
12
2
3
4
2
4
2
2
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PAFt
[%]
12
40
14
29
18
30
42
11
16
33
14
17
12
19
14
11
14
10
14
20
15
18
18
17

FS
[-]
0,29
0,39
0,43
0,42
0,53
0,33
0,29
0,87
0,84
0,86
0,43
0,44
0,50
0,87
0,87
0,74
0,43
0,86
0,87
0,58
0,87
0,43
0,58
0,87

AVS
[º]
19,33
15,96
3,84
2,59
10,83
2,36
14,80
14,27
21,02
33
9,88
5,71
0
6,43
39,15
28,76
3,84
0
39,15
12,55
12,78
11,87
11,67
19,36

AHS
[º]
6,61
22,43
15,13
0,05
14,19
3,55
3,77
0
12,57
1,41
12,07
5,02
0
15,54
18,06
8,99
15,13
0
18,06
7,49
2,02
26,17
1,40
26,15

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

3
1
8
3
8
4
3
3
4
8
4

escritório
banco
banco
escritório
hotel
escritório
banco
escritório
escritório
escritório
banco

4.100,65
916,28
16.809,06
3.645,98
7.810,91
4.931,52
1.708,30
5.784,36
21.418,80
11.153,40
486,58

4
2
8
4
10
6
2
2
5
10
1

18
15
11
16
26
22
10
6
10
27
10

0,57
0,87
0,64
0,57
0,40
0,36
0,79
0,18
0,87
0,52
0,87

18,39
15,38
0,03
14,47
11,83
36,49
14,40
0,33
5,37
6,38
27,32

5,03
5,37
0
7,43
0,66
11,56
7,12
0,80
25,31
7,66
12,70

A maior parte dos edifícios etiquetados pelo método prescritivo até o momento da
pesquisa tratavam se de edificações destinadas a escritórios e à educação, além de não
possuírem altura elevada.
3.2 Modelagem e simulações
Para a realização da modelagem e simulações das edificações utilizou-se o programa
S3e desenvolvido no Laboratório de Eficiência Energética - LabEEE da Universidade
Federal de Santa Catarina. Este programa constitui-se de uma interface para o software
de domínio público EnergyPlus (versão 6.0), que é desenvolvido pelo Departamento de
Energia dos Estados Unidos em cooperação com diversos centros de pesquisa. Este
programa realiza, através do método do balanço térmico, o cálculo da carga térmica em
cada zona térmica em intervalos de 15 minutos ou até menos conforme definido pelo
usuário. Além disso, considera as cargas internas de iluminação, equipamentos e
ocupação, as características construtivas da edificação (dimensões, espessuras e
propriedades dos materiais), bem como as características climáticas do local da
edificação (arquivo climático com registro horário de dados de temperatura de bulbo
seco, temperatura de bulbo úmido, velocidade e direção do vento, etc., para o período de
um ano, ou seja, 8.760 horas).
Para a inclusão das edificações no S3e foram utilizadas informações da base de dados
das edificações etiquetadas fornecida pela Eletrobras, tais como dimensões básicas,
localização, orientação, características construtivas e dos sistemas de iluminação e
condicionamento de ar. Foram necessárias algumas simplificações, principalmente
relativas à envoltória em função das geometrias disponíveis no programa.
As aproximações das geometrias foram feitas a partir da área construída prevista na
base de dados. Como na planilha não constam informações sobre a geometria utilizouse os programas Google Earth, buscando-se aproximar-se o polígono ao máximo da área
prevista na base de dados.
Para as edificações não construídas até o momento do levantamento, foram feitas
aproximações da geometria em retângulos a partir da área prevista na base de dados. A
escolha do uso dos retângulos, é justificada a partir da definição de que por ser não ter
conhecimento da geometria original, deve-se utilizar uma geometria que não privilegie
o auto sombreamento. Portanto, definiu-se também de maneira conservadora a
orientação dessas edificações, considerando-se o maior lado do perímetro como sendo a
fachada Oeste.
Outras considerações específicas também foram adotadas segundo a disponibilidade de
informações e características específicas de cada edificação. Os edifícios foram
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simulados com base nas informações reais, portanto os níveis de classificação de
eficiência energética encontrados na simulação foram similares aos previstos na base de
dados.
As informações consultadas na base de dados foram: A avaliação geral (com valores das
áreas de cada edifício e número de pavimentos) a análise da envoltória (valores de
transmitância, absortância, PAFt, FS, AHS, AVS e equivalente numérico...). A análise
do sistema de iluminação (valores de DPI e equivalente numérico do sistema). A análise
do sistema de ar condicionado (COP e Equivalente numérico do sistema). Bonificações
não foram avaliadas.
Para a escolha dos materiais, foi necessário atender a biblioteca disponível do S3e, e
utilizando-se a base com as informações de transmitância térmica, absortância e FS, foi
possível escolher materiais de fechamento e cobertura, assim como os vidros.
Para definir os sistemas de iluminação de cada edificação, utilizou-se os valores de DPI
e equivalente numérico do sistema. O uso da edificação foi utilizado como parâmetro de
entrada e adaptado quando necessário de forma a se adequar a algum dos usos tipos
padrão do S3E, como: Banco, Escola ou Escritório. O S3e adota o método da área, logo
todas as edificações foram avaliadas segundo este método.
Para o sistema de ar condicionado utilizou-se apenas a classificação geral do sistema de
acordo com a base de dados. Como forma de simplificar a análise definiu-se o uso de
split como padrão, adotando COP referente à mesma classificação do equipamento
original.
Para as edificações em que apenas a envoltória foi etiquetada, por não ser possível
simular-se apenas a envoltória no S3e, considerou-se que os sistemas de iluminação e
condicionamento de ar adotados teriam eficiência mediana com equivalência à
classificação C.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados das simulações foram analisados previamente de duas formas:
determinou-se a economia de consumo que os demais níveis teriam em relação ao nível
A e a economia de consumo de nível a nível (A em relação ao nível B, nível B em
relação ao nível C e nível C em relação ao nível D). Em seguida, realizou-se outra
investigação com apenas algumas edificações da amostra inicial para verificar a
influência da Zona Bioclimática nas economias.
A economia de energia do nível D para o nível A variou entre 31,57% para a edificação
1, localizada em Pelotas, na zona bioclimática 2 até 20,37% para a edificação 34,
localizada em Brasília, na zona bioclimática 4. Sendo que a média de economia das
edificações foi de 24,98% (figura 1).
Já a economia de energia do nível C para o nível A variou entre 23,99%, também para a
edificação 1 e 14,04% novamente para a edificação 34. Sendo que a média de economia
entre os níveis foi de 17,46% (figura 1).
A economia do nível B para o nível A, diferentemente dos casos anteriores, teve seus
casos extremos encontrados em outras edificações. Neste caso a economia variou entre
11,77% para o edifício 2, localizado na cidade de Salvador, zona bioclimática 8 e 6,68%
para a edificação 25, localizada em Curitiba, na zona bioclimática 1 (figura 1). Sendo
que a média de economia entre os níveis foi de 9,12%.
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Figura 1 – Economia em relação ao nível A para cada edificação

Analisando a economia entre níveis (figura 2), do nível D para o A nota-se que a maior
economia é verificada nas edificações da ZB2, seguida da ZB8, ZB3, ZB1 e ZB4. Já
analisando a economia de um nível para outro (nível A em relação ao nível B, nível B
em relação ao nível C e nível C em relação ao nível D) pode-se notar que a economia
varia muito para a ZB1, sendo menor para a economia de A para B, seguindo da
economia de C para D e com a maior economia na variação do nível de B para C. A
ZB2 também apresenta variações conforme a ZB1. Já nos casos das demais zonas
bioclimáticas, a diferença entre um nível e outro se mostra bastante aproximada.
O percentual de economia do nível D para o nível C foi o que apresentou menos
diferença entre as diferentes zonas bioclimáticas (figura 3). Analisando separadamente
as zonas 1 e 2, que apresentaram uma variação diferente das demais zonas, a zona 2
apresenta potencial de economia maior que a zona 1 para os três casos. Já as zonas 3, 4
e 8 apresentam o mesmo padrão para os três níveis, sendo que a ZB3 apresenta o maior
potencial de economia, seguida pela ZB8 e então pela ZB4.
Figura 2 – Economia de um nível em relação ao outro.

O resultado de maior variação para as ZB1 e ZB2 entre os níveis pode ser visto com
maior clareza quando as economias por nível são agrupadas por zona, Figura 3. Neste
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caso fica clara a diferença entre o padrão de economia possível entre níveis das zonas
bioclimáticas 1 e 2 e as demais.
Figura 3 – Economia de um nível em relação ao outro agrupado por zonas.

A fim de se investigar a influência da região onde se encontra a edificação, foram
escolhidos aleatoriamente seis edifícios, sendo um de cada zona bioclimática, para uma
análise do percentual de economia de um nível de classificação para outro, caso as
mesmas edificações fossem construídas em outras Zonas Bioclimáticas. Para isso, as
edificações da ZB1 (25) e ZB2 (14) foram simuladas na ZB8 e as das ZB3 (20 e 31),
ZB4 (29) e ZB8 (17) na ZB1, Figura 4. Foram escolhidos dois arquivos da ZB3, visto
que era a zona com maior número de empreendimentos. Visando certificar-se que a
diferenciação não vinha do arquivo climático da cidade de Curitiba utilizado para
representar a ZB1, a edificação 17 foi simulada com o arquivo climático de Campos do
Jordão, também ZB1.
Figura 4 – Edifícios simulados em outras Zonas Bioclimáticas.

Com base nos resultados apresentados na Figura 4, pode-se confirmar a variação da
influência da zona bioclimática (arquivos climáticos do tipo EPW compilados pelo Prof.
Maurício Roriz adotados para a simulação), em especial para as ZB1 e ZB2. Visto que
quando as edificações, originalmente localizadas nestas zonas, foram simuladas para
ZB8 a diferença entre o percentual de economia de um nível para o outro passou a ser
praticamente equivalente. Por outro lado, quando as edificações originalmente das zonas
ZB3, ZB4 e ZB8 foram simuladas com arquivos climáticos da ZB1 a diferença de
economia entre os níveis se acentuou. Entretanto, é importante notar que as edificações
20 e 17 não mantiveram a ordem de magnitude de percentual de economia, que as
edificações das zonas ZB1 e ZB2 apresentaram no gráfico da Figura 4.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como principal contribuição deste trabalho pode-se destacar a mensuração do potencial
de conservação de energia ao investir-se em uma edificação que almeje um melhor
desempenho energético. Os resultados de comparação entre os consumos apontaram
uma economia média de energia obtida entre os modelos de referência nível “A” e “D”
de aproximadamente 26%, variando entre 21% a 34% conforme a edificação e a zona
bioclimática.
A informação de quanto uma edificação economiza em média ao mudar de um nível
para o outro em um sistema de avaliação de eficiência energética permite uma análise
da viabilidade econômica da adoção de determinadas decisões de projeto que
promovam conservação de energia conforme o custo-benefício da estratégia adotada. As
economias verificadas foram importantes, considerando que as edificações nível D,
quando alteradas visando o nível A poderiam alcançar pelo menos 20% de economia de
energia.
Outra consideração importante foi a constatação de que nem sempre existe uma
linearidade na economia verificada entre níveis (nível A em relação ao nível B, nível B
em relação ao nível C e nível C em relação ao nível D). Ao investigar as seis edificações
alterando-se a zona bioclimática, o comportamento esperado para edificações
anteriormente simulados na Zona 1 e 2 foi confirmado; entretanto, para as edificações
das demais Zonas simuladas não foi possível verificar um padrão. Este resultado aponta
para uma importante investigação futura envolvendo análises, como, por exemplo, em
relação à tipologia arquitetônica das edificações.
Por fim, cabe ressaltar que estudos desta natureza contribuem para a difusão de políticas
públicas que possibilitem a conscientização e informação do consumidor além do
comprometimento do setor da construção civil. Para evitar os efeitos de medidas
emergenciais para o racionamento de energia, a consolidação das políticas públicas de
eficiência energética de caráter preventivo torna-se essencial e mensuração de seu
potencial de extrema importância.
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RESUMO
A janela é um elemento importante na composição de fachadas de habitações. Através
delas, tem-se o contato visual com o ambiente externo e permite-se a ventilação e
entrada de luz nos ambientes internos. Algumas janelas utilizadas atualmente possuem
persiana integrada para controle da incidência de radiação solar e da renovação de ar do
ambiente. Como a norma brasileira de desempenho de habitações, ABNT NBR 15575,
estabelece níveis de desempenho para sistemas de vedações verticais externas, as
janelas devem cumprir com requisitos mínimos de isolação sonora. Geralmente estas
janelas são ensaiadas com a folha de vidro e as persianas totalmente fechadas, condições
tidas como de máximo desempenho. Entretanto, no uso diário, outras configurações,
como persiana semiaberta e persiana totalmente recolhida, são utilizadas. Este estudo
teve como objetivo verificar se existe uma diferença significativa, em termos de
isolação sonora, ao se utilizar a persiana semiaberta ou totalmente recolhida. Através de
medições em laboratório, instalando-se a janela em uma parede entre duas câmaras
reverberantes, obteve-se diferenças da ordem de 4 dB entre cada uma das três
configurações estudadas. A determinação dos índices de redução sonora, R, foi feita
conforme a norma ISO 10140-2:2010 (Acoustics - Laboratory measurement of sound
insulation of building elements- Part 2: Measurement of airborne sound insulation) e o
cálculo do índice de redução sonora ponderado, Rw, foi feito conforme a norma ISO
717-1:2013 (Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building
elements – Part 1: Airborne sound insulation). Verificou-se que a diferença quanto à
isolação sonora é relevante e ela deve ser levada em conta pelo projetista que não deve
considerar somente o potencial máximo de isolação sonora como também outras
configurações na qual a janela venha a ser utilizada.
Palavras-chave: Desempenho acústico, Isolação sonora, Janelas.
ABSTRACT
The window is an important element in the composition of dwelling facades. Through
them, there is visual contact with the external environment in addition to ventilation and
light input in the indoor environment. Some windows used nowadays are integrated
with rolling shutter boxes in order to control the incidence of solar radiation and the air
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change in the environment. As the Brazilian performance standard for residential
buildings, ABNT NBR 15575, establishes performance levels for external vertical
sealing systems, windows must meet the minimum requirements for sound insulation.
Usually these windows are tested with the glass sheet and the shutter fully closed,
conditions considered as maximum performance. However, in daily use, other settings
such as half open and fully retracted shutter are used. This study aimed to determine
whether there is significant difference in terms of sound insulation, when using the
shutter half open or fully retracted. Through laboratory measurements, by installing the
window in a wall between two reverberant chambers, differences of the order of 4 dB
among each of the three configurations studied were obtained. The sound reduction
index, R, was determined according to the standard ISO 10140-2:2010 (Acoustics Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 2:
Measurement of airborne sound insulation) and the weighted sound reduction index,
Rw, was calculated according to the standard ISO 717-1:2013 (Acoustics - Rating of
sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound
insulation). It was found that the difference in the sound insulation is important and it
should be taken into account by the designers who should not only consider the
maximum potential of sound insulation but other settings in which the windows are
going to be used.
Keywords: Acoustical performance, Sound insulation, Windows.
1

INTRODUÇÃO

A norma Edificações habitacionais – Desempenho – Parte 4: Requisitos para os
sistemas de vedações verticais internas e externas - SVVIE (ABNT NBR 15575-4,
2013) especifica valores de desempenho acústico mínimo, intermediário e superior para
paredes de fachadas de dormitórios, tendo como um dos critérios, o descritor sonoro Rw
que é o índice de redução sonora ponderado.
A isolação de sonora de uma parede de fachada é uma composição entre os vários
elementos que a compõe. O ponto mais fraco, em termos de isolação de fachadas,
costuma ser o caixilho. Através dele, tem-se o contato visual com o ambiente externo e
permite-se a ventilação e entrada de luz nos ambientes internos. Algumas janelas
utilizadas atualmente possuem persiana integrada para controle da incidência de
radiação solar. Este artigo apresenta resultados de ensaios em janela com persiana
embutida nos quais as persianas foram mantidas totalmente fechadas, semiabertas e
totalmente abertas.
Procurando-se resguardar o sigilo industrial das informações, não serão apresentadas as
fotos ou projetos originais do produto ensaiado. As fotos e figuras empregados no
presente artigo foram obtidas da internet, de maneira a ilustrar o funcionamento da
janela e as condições de ensaio.
2

INSTALAÇÕES LABORATORIAIS E DESCRIÇÃO DA JANELA

As medições foram feitas nas câmaras reverberantes do Laboratório de Conforto
Ambiental e Sustentabilidades dos Edifícios do IPT. As câmaras atendem às exigências
da norma ISO 10140-5:2010 quanto ao formato, e foram previamente qualificadas
conforme os procedimentos da referida norma. A janela ensaiada foi instalada em uma
parede com vedação pneumática localizada entre os recintos de emissão e recepção.
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O ensaio foi realizado de acordo com o método descrito na norma ISO 10140-2:
Acoustics – Laboratory measurement of sound insulation of building elements -- Part 2:
Measurement of airborne sound insulation". Foi calculado o Índice de Redução Sonora
Ponderado conforme a norma ISO 717-1:2013 Acoustics – Rating of sound insulation in
buildings and of building elements – Part 1: Airborne sound insulation.
Foram utilizadas duas caixas acústicas omnidirecionais/dodecaédricas e duas caixas
acústicas tipo subwoofer, empregando-se o ruído rosa. O Nível de Pressão Sonora
(NPS), para cada 1/3 de oitava, na faixa compreendida entre 100Hz e 5.000Hz, foi
determinado em seis diferentes pontos espaciais, nas câmara de emissão e recepção,
considerando um NPS máximo de aproximadamente 110dB na câmara de emissão.
Todos os seis microfones, amplificadores e demais equipamentos de
medição/tratamento de dados estavam devidamente calibrados/ajustados dentro das
respectivas faixas de tolerância.
A janela alvo do presente estudo, é confeccionada em perfis de alumínio, liga ASTM
6063, perfis linha 25, medindo aproximadamente 2,25m de largura x 1,16m de altura,
composta por duas folhas móveis, com panos de vidro com 6mm de espessura (tipo
laminado, PVB comum, duas lâminas de 3mm). A caixa de persianas ocupa uma faixa
horizontal no topo da janela com 150mm de altura por 150mm de profundidade (vide
representação nas Figuras 1 e 2), compartimentada por duas chapas de alumínio com
1,5mm de espessura, sendo a frontal (na face externa da janela), com abertura inferior
de 20mm x 2,20m para movimentação das palhetas.
As palhetas são constituídas em perfis vazados de alumínio, preenchidas com espuma
expandida de poliuretano. São do tipo ventiladas, contendo perfurações tipo oblongo ao
longo da horizontal, mas podendo ser ocultas/fechadas pela sobreposição das palhetas
superiores, reguladas através do cordame de acionamento, posicionado na vertical
direita da janela.

Figura 1 – Croquis esquemático de funcionamento de
uma janela com persiana integrada, do tipo de enrolar

Figura 2 – Corte esquemático de
funcionamento de uma caixa de
persianas integrada, do tipo de
enrolar

A janela foi instalada em pórtico de concreto com vão de 12m2 (4m de largura x 3m de
altura), com fechamento em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, revestidos com
argamassa em ambas as faces, com Rw de aproximadamente 48dB.
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A instalação da janela foi feita através do uso de contramarco em alumínio, fita
espumada para separação acústica em todo o perímetro, manta absorvente no vão
compreendido entre o marco do caixilho e o contramarco, bem como cordão de silicone
na face externa.
3

CONDIÇÕES DE CONTORNO E RESULTADOS DE ENSAIOS

A janela foi ensaiada em três condições de uso, prevendo-se sempre os panos de vidro
totalmente fechados, condição de maximização da isolação sonora e minimização das
renovações de ar no ambiente (somente pelas eventuais frestas entre componentes), mas
alterando-se as condições da persiana integrada:
a) Persiana 100% fechada ou abaixada, condição de mínima renovação de ar e de
mínima iluminação interior (Figura 3);
b) Persiana “ventilando”, condição de fechamento parcial onde mantém-se uma
renovação de ar (com as ressalvas do parágrafo anterior) e iluminação parciais,
similar à penumbra (Figura 4);
c) Persiana 100% recolhida ou levantada, condição de máxima iluminação e de
ventilação/renovação de ar (com as ressalvas do parágrafo anterior) (Figura 5).
Figura 3 – Persianas 100% fechadas ou abaixadas

Figura 4 – Persianas “ventilando”

Será calculada, de maneira aproximada, a influência da contribuição das perdas
referentes à isolação sonora de ruídos aéreos da janela, inserida numa situação
hipotética, considerando resultados reais de cinco tipologias de sistemas construtivos
para fachada e edificações habitacionais unifamiliares.
Para efeito de cálculo de contribuição da janela em relação alguns sistemas construtivos,
será considerada a área de iluminação da janela, descontada a área da caixa de persiana,
[(2,25m x (1,16m – 0,15m)] = 2,27m2 como correspondente a 15% da área de piso do
dormitório, acompanhando a maioria dos códigos de obra das grandes cidades. Desta
forma, a área de piso do dormitório é de aproximadamente 15,13m2.
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Figura 5 – Persianas 100% recolhidas ou levantadas

Supondo-se comumente ambiente com planta em formato levemente retangular, vamos
considerar que teremos aproximadamente 4,4m de fachada por 3,4m de profundidade. O
pé-direito mais usual em edificações habitacionais unifamiliares é de 2,7m, portanto, a
área da fachada na qual a janela estaria contida seria de aproximadamente 4,4m x 2,7m
= 12 m2.
Visando a simplificação do processo de cálculo e, devido ao caráter de aproximação da
avaliação, será considerada a fachada como única mão de direção para o ruído,
tendendo a zero os demais caminhos/vias de propagação do som. Outrossim, a
geometria entre a parede considerada em campo, suas vinculações e demais contornos
serão considerados simplificados e equivalentes aos elementos constituídos nos pórticos
de ensaio.
Serão considerados os seguintes sistemas construtivos (Figura 6):
a) Parede maciça de concreto armado, espessura total de 150mm, sem
revestimento, fck estimado de 25MPa; Rw = 45dB;
b) Parede mista, em concreto armado, contendo blocos cerâmicos vazados, tipo
lajota cerâmica em seu interior, espessura total de aproximadamente 115mm,
espessura de concreto de 55mm, fck estimado de 25Mpa; Rw = 41dB;
c) Parede de blocos de concreto, tipo vedação, 140mm de espessura, com 5mm de
revestimento em cada face (argamassa externamente e gesso internamente); Rw
= 39dB;
d) Parede de blocos cerâmicos estruturais, espessura de 140 mm, com 5mm de
revestimento em cada face (argamassa externamente e gesso internamente); Rw
= 38dB;
e) Parede de blocos cerâmicos de vedação, furo na horizontal, espessura de
115mm, com 5mm de revestimento em cada face (argamassa externamente e
gesso internamente); Rw = 37dB.
O gráfico dos resultados dos ensaios das paredes elencadas, contendo o Índice de
Redução Sonora (R) para dadas frequências representativas em terços de oitava
encontra-se na Figura 3.
Os resultados dos ensaios com a janela, contendo o Índice de Redução Sonora (R) para
dadas frequências representativas em terços de oitava, variando-se as condições de
abertura/fechamento da persiana integrada encontram-se na Figura 7.
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Depreende-se pela observação do gráfico que o efeito de posicionamento da persiana
dá-se a partir das médias frequências, apresentando maior influência no desempenho
quanto às altas frequências.
Figura 6 – Gráfico comparativo entre os cinco
sistemas construtivos a considerar nos cálculos de
influência empregando-se a janela alvo do estudo

Legenda

4

Figura 7 – Gráfico comparativo entre as três
condições de abertura/fechamento da persiana
empregando-se a janela alvo do estudo

Concreto armado,
150mm, sem
revestimento, Rw =
45dB

Concreto armado
misto, com lajotas
cerâmicas, 115mm,
revestido, Rw =
41dB

Bloco concreto
vedação, 140mm,
revestido, Rw = 39dB

Bloco cerâmico
estrutural, 140mm,
revestido, Rw =
38dB

Bloco cerâmico
vedação, furo
horizontal, 115mm,
revestido, Rw = 37dB

Legenda

Persianas 100%
abaixadas, Rw =
31dB

Persianas
“ventilando”; Rw =
27dB

Persianas 100%
recolhidas, Rw =
23dB.

CÁLCULOS E CONSIDERAÇÕES

A isolação sonora em sistemas compostos por parede e janela ou, a perda na
transmissão de partições compostas (BISTAFA, 2011), dá-se pela perda na transmissão
de seus componentes individuais, por meio da expressão:

∑
∑
Onde:

Em que:
Onde:
2,25m x 1,16m = 2,61m2
2,25m x 1,16m = 2,61m2
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Calculou-se o efeito da inserção da janela nas tipologias de parede consideradas
(Figuras 8, 9, 10, 11 e 12)
Figura 9 – Parede de concreto armado misto, com
lajotas cerâmicas, 115mm, revestida – Influência das
três condições de abertura/fechamento da persiana
empregando-se a janela alvo do estudo
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Concreto armado,
150mm, sem
revestimento, Rw =
45dB

Parede + janela
com persianas
100% fechadas,
Rw = 36dB.

Concreto armado
misto, com lajotas
cerâmicas, 115mm,
revestido, Rw = 41dB

Parede + janela
com persianas
100% fechadas,
Rw = 36dB.

Parede + janela com
persianas
“ventilando”; Rw =
33dB

Parede + janela
com persianas
100% abertas, Rw
= 29dB

Parede + janela com
persianas
“ventilando”; Rw =
32dB

Parede + janela
com persianas
100% abertas, Rw
= 29dB

Figura 10 – Parede de blocos de concreto tipo
vedação, revestida, 140mm – Influência das três
condições de abertura/fechamento da persiana
empregando-se a janela alvo do estudo

Figura 11 – Parede de bloco cerâmico estrutural,
140mm, revestido – Influência das três condições de
abertura/fechamento da persiana empregando-se a
janela alvo do estudo
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Figura 8 – Parede de concreto armado, 150mm, sem
revestimento. Influência das três condições de
abertura/fechamento da persiana empregando-se a
janela alvo do estudo

Figura 12 – Parede de bloco cerâmico de vedação, furo
horizontal, 115mm, revestida – Influência das três
condições de abertura/fechamento da persiana
empregando-se a janela alvo do estudo
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O efeito da inserção da janela nas tipologias de parede consideradas encontra-se
resumido no Quadro 1, considerando-se a classificação segundo a NBR 15575-4, Tabela
F.11 – Índice de redução sonora ponderado, Rw de fachadas para ensaios em
laboratório.
Quadro 1 – Influência das três condições de abertura/fechamento da persiana
empregando-se a janela alvo do estudo considerando os critérios de desempenho
da NBR 15575-4 para ensaios em laboratório

Parede maciça de concreto
armado, espessura total de
150mm, sem revestimento,
fck estimado de 25MPa

>=30
>=35
>= 40
>=45

Parede mista, em concreto
armado, contendo blocos
cerâmicos vazados, tipo
lajota cerâmica em seu
interior, espessura total de
aproximadamente 115mm,
espessura de concreto de
55mm, fck estimado de
25Mpa

>=25
>=30

Parede + janela com
persiana 100% aberta

>=25

Parede + janela com
persiana ventilando

Rw
(dB)

Parede + janela com
persiana 100%
fechada

Tipologia de parede

Rw considerando:
Somente a Parede

Critérios

Resultados =>

45

36

33

29

Classe I, Nível M
Classe I, Nível I
Classe II, Nível M
Classe I, Nível S
Classe II, Nível I
Classe III, Nível M
Classe II, Nível S
Classe III, Nível I
Classe III, Nível S
Resultados =>

41

36

32

29

Classe de ruído e Nível de
desempenho

Classe I, Nível M
Classe I, Nível I
Classe II, Nível M
Classe I, Nível S

>=35

Classe II, Nível I
Classe III, Nível M

>= 40
>=45

Classe II, Nível S
Classe III, Nível I
Classe III, Nível S
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Resultados =>
>=25

Parede de blocos de
concreto, tipo vedação,
140mm de espessura, com
5mm de revestimento em
cada face (argamassa
externamente e gesso
internamente)

>=30

>=35

32

28

38

35

32

28

37

34

32

28

Classe I, Nível M
Classe I, Nível I
Classe II, Nível M
Classe II, Nível I
Classe III, Nível M

>= 40

>=25
>=30

Classe II, Nível S
Classe III, Nível I
Classe III, Nível S
Resultados =>
Classe I, Nível M
Classe I, Nível I
Classe II, Nível M
Classe I, Nível S

>=35

Classe II, Nível I
Classe III, Nível M

>= 40
>=45
>=25

Parede de blocos cerâmicos
de vedação, furo na
horizontal, espessura de
115mm, com 5mm de
revestimento em cada face
(argamassa externamente e
gesso internamente)

35

Classe I, Nível S

>=45

Parede de blocos cerâmicos
estruturais, espessura de
140mm, com 5mm de
revestimento em cada face
(argamassa externamente e
gesso internamente)

39

>=30

Classe II, Nível S
Classe III, Nível I
Classe III, Nível S
Resultados =>
Classe I, Nível M
Classe I, Nível I
Classe II, Nível M
Classe I, Nível S

>=35

Classe II, Nível I
Classe III, Nível M

>= 40
>=45

Classe II, Nível S
Classe III, Nível I
Classe III, Nível S

Legenda
Atende aos critérios

5

Não atende aos critérios

CONCLUSÕES

A janela em estudo apresenta um razoável índice de redução sonora (31dB com todas as
folhas fechadas), sendo um produto empregado em projetos habitacionais de médio e
alto padrões devido à relativa robustez da construção da linha com perfis de alumínio
anodizado, emprego de pintura eletrostática a pó, vidros laminados de 6mm, gaxetas e
escovas de cerdas como elementos de vedação bem como emprego de mantas isolantes
junto ao contramarco. Todos esses elementos elevam o custo de aquisição do produto,
tornando-se segmentado nesta categoria de mercado.
Quanto ao efeito de movimentação da persiana, depreende-se da análise dos dados que
caso o usuário queira o ambiente iluminado, seja na penumbra ou em sua totalidade, tal
se dará ao elevado custo de abdicar de boa parte dos ganhos de desempenho acústico do
636

sistema. A janela, isoladamente, obteve resultados variando em 4dB para cada condição
de abertura: 31dB, persiana 100% fechada, ambiente interno na escuridão; 27dB,
persiana ventilando, ambiente interno na penumbra e 23dB, persiana 100% recolhida,
ambiente interno com máxima iluminação natural.
Contudo, mesmo a inserção de produto de desempenho razoável em paredes de várias
tipologias com variados índices de desempenho acústico, faz com que o sistema tenha
um decaimento de desempenho significativo. Esse efeito se dará em magnitude
proporcional à relação entre as áreas da janela e da alvenaria e com os respectivos
índices de desempenho de cada uma das partições. Observa-se pelos gráficos e pelos
quadros apresentados que:
a)Quanto maior o desempenho isolado da parede, maior será o impacto da inserção
de uma janela ou porta-balcão com desempenho intermediário ou inferior;
b)Paredes com desempenho intermediários e limítrofes sofrem menor impacto dessa
inserção, pois as mesmas possuem, aproximadamente, desempenhos similares;
Quando combinados os desempenhos das paredes com a janela inserida nas mesmas,
considerando-se a movimentação da persiana, observa-se o declínio acentuado de
desempenho do sistema, desqualificando o sistema em vários níveis e classes de
desempenho.
Janelas desta tipologia são geralmente ensaiadas com a folha de vidro e as persianas
totalmente fechadas. Verificou-se que a diferença quanto à isolação sonora é relevante e
ela deve ser levada em conta pelo projetista que não deve considerar somente o
potencial máximo de isolação sonora como também outras configurações na qual a
janela venha a ser utilizada.
Recomenda-se para janelas de tipologia mista (com mais de um tipo de folha) que sejam
considerados, em termos normativos, as várias combinações de movimentações de
folhas, partindo-se do pressuposto mínimo da iluminação natural em sua plenitude, ou
seja, considerar também os ensaios com as folhas tipo persiana (ou palhetas, nos casos
de movimentação de abrir e outras) abertas e/ou recolhidas na posição de máxima
iluminação.
REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR-15575-4:
Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações
verticais internas e externas - SVVIE . Rio de Janeiro, 2013.
BISTAFA, Sylvio R. “Acústica aplicada ao controle do ruído”, 2ª edição, São Paulo, 2011.
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). ISO-10140-2:
Acoustics – Laboratory measurement of sound insulation of building elements – Part 2:
Mesurement of airborne sound insulation. Switzerland, 2010.
______. ISO 717-1: Acoustics –Rating of sound insulation in buildings and of building
elements – Part 1: Airborne sound insulation. Switzerland, 2013.

SÃO PAULO, Prefeitura do Município de – “Código de Obras e Edificações – COE –
Lei nº 11.228/92” – in http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/
subprefeituras/upload/pinheiros/arquivos/COE_1253646799.pdf

637

http://doi.org/10.17012/entac2014.379

AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR PARA
CHUVEIRO RESIDENCIAL NO EXTREMO SUL DO BRASIL
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RESUMO
Com a crise do petróleo nos anos 70, as energias renováveis passaram a ser vistas como alternativa para
suprir as necessidades do consumo energético doméstico. No Brasil, a crise energética teve seu auge com
o apagão de 2001 e o chuveiro, devido sua concentração de uso no fim da tarde e início da noite, foi
identificado como um dos vilões na contribuição do aumento do pico da curva de demanda. O chuveiro
está presente em 98,6% das residências na região sul do Brasil e é responsável por 25% do consumo
elétrico residencial, onerando as famílias de baixa renda. A eficiência do uso combinado de Sistemas de
Aquecimento Solar (SAS) e chuveiros elétricos de potência regulável já foi comprovada, entretanto
pesquisas apontam que apenas 6,1% da população da região sul do Brasil estaria predisposta a substituir
sistemas de aquecimento elétrico por solar. Neste trabalho, um SAS compacto foi modelado e simulado
no programa computacional TRNSYS, usando dados climáticos da cidade de Pelotas/RS. Ao determinar a
Fração Solar obtida, pôde-se conhecer a Economia de Energia Elétrica para o usuário e fazer a análise
financeira do retorno do investimento para aquisição dos sistemas. Também se avaliou o impacto na
redução do pico da curva de demanda. Ao determinar o consumo de energia retirado deste período, pôdese verificar como a adoção de SAS poderia melhorar a qualidade na distribuição de energia elétrica e
postergar investimentos no aumento da capacidad e instalada pela concessionária. Em média, a Fração
Solar obtida nas simulações foi de 67,9%, resultando numa economia média anual de R$ 528,93 para os
usuários. Esta economia mostrou que o tempo médio de retorno do investimento dá -se no 4º ano de uso,
numa escala de 100 unidades. A retirada média da potência no horário do pico da curva de demanda foi
de 0,294 MWh.
Palavras-chave: Sistemas de Aquecimento Solar (SAS); Chuveiro Elétrico; Economia de energia; Pico
da curva de demanda

ABSTRACT
With the oil crisis in the 70s , renewables energies became an alternative to meet the needs of domestic
consumption . In Brazil, the energy crisis peaked with the 2001 blackout. The shower, because its
concentration of use in the late afternoon and early evening , was identified as one of the villains in
contributing to the increase of the peak of the demand curve . The shower is present in 98.6 % of
households in southern Brazil and is responsible for 25 % of residential electricity consumption,
burdening families with low incomes. The efficiency of the combined use of Solar Heating System (SHS)
and electric showers with adjustable power has been proven, however surveys show that only 6.1 % of the
population of southern Brazil was predisposed to replace electric systems for solar heating. In this paper,
a compact SHS was modeled and simulated in the computer program TRNSYS, using climatic data of
Pelotas/RS. By determining the Solar Fraction was able to know the Electricity Saving for the user and
make financial analysis of return on investment for the acquisition of SHS. Also was availed the impact
on reducing peak demand curve. By determining the power consumption taken from this period, shows
haw the adoption of HSH could improve the quality in power distribution and postpone investments to
increase the capacity installed by the concessionaire. On average, the solar fraction obtained in the
simulations was 67.9%, resulting in an average annual savings of R$ 528.93 for users. This economy
showed that the average time for return on investment occurs in the 4th year of use, on a scale of 100
units. The average energy taken of the peak of the demand curve was 0.294 MWh.
Keywords: Solar Heating Systems (SHS); Electric Shower; Energy savings; Peak demand curve
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1

INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é, através de simulações computacionais usando o programa
TRNSYS, verificar a eficiência da adoção do uso combinado de SAS compactos e
chuveiros de potência ajustável, para aquecimento de água para uso residencial em
banho no extremo sul do Brasil, abaixo do paralelo 30°, visando reduzir o custo de
energia elétrica para os usuários e também reduzir o pico da curva de demanda.
Segundo a Pesquisa de Posse de Equipamentos e Hábitos de Uso – Classe Residencial,
ELETROBRAS (2007). Na região sul do Brasil, o chuveiro elétrico está presente em
98,6% dos domicílios. Esta pesquisa aponta que na região sul do país, o consumo de
energia para aquecimento de água para banho corresponde por 25% do consumo total,
onerando as famílias de baixa renda. A pesquisa ainda aponta que a região Sul do Brasil
apresenta a menor predisposição para substituir o sistema de aquecimento de água
elétrico para solar, tendo apenas 6,1% da população respondido positivamente a esta
alternativa. As regiões compreendidas entre os trópicos (23° 26’ 16”) são consideradas
de alto potencial em relação à radiação solar disponível. A região objeto deste estudo
fica abaixo do Paralelo 30° e apresenta cerca de 78 % da maior irradiação média diária
disponível no país. Logo, se pretende avaliar se a eficiência nos períodos quentes pode
compensar um menor desempenho nos meses frios. Na Figura 1 esta região é mostrada
e podemos ver a posição da cidade de Pelotas/RS, que se encontra no seu centro
geográfico, podendo os resultados aqui obtidos serem extrapolados para toda a região.
Figura 1 – Localização da região estudada

.

Paralelo 30

Pelotas/RS

Fonte: Mapa de Irradiação Solar no Brasil (1998)

Além da questão de economia de energia para os usuários, a contribuição do uso do
chuveiro no horário de pico da curva de demanda é significativa. De acordo com Passos
(2011), torna-se evidente que a redução na utilização dos chuveiros, não somente
representaria uma economia no total de energia consumida, como também uma redução
acentuada no pico da curva de demanda. Segundo Oliva e Borges (1996), as
características de consumo destes equipamentos como a elevada potência, o baixo fator
de carga e o seu uso sempre no horário de ponta, torna-os impróprios para qualquer
sistema elétrico. Desta forma também se avaliou o impacto da adoção de SAS neste
horário, podendo incentivar algum tipo de política de incentivo à aquisição dos sistemas
por parte da concessionária.
2

CONFIGURAÇÕES PARA AS SIMULAÇÕES

O avanço de tecnologias que possibilitam a criação de programas de maior praticidade
operacional estimula o uso de simulações computacionais energéticas de equipamentos.
Neste trabalho foi usado o programa TRNSYS, já usado por Abreu (2000), Lima (2003),
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Salazar (2004), Passos (2011). Aqui foi modelado um SAS compacto com valor
compatível nos programas populares de financiamento público para uso em HIS e a
seguir são descritas as configurações e as variáveis que foram avaliadas nas simulações.
2.1

Configurações do SAS Compacto

Segundo Lima (2003), para o aquecimento de água com fins domésticos, onde as
temperaturas a serem atingidas são relativamente baixas, os coletores planos apresentam
vantagens tais como simplicidade de construção, baixo custo, partes fixas, operação em
dias nublados, facilidade de reparo e durabilidade. Costa (2002) demonstrou que o
desempenho de coletores abertos não é adequado em lugares onde a temperatura média
anual seja inferior a 20°C, que é o caso do extremo sul do Brasil. Assim, este estudo
analisou coletores fechados planos e também com sistema de circulação passivo direto
(termossifão), que por utilizar circulação natural dispensa o uso de bombas. Na Tabela 1
são mostrados alguns parâmetros do SAS simulado.
Tabela 1 - Classificação dos coletores solares para banho
Pressão de
Funcionamento
kPa
400

Área Externa
do Coletor

mca
40,8

m²
1,70

Produção Média
Eficiência
Mensal de Energia
Energética
Classe
Por coletor Por m²
Média
kWh/mês kWh/mês
%
133,4
77,1
54,8
A

Fr()n

FrUL

0,709

6,443

Fonte: INMETRO (2012)

Em relação à posição dos coletores, foi adotada a orientação azimutal voltada para o
norte geográfico e a inclinação igual à latitude do lugar mais 10°, o que resultou em
uma inclinação de 42°.
2.2

Perfis de uso de chuveiro

Uma variável a ser definida são os hábitos de uso de chuveiro residencial. Neste
trabalho foram usados dois tipos de perfis de uso de água para banho.
Os primeiros foram chamados de Perfis Estatísticos, pois foram baseados em trabalhos
anteriores onde houve um estudo populacional representativo destes hábitos, sendo
escolhidos dois perfis.
Salazar (2004) realizou um estudo estatístico, determinando consumos horários que
totalizavam 150 litros/dia. Passos (2011) adaptou este perfil para um consumo de 200
litros/dia, mesmo volume do reservatório do SAS aqui simulado. Este perfil foi
denominado Salazar/Passos e pode ser visto na Figura 2.
O segundo perfil estatístico foi baseado na Pesquisa de Posse de Equipamentos e
Hábitos de Uso, Classe Residencial ELETROBRAS (2007). Através da curva de carga
requerida pelo chuveiro (azul claro), foi determinado o seu perfil de uso aqui
denominado ELETROBRAS, também para um consumo diário de 200 litros de água
para banho, as retiradas de água deste perfil também são mostradas na Figura 2.
Por serem representativos de uma amostragem populacional, mostrando consumos
médios horários, os perfis estatísticos apresentam retiradas de água dos SAS diluídas ao
longo do dia. Para contrapor estas retiradas, foram simulados outros tipos de perfil de
uso de chuveiro. Estes tipos foram chamados de Combinações e apresentam retiradas
de água concentradas em diferentes períodos do dia.
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Figura 1 – Perfis Estatísticos de uso do chuveiro

Fonte: Salazar (2004), Passos (2011) e ELETROBRAS (2007).

Foram simuladas 4 retiradas pontuais de 50 litros, representativas de um banho efetivo,
totalizando os mesmos 200 litros/dia dos perfis estatísticos. Buscou-se avaliar se este
tipo de retirada apresentaria diferença no desempenho dos SAS. Além disso, estas
combinações podem servir de indicativo do uso dos SAS pelos usuários a fim de obter
maior eficiência dos sistemas. Aqui são apresentadas as Combinações que foram mais
representativas, quando concentraram os 4 banhos diários em um período do dia:
Perfil 2 (manhã), Perfil 3 (tarde) e Perfil 4 (noite).
2.3

Temperatura da água de abastecimento dos SAS

A temperatura da água de abastecimento dos SAS é uma variável de difícil
determinação, visto que as condições de armazenamento desta água podem ser bastante
diversas. Neste trabalho foram usados dois modelos de temperatura da água de
abastecimento dos SAS.
O primeiro modelo, fundamentado por Lima (2003), considera a temperatura da água de
abastecimento dos SAS Constante durante todo o ano. Ela é determinada pelas médias
mensais da temperatura do ar no período considerado frio, que resultou numa
temperatura de 15°C. Para definir o ano a ser considerado o Test Reference Year (TRY)
para a cidade de Pelotas, foi usado o método descrito por Stamper (1977). Usando dados
da Estação Agroclimatológica da EMBRAPA/UFPel foi selecionado o ano climático
para a cidade de Pelotas/RS, este método consiste na eliminação sucessiva dos anos que
contém as temperaturas médias mensais extremas (altas ou baixas) até que reste
somente um ano, restando neste caso o ano de 2008.
No segundo modelo adotado, os valores da temperatura da água de abastecimento dos
SAS são Variáveis. Ao analisar resultados prévios obtidos nas simulações com as
temperaturas Constantes do primeiro modelo, percebeu-se que a demanda energética
para que esta água atingisse a temperatura pré-determinada de conforto para banho seria
a mesma durante o ano todo. Esta premissa fez com que a economia de energia no
verão, caso não houvesse o uso associado de SAS e chuveiro, fosse superestimada.
Usando o mesmo TRY (2008), foram estabelecidas as Temperaturas de Bulbo Úmido
(TBU) correspondentes às condições de Temperatura de Bulbo Seco (TBS) e Umidade
Relativa do Ar (UR) dos dados EMBRAPA/UFPel.
Os valores dos diferentes modelos podem ser observados na Figura 3. Também é
mostrada a temperatura resultante do algoritmo do NREL - National Renewable Energy
Laboratory, usado por Passos (2011).
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Figura 3 – Parâmetros de temperatura da água de abastecimento dos SAS
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Fonte: Autor

O modelo do NREL apresenta valores superiores em 95,6% das horas do ano em relação
ao modelo de temperatura Variável. Logo este modelo apresentaria uma diferença entre
a temperatura da água de abastecimento e a temperatura de conforto para banho bem
menor do que os outros, subestimando a quantidade de energia necessária para aquecêla, não sendo utilizado neste trabalho.
3
3.1

RESULTADOS
Fração Solar

A Fração Solar representa a parcela da energia necessária para obtenção da temperatura
da água de banho fornecida pelos SAS. Na Figura 4 podemos observar os resultados
obtidos nas simulações.
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Figura 4 - Resumo da Fração Solar obtida pelo SAS

FRAÇÃO SOLAR %

70
68
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64
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60

Temp Temp. Temp Temp. Temp Temp. Temp Temp. Temp Temp.
Const Var Const Var Const Var Const Var Const Var
Salazar/Passos
Eletrobras
Perfil 2
Perfil 3
Perfil 4
FS 68,4 69,9 65,1 67,3 62,0 64,8 69,8 71,9 68,9 71,0

Fonte: Autor

Em relação aos diferentes modelos de temperatura da água de abastecimento dos
sistemas, Constante e Variável, observa-se que o modelo de Temperatura Variável
obteve uma vantagem no desempenho em todas as configurações aqui mostradas.
No modelo de Temperatura Variável, a temperatura da água de abastecimento é maior
no período quente, sendo necessária menos energia para aquecê-la. No período frio esta
lógica se inverte e tenderia a um equilíbrio no desempenho anual. Isto mostra que houve
um maior rendimento relativo do modelo Variável dos coletores no período frio. Este
fato pode ser explicado devido à menor temperatura média entre a entrada e a saída dos
coletores em relação à temperatura do ar, gerando menores perdas e aumentando assim
a eficiência dos SAS neste período para este modelo.
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Percebe-se também que o Perfil 3, que concentra os banhos no período da tarde, obteve
o maior rendimento entre todos. Isto pode ser explicado devido a maior temperatura do
dia se dar neste período além de ainda haver insolação disponível para o aquecimento da
água que está entrando no sistema.
Em relação aos diferentes perfis de retirada de água, Estatísticos e Combinações, podese afirmar que eles não são significativos em relação ao desempenho dos SAS. Como a
água aquecida é mantida em um reservatório isolado termicamente, esta água fica
disponível para consumo diário, não sendo relevante o regime de consumo.
3.2

Economia de Energia

Mais uma vez, os resultados obtidos pelas diferentes simulações confirmam que a maior
Economia de Energia elétrica foi obtida pelo Perfil 3 (concentrado na tarde). Este
resultado é indicativo de que os banhos, quando possível, sejam concentrados neste
período.

ECONOMIA DE ENERGIA
kWh

Figura 5 - Resumo da Economia de Energia Anual obtida pelo SAS
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Fonte: Autor

Em relação aos diferentes modelos de temperatura da água de abastecimento dos
sistemas, pode-se afirmar que o modelo de Temperatura Constante obteve uma
vantagem no desempenho, em relação ao modelo de Temperatura Variável em todas as
configurações aqui mostradas. Este resultado perece demonstrar uma contrariedade em
relação aos resultados obtidos na Fração Solar, já que o modelo de Temperatura
Constante obteve sempre um menor valor naquela análise.
Isto pode ser explicado devido à premissa assumida nas simulações de que a energia
complementar para que o aquecimento da água seja fornecida pelo chuveiro. Como no
modelo de Temperatura Constante a água está a 15°C durante todo o ano, a energia
complementar também é maior. Isto pode evidenciar que a quantidade de energia
requerida pelo modelo de Temperatura Constante esteja superestimada no período
quente, fazendo com que ele apresente uma maior Economia de Energia mesmo
apresentando uma menor Fração Solar.
3.3

Análise financeira para aquisição dos SAS.

Na Tabela 2 é mostrado o resultado financeiro obtido pela Economia de Energia elétrica
pelas simulações. Para esta análise, foi computada a redução do consumo de energia
anual em relação ao total necessário para obtenção da temperatura de água de banho
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caso não houvesse a adoção de SAS, podendo ser considerada também como energia
retirada da demanda.
Cabe reforçar que os valores obtidos nesta análise são referentes às tarifações do valor
do quilowatt hora na época da elaboração deste trabalho (junho/2013), quando sofreram
uma redução significativa com a reordenação dos contratos de concessão para as
empresas que operam neste setor.
Tabela 2 - Economia anual de energia elétrica
Perfil de uso de
chuveiro
Salazar/Passos
Eletrobras
Perfil 2
Perfil 3
Perfil 4

Temperatura da Economia de
Custo da
Economia
água de
Energia
Energia (R$) anual (R$)
abastecimento
(kWh)
Constante
1.403
525,39
Variável
1.355
507,22
Constante
1.454
544,44
Variável
1.406
526,59
Constante
1.341
502,19
0,3744493
Variável
1.307
489,44
Constante
1.503
562,78
Variável
1.447
541,69
Constante
1.484
555,57
Variável
1.426
534,02

1 kWh = R$ 0,3744493 – Classe Residencial – junho/2013 – Companhia Estadual de Energia Elétrica
Fonte: Autor

A partir da economia anual de energia elétrica e dos valores para aquisição e instalação
do SAS simulado mostrado na Tabela 3, foi possível realizar as análises financeiras.
Elas foram feitas para uma unidade, do ponto de vista do usuário individual e também
em um cenário maior, do ponto de vista dos investidores. Cabe salientar que o valor
para 100 unidades se enquadra no limite para financiamento dos programas
governamentais de habitação popular. Para evitar repetições de resultados semelhantes,
aqui são mostradas apenas as análises baseadas na economia proporcionada pelas
Combinações de uso do chuveiro, Perfil 2, Perfil 3 e Perfil 4.
Tabela 3 - Valores do investimento para aquisição e instalação dos SAS
Custos para Instalação dos SAS
Item

100 unidades

1 unidade

SAS
Tubos e Conexões

R$ 1.500,00
R$ 100,00

R$ 2.033,00
R$ 190,00

Instalação

R$ 155,00

R$ 590,00

Chuveiro
Total

R$ 91,00
R$ 1.846,00
R$ 2.904,00

Manutenção

1% custo ao ano

Vida útil

20 anos

Fonte: Representante Comercial do SAS avaliado

3.3.1

Taxa Interna de Retorno (TIR) e Prazo de Retorno do Investimento (PRI)

S e gund o K e yne s ( 1 9 9 2 ) , e s te conceito é usado para classificar projetos de
investimento, sendo desejável o projeto cujo fluxo de caixa tenha uma Taxa Interna de
Retorno maior do que a taxa mínima de atratividade. Estes resultados aparecem na
Tabela 4.
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Tabela 4 - Resumo da Taxa Interna de Retorno (TIR) Anual.
TIR
100 unidades
1 unidade

Perfil 2
Perfil 3
Perfil 4
Temp.
Temp.
Temp.
Temp.
Temp.
Temp.
Constante Variável Constante Variável Constante Variável
27,0%
26,3%
30,3%
29,2%
29,9%
28,7%
16,5%
16,0%
18,8%
18,0%
18,5%
17,7%

Fonte: Autor

No cenário de grande escala, a taxa média é de 28,6% anuais. Esta remuneração
representa uma taxa média mensal equivalente a 2,12%. No cenário de 1 unidade, a taxa
média anual é de 17,6%, o que equivale a uma taxa média mensal de 1,36%. Ambos
cenários apresentam uma boa atratividade em relação ao mercado financeiro, visto a
caderneta de poupança estar remunerando o capital a uma taxa média mensal próxima a
0,48%.
O prazo de retorno do investimento (PRI) mede o tempo de retorno de determinado
investimento realizado e contabilizado em meses nos quais ele será amortizado para
então começar a gerar lucros. Estes resultados aparecem na Tabela 5.
Tabela 51 - Resumo do Prazo de Retorno do Investimento (PRI)
PRI
100 unidades
1 unidade

Perfil
Temp.
Constante
3,68 anos
5,78 anos

2

Temp.
Variável
3,77 anos
5,93 anos

Perfil 3
Temp.
Temp.
Constante
Variável
3,28 anos
3,41 anos
5,16 anos
5,36 anos

Perfil
Temp.
Constante
3,32 anos
5,23 anos

4

Temp.
Variável
3,46 anos
5,44 anos

Fonte: Autor

Para a aquisição e instalação de cem unidades, o PRI se dá no quarto ano em todos os
perfis de uso de chuveiro e modelos de temperatura da água de abastecimento, já para
uma unidade este retorno se dá no sexto ano.
3.3.2

Life Cycle Cost Saving (LCS)

Esta análise leva em conta os de custos de aquisição e manutenção dos equipamentos,
além dos custos devidos ao consumo de energia elétrica, durante o ciclo de vida dos
equipamentos. Por ser um parâmetro que interessa ao usuário, aqui é mostrado apenas
os resultados para 1 unidade, sendo a economia maior no cenário de 100 unidades.
Tabela 6 - Economia de custos durante o ciclo de vida – 1 unidade

Temp Variável

Temp Constante

1 unidade

Consumo
Consumo de Consumo
Custo
energia 20
energia anual com SAS /
energia 20
anos
(kWh)
sem SAS
anos (R$)
(kWh)

Custo
aquisição

Custo
manutenção

Custo total

Economia
20 anos

Perfil 2

Chuv
SAS

2.166
825

38,08%

43.316
16.493

16.219,47
6.175,71

91,00
2.904,00

140,00
580,80

16.450,47
9.660,51

6.789,96

Perfil 3

Chuv
SAS

2.157
654

30,31%

43.134
13.075

16.151,43
4.895,83

91,00
2.904,00

140,00
580,80

16.382,43
8.380,63

8.001,80

Perfil 4

Chuv
SAS

2.158
674

31,25%

43.162
13.488

16.161,81
5.050,50

91,00
2.904,00

140,00
580,80

16.392,81
8.535,30

7.857,51

Perfil 2

Chuv
SAS

2.094
787

37,57%

41.873
15.731

15.679,42
5.890,53

91,00
2.904,00

140,00
580,80

15.910,42
9.375,33

6.535,08

Perfil 3

Chuv
SAS

2.086
640

30,66%

41.725
12.792

15.623,78
4.789,89

91,00
2.904,00

140,00
580,80

15.854,78
8.274,69

7.580,09

Perfil 4

Chuv
SAS

2.095
669

31,92%

41.894
13.371

15.687,01
5.006,58

91,00
2.904,00

140,00
580,80

15.918,01
8.491,38

7.426,62

Fonte: Autor
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Podemos observar que o consumo anual de energia do chuveiro com SAS varia entre
30,31 e 38,08% do consumo do chuveiro sem SAS. Esta diferença, para os 20 anos
considerados para o ciclo de vida dos SAS representa uma economia que varia entre R$
8.001,80 e 6.535,08, de acordo com a Tabela 6.
3.4

RETIRADA DE DEMANDA NO HORÁRIO DE PICO

O custo da energia para o consumidor residencial é fixo durante todas as horas do dia,
assim deste ponto de vista, não faz diferença o horário em que ele usa o chuveiro. O
chuveiro tem uma significativa contribuição para o pico da curva de demanda podendo
a concessionária propor algum subsídio aos usuários na aquisição de SAS.
Analisando apenas o horário de pico da curva de demanda, compreendido entre as 18 e
21 horas foram avaliados três diferentes perfis: Salazar/Passos, ELETROBRAS e Perfil
4. Os resultados são apresentados mostrando as médias do período considerado quente,
que compreende os meses de outubro à março, e do período considerado frio, que
compreende os meses de abril à setembro. Para quantificar o impacto da adoção desta
alternativa energética para a concessionária, simulou-se um cenário com 420
residências, mesma quantidade do Loteamento Eldorado, que recebeu SAS através do
Minha Casa Minha Vida em Pelotas/RS em 2011.
A média do consumo de energia elétrica fornecido pelos SAS nos meses quentes nos
diferentes perfis de uso do chuveiro e dos modelos de temperatura da água de
abastecimento foi de 90,2%, enquanto essa média nos meses frios foi de 56,8%. Esta
contribuição média no balanço energético do uso combinado de SAS e chuveiros de
potência regulável representa uma retirada média de potência instalada no horário de
pico da curva de demanda de 0,338 MW nos meses quentes e 0,251 MW nos meses
frios.
Figura 6 - Média do consumo de energia no horário de pico fornecido pelos SAS
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Meses quentes
Meses frios

Temp.
Temp.
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94,8%
94,8%
62,9%
60,8%

Temp.
Temp.
Variável Constante
ELETROBRAS
87,2%
91,5%
56,0%
54,9%

Temp.
Temp.
Variável Constante
Perfil 4
84,3%
88,6%
53,6%
52,8%

Fonte: Autor

Estas potências, levando em conta o período de um mês e o consumo médio de energia
elétrica por habitante no Rio Grande do Sul em 2010 (53,6 KWh/mês), seriam
suficientes para abastecer o consumo residencial de 4.540 pessoas nos meses quentes e
de 3.372 pessoas nos meses frios.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação aos diferentes Perfis de Uso do Chuveiro que foram usados nas simulações,
pode-se concluir que a eficiência dos SAS não apresenta diferenças significativas
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Quanto aos Modelos de Temperatura da Água de Abastecimento dos SAS, o Modelo de
Temperatura Variável parece ser o mais próximo da realidade, já que a temperatura do
ar tem influência na temperatura de armazenamento da água, porém mais investigações
precisam ser feitas a este respeito. Entretanto, pode-se afirmar que o Modelo de
Temperatura Variável proporcionou maior eficiência aos SAS.
Quanto aos requisitos avaliados, Fração Solar, Economia de Energia, Análise Financeira
e Redução do Pico da Curva de Demanda, pode-se afirmar que os resultados são
favoráveis à adoção do uso combinado da SAS e chuveiros de potência regulável na
região alvo deste estudo.
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RESUMO
Esse artigo apresenta a avaliação do desempenho termo energético da envoltória de edifícios residenciais
verticais no município de Natal/RN, com enfoque na influência de características primárias. Foram
adotados os seguintes procedimentos metodológicos: i) pesquisa bibliográfica sobre o tema investigado;
ii) pesquisa documental realizada nos arquivos de empresas construtoras; iii) levantamento de 22 (vinte e
dois) edifícios construídos entre 2005 e 2010; iv) elaboração de modelos de análise com base nas
características tipológicas e construtivas recorrentes; e v) classificação do nível de eficiência energética
da envoltória dos modelos (etiquetagem), utilizando como ferramenta o método prescritivo do
Regulamento Técnico de Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais RTQ-R (BRASIL, 2012). A partir da elaboração dos modelos de análise foi possível traçar um perfil atual
do universo dos edifícios residenciais verticais em Natal. Ao analisar estudos sobre esta tipologia em
outras localidades, verificou-se que não existem diferenças consideráveis nas escolhas projetuais para este
tipo de edifício, apesar da diversidade climática brasileira. Predomina a cópia de soluções utilizadas nas
regiões Sul e Sudeste. A partir da etiquetagem dos modelos de análise, verificou-se a inadequação dos
edifícios locais devido ao baixo desempenho termo-energético de suas envoltórias. A partir da análise
qualitativa dos resultados foi possível identificar as tipologias com melhor desempenho de acordo com a
metodologia prescritiva do RTQ-R. Algumas dessas soluções, no entanto, mostraram-se contraditórias em
relação às recomendações consagradas nas abordagens teóricas relativas ao conforto ambiental para este
clima. Este resultado de pesquisa indica a necessidade de revisão e aperfeiçoamento do método
prescritivo do RTQ-R, além da urgência de desenvolver e incentivar a adoção de soluções voltadas para o
clima e cultura construtiva locais.
Palavras-chave: eficiência energética, RTQ-R, edifícios residenciais verticais.

ABSTRACT
This article presents thethermo-energetic evaluation of the envelope of vertical residential buildings in
the city of Natal/RN, focusing on the influences of the primary characteristics. The following
methodological procedures have been adopted: i) bibliographic research about the subject matter; ii)
documental research performed on real estate developer companies; iii) collection of data regarding 22
(twenty-two) buildings developed between 2005 and 2010; iv) elaboration of analysis models based on
recurrent typological and constructive characteristics; and v) classification of the energy efficiency level
of the analysis models’ envelopes (labeling), using the prescriptive method of the Technical Regulation on
the Quality Level of Energy Efficiency of Residential Building - RTQ-R (BRASIL, 2012). Based on the
elaboration of analysis models, it was possible to create a current profile of the vertical residential
buildings’ universe in Natal. The analysis of studies about this typology, on its turn, led to the verification
that there are no considerable differences between the projectual choices for this kind of building, despite
the Brazilian climatic diversity: the predominant solutions turn out to be the copy of the ones for the
South and Southeast of Brazil. From the labeling of the analysis models, it was identified that the local
buildings were inadequate due to the low thermo-energetic performance of its envelopes. Based on the
qualitative analysis of the results, it was possible to identify the typologies with better performance in
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accordance with the prescriptive method of RTQ-R. Some of these solutions, however, have shown
contradictions in relation to the main recommendations of theoretical approaches about the
environmental comfort related to this climate. This research’s results indicate the need for revision and
enhancement of the RTQ-R prescriptive method, besides the urgent need to develop and stimulate the
adoption of solutions adapted to the climate and local construction culture.
Keywords: Energetic efficiency, RTQ-R, vertical residential buildings.

1

INTRODUÇÃO

Com o advento da energia elétrica e o desenvolvimento de novas tecnologias a partir do
final do século XIX, a envoltória do edifício perdeu sua função de regulador térmico,
passando-a aos sistemas artificiais de condicionamento térmico e iluminação. Assim, o
arquiteto deixou de utilizar o clima local a seu favor, o que resultou em enormes
prejuízos econômicos e ambientais. A produção de energia necessária para suprir as
novas demandas passou a ser a causa de grande parte dos problemas ecológicos atuais.
Hoje, a busca pelo conforto ambiental associado à necessidade de economizar energia
impõe a adoção de estratégias projetuais eficientes. Estas estratégias devem possuir
estreita relação com o clima local e ser definidas na fase do projeto, pois é nesta etapa
que as soluções são adotadas e os materiais e técnicas especificados. De acordo com
Carvalho e Sposto (2014), o projeto “é o elemento indutor da racionalização da
construção, da qualidade do produto final e da sua sustentabilidade”.
Os instrumentos legais votados para o desempenho energético em edificações são
essenciais para a consolidação destas estratégias. Eles podem existir na forma de
códigos, tais como guias, normas, leis, protocolos, recomendações e regulamentos ou na
forma de certificações ou sistemas de etiquetagem (SANTOS & SOUZA, 2008).
No Brasil, o desenvolvimento destes instrumentos foi impulsionado pela crise
energética de 2001, que levou à promulgação da Lei nº 10.295 de 2001, que dispõe
sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia e do Decreto 4.059
de 2001 que a regulamenta. Esta legislação alavancou uma série de iniciativas, entre
elas, o lançamento do Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência
Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C) e do Regulamento
Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Residenciais
(BRASIL, 2010) através do Programa Nacional de Eficiência Energética em
Edificações (Procel-Edifica), lançado pela Eletrobrás/Procel.
Este artigo apresenta os resultados obtidos na dissertação de mestrado desenvolvida por
Matos (2012), cujo objetivo foi analisar a tendência de desempenho de características
tipológicas na classificação do nível de eficiência energética da envoltória de edifícios
residenciais verticais localizados em Natal/RN, segundo o método prescritivo do
Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios
Residenciais (RTQ-R).
2

MÉTODO PRESCRITIVO DO RTQ-R

O RTQ-R, assim como o RTQ-C, apresenta parâmetros e métodos para a classificação
de edificações quanto ao nível de eficiência energética e para a obtenção da Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia (ENCE). No RTQ-R a ENCE pode ser obtida para:
a) unidades habitacionais autônomas (UHs) ou edificações unifamiliares; b) edificações
multifamiliares; e c) áreas de uso comum de edificações multifamiliares ou de
condomínios residenciais. As figuras 1 a 3 apresenta exemplos de ENCEs.
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Nas unidades habitacionais autônomas e edificações unifamiliares a classificação se
baseia na avaliação do desempenho térmico da envoltória e na eficiência do sistema de
aquecimento de água, podendo a pontuação final ser acrescida de bonificações. As
edificações multifamiliares são classificadas a partir da ponderação da avaliação de suas
unidades habitacionais autônomas constituintes. O RTQ-R estabelece, para edificações
multifamiliares como pré-requisito geral para os níveis A ou B, a medição
individualizada de eletricidade e da água das unidades habitacionais autônomas, exceto
em edificações construídas antes da publicação do regulamento.
O RTQ-R apresenta dois métodos de classificação: o método prescritivo e o método de
simulação computacional. No método prescritivo, o desempenho da UH é determinado
a partir da pontuação total obtida através de uma equação matemática que relaciona o
desempenho termo-energético da envoltória ao desempenho do sistema de aquecimento
de água, podendo incluir bonificações.
O desempenho da envoltória, indicado pela variável EqNumEnv, se relaciona à
avaliação do projeto arquitetônico e seu rebatimento no desempenho térmico da
edificação. Esta variável é estabelecida a partir da ponderação dos EqNumEnvAmb
(equivalente numérico da envoltória de cada ambiente de permanência prolongada) por
suas respectivas áreas úteis. O EqNumEnvAmb para as zonas bioclimáticas 5 e 8 é
estabelecido a partir do cálculo do indicador de graus-hora de resfriamento (GHr),
através de uma equação específica para estas regiões. Observa-se que não é considerado
o consumo energético para aquecimento nestas zonas. O método prescritivo também
estipula pré-requisitos que devem ser atendidos por ambiente e seu não atendimento
implica na classificação “E” da unidade habitacional autônoma. Os pré-requisitos
relacionados à envoltória são definidos por Zona Bioclimática (ABNT, 2005) e se
referem às transmitâncias e absortâncias térmicas das paredes externas e coberturas, e às
condições das aberturas para ventilação e iluminação naturais.
3

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O método utilizado se divide em quatro etapas principais: a) seleção de edifícios
estudados; b) levantamento de características tipológicas e construtivas; c) formulação
de modelos de análise; e d) diagnóstico e análise qualitativa.
3.1

Seleção de edifícios estudados

Com base na quantidade de empreendimentos lançados por ano entre 2005 e 2010,
foram identificadas as empresas construtoras que mais se destacaram no setor
residencial de Natal/RN. Foram, então, selecionados 22 edifícios residenciais
construídos neste período em função da disponibilidade destas empresas em fornecer o
material necessário à coleta de dados.
3.2

Levantamento de características tipológicas e construtivas

De acordo com Carlo (2008), os parâmetros relacionados à eficiência energética em
edificações podem ser classificados em dois grupos: as características primárias,
referentes à forma, às dimensões, ao tipo de condicionamento de ar, às cargas internas e
ao padrão de uso; e as características secundárias, que se relacionam às características
construtivas como a absortância solar, a transmitância e a capacidade térmica das
superfícies, o coeficiente de sombreamento e o fator solar dos elementos translúcidos.
As características primárias levantadas se referem, portanto, à forma, as dimensões e o
número e distribuição em planta dos ambientes na unidade habitacional e das unidades
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habitacionais no pavimento tipo. A partir destas foram identificadas tipologias
predominantes na amostra de edifícios estudada. As características secundárias, por sua
vez, têm como enfoque os aspectos construtivos da envoltória destes. Estes dados foram
coletados através da pesquisa documental, que incluiu projetos arquitetônicos,
memoriais descritivos e materiais publicitários disponibilizados pelas construtoras.
Foram realizadas, ainda, medições in loco e entrevistas com os projetistas.
3.3

Formulação dos modelos de análise

Os modelos de análise consistem em protótipos virtuais de pavimentos tipo
representativos das tipologias formais identificadas. Foram atribuídos os mesmos
valores às variáveis relacionadas às características construtivas em todos os modelos,
tendo em vista que se buscou investigar apenas a influência das variáveis primárias no
desempenho da envoltória destes modelos.
3.4

Diagnóstico e análise qualitativas

Os modelos de análise foram submetidos ao método prescritivo do RTQ-R. Foi utilizada
a planilha desenvolvida pelo Laboratório de Eficiência Energética em Edificações da
Universidade Federal de Santa Catarina (LabEEE/UFSC) como ferramenta de auxílio.
Desta forma foram identificadas quais tipologias apresentavam melhor desempenho
segundo esta metodologia. Posteriormente foram propostas algumas modificações nos
modelos de forma a identificar possíveis melhorias.
4

ANÁLISE DE RESULTADOS

Foram elaborados seis modelos de análise. Os modelos 1, 3 e 5 possuem,
respectivamente, 2, 3 e 4 UHs por pavimento e formato retangular alongado. Os
modelos 2, 4 e 6 também possuem 2, 3 e 4 UHs, mas possuem forma mais compacta
aproximada do quadrado. O programa de necessidades foi determinado através da
análise estatística dos edifícios levantados (Figuras 4 a 9).
Foi observado que os edifícios construídos em Natal seguem modelos adotados para
outros climas, apresentando características divergentes das recomendações projetuais
para o clima quente e úmido. Assim, predominam as tipologias formais compactas e
orientadas para o Leste, em detrimento ao que aponta a maioria dos autores estudados,
além da utilização de grandes janelas envidraçadas sem proteção solar.
Os modelos com forma retangular alongada permitem a orientação favorável de todas as
unidades habitacionais em relação à insolação e à ventilação natural. Por outro lado,
possuem alto percentual de área de parede externa. Os modelos mais compactos, por por
sua vez, possuem menos área de parede externa, mas implica em unidades habitacionais
voltadas para direções opostas, impedindo que todas sejam orientadas da forma mais
favorável.

651

Figura 4 – Modelos de análise 1

Figura 5 – Modelos de análise 2

Fonte: MATOS (2012).

Fonte: MATOS (2012).

Figura 6 – Modelos de análise 3

Figura 7 – Modelos de análise 4

Fonte: MATOS (2012).

Fonte: MATOS (2012).

Figura 8 – Modelos de análise 5

Fonte: MATOS (2012).

Figura 9 – Modelos de análise 6

Fonte: MATOS (2012).

Em todos os modelos o binário Pil foi considerado nulo. Para a transmitância térmica e
a absortância das paredes adotada foram adotados os valores 2,43 W/m²K e 0,2
(adimensional). A capacidade térmica das paredes foi de 200 kJ/m²K e das coberturas
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nula (pois não há contato desta com o exterior). Foi adotado 2W/m²K para a
transmitância da cobertura e 0,2 para a absortância. O fator de ventilação adotado foi de
0,5 e o percentual de abertura e de sombreamento de 45% (BRASIL, 2010b). Estes
valores correspondem aos materiais predominantemente identificados nos edifícios
levantados.
Para efeito de cálculo foram considerados atendidos todos os pré-requisitos
estabelecidos pelo RTQ-R. Adotou-se a orientação Leste, tento em vista que esta foi
verificada na maioria dos edifícios estudados (O RTQ-R considera apenas as
orientações Norte, Sul, Leste e Oeste). Foi então calculado o GHr para cada ambiente de
permanência prolongada de cada modelo de análise. A Tabela 4 apresenta, como
exemplo, os valores de GHr obtidos para o modelo 2 e seus respectivos equivalentes
numéricos, verificados na Tabela 3. O quadro 1, por sua vez, compara os valores de
EqNumEnvAmb obtidos para os ambientes em todos os modelos de análise, bem como
os EqNumEnv obtidos para a suas respectivas UHs.
Tabela 4 – GHr e EqNumEnvAmb por ambiente da UH2A e UH2B
UH2A

UH2B

Ambiente

GHR
(ºC.h)

EqNum
EnvAmb

GHR
(ºC.h)

EqNum
EnvAmb

Sala

5311

4

5311

4

Quarto 1

6356

4

8825

3

Quarto 2

8430

3

6586

4

Suíte 1

10565

3

8824

3

Suíte 2

9177

3

7436

4

Q. de serviço

12780

2

13883

2

Imagem

Fonte: MATOS (2012).

Quadro 1 – Comparação entre os desempenhos dos modelos de análise.
Modelo

Classificação

Modelo

1

2

3

4
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Classificação

5

6

Fonte: MATOS (2012).

Com base nos resultados obtidos, concluiu-se que a forma e a orientação do pavimento,
o número e a orientação das paredes externas e aberturas, bem como o sombreamento
destas e a distribuição espacial dos ambientes na planta do apartamento são
características com grande influência sobre o desempenho da envoltória das unidades
habitacionais e também com considerável potencial de melhoramento. Percebeu-se
também que detalhes como o número de paredes externas, a princípio considerados
irrelevantes, podem comprometer a classificação no método prescritivo.
Observa-se que, como o número de paredes externas teve grande influência nestes
resultados, e está diretamente relacionado à compacidade do pavimento, do ponto de
vista do RTQ-R, os modelos mais compactos são mais passíveis de obtenção de
classificações mais altas do que os modelos mais alongados, em detrimento das
principais recomendações para o clima quente e úmido de acordo com os diversos
autores estudados (PEDRINI E LAMBERTS, 2003).
Mesmo que alguns destes autores afirmem que uma envoltória bem planejada
pode tornar edifícios compactos adequados ao clima em questão, aponta-se para a
possibilidade de que, ao considerar praticamente apenas o número de paredes externas
no ambiente, sem levar em conta a sua área, o regulamento pode vir a estimular esta
solução que, do ponto de vista da ventilação natural, compromete parte das unidades
habitacionais, já que as tipologias alongadas tendem a apresentar maior número de
paredes externa.
Por outro lado, algumas estratégias precisam ser melhor enfatizadas, como a
priorização da orientação Sul e Sudeste em detrimento à orientação Leste, mais utilizada
em Natal, e a promoção do uso do sombreamento nas aberturas, tendo em vista que
numa cidade com altos índices de insolação, não cabe a construção de edifícios com
grandes aberturas envidraçadas sem proteções solares, conforme indicaram os
resultados das análises da envoltória. Estas soluções são, a priori, direcionadas para o
incremento da eficiência energética e do conforto ambiental dos usuários. No entanto,
foram identificadas algumas peculiaridades nos resultados fornecidos pelo método
prescritivo que, consideradas limitações ou não, podem ser trabalhadas para a obtenção
de níveis mais altos de eficiência.
Um exemplo é a forma como a equação responde ao número de paredes
externas. Independentemente da área que esta parede ocupe, o nível de eficiência do
ambiente avaliado diminui. Assim, mesmo que na prática a existência de uma parede
externa de dimensões muito reduzidas não provoque nenhum impacto no desempenho
do ambiente, a eliminação desta parede pode melhorar consideravelmente a sua
classificação na aplicação do método prescritivo.
Considerando estas questões, foram propostas as seguintes modificações nos
modelos de análise, com vistas à obtenção de níveis mais altos de eficiência da
envoltória dos ambientes de permanência prolongada através do método prescritivo do
RTQ-R:
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 Orientação da fachada principal do edifício preferivelmente para o Sul e Sudeste,
com o devido sombreamento;
 Redistribuição de ambientes na planta baixa para minimizar o número de
paredes externas nos ambientes de permanência prolongada;
 Utilização de dispositivos de proteção solar nas aberturas em atendimento às
exigências de sombreamento para cada orientação;
 Utilização consciente de recuos e saliências no perímetro do pavimento para que
se tome partido do sombreamento vertical, sem implicar no aumento de paredes
externas nos ambientes de permanência prolongada;
 Adoção de aberturas maiores nas tipologias que não atenderam aos prérequisitos de ventilação e iluminação natural do método prescritivo do RTQ-R;
 Utilização de uma segunda abertura em ambientes de permanência prolongada
com mais de uma parede externa, contanto que não esteja voltada para o Oeste.
A adoção de uma ou mais medidas citadas foi suficiente para mitigar os
problemas identificados na fase de diagnóstico e resultou no aumento da classificação
em um ou dois níveis nos ambientes. Assim, grande parte das unidades habitacionais,
que haviam obtido classificação C da forma como os modelos de análise haviam sido
elaborados, passou para o nível B. Em um número menor, mas considerável, algumas
atingiram o nível A.
5

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que os resultados finais apresentaram abordagens que podem contribuir
para revisões da equação. Como as variáveis que apresentaram inconsistências são
importantes em projetos localizados na zona bioclimática em questão, certamente
merecem uma revisão.
Apesar das limitações apontadas, a implementação do RTQ-R, através do
estabelecimento de níveis mínimos de eficiência energética, deverá, em médio e longo
prazo, contribuir para retirar do mercado edifícios residenciais energeticamente
ineficientes e promover a construção de edificações adequadas às especificidades
climáticas regionais. Quando o regulamento tiver aplicação compulsória, o avanço
tecnológico necessário para atender às suas determinações deverá promover o
desenvolvimento de pesquisas direcionadas para o tema, bem como transformações no
mercado.
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RESUMO
Os métodos de avaliação fornecidos pelo RTQ-C para a determinação da eficiência do sistema de
iluminação artificial determinam que avaliação de classificação seja feita pela densidade de potência
instalada por atividade ou uso da edificação (W/m²), o que permite a determinação de limites para carga
instalada de acordo com a atividade para cada classificação que varia de A e E. São exigidos prérequisitos específicos como a Divisão de Circuitos, Desligamento Automático e Contribuição da Luz
Natural. O pré-requisito de contribuição de luz natural implica em mudanças na concepção dos projetos
luminotécnico, elétrico e de automação das edificações. Assim, este trabalho, parte de uma dissertação de
mestrado em andamento, tem como objetivo analisar o potencial de redução de consumo de energia
elétrica em pavimentos de garagem de edificações comerciais, a partir da aplicação do pré-requisito de
Contribuição de Luz Natural. O método deste trabalho baseia-se no estudo de caso de uma edificação com
área etiquetada para iluminação de 19.680m², e que atende a todos os pré-requisitos de avaliação de
eficiência do sistema de iluminação do RTQ-C. Os resultados mostraram uma redução potencial de
8,85% do consumo total de energia elétrica das garagens, valor considerável se analisarmos o consumo
mensal de 14.777 kWh/mês apenas nestes ambientes. Desta forma, observou-se que a separação do
acionamento das fileiras de luminárias próximas às aberturas, em conjunto com rotinas de automação
possibilitam a redução considerada significativa do consumo de energia elétrica em edificações
comerciais.
Palavras-chave: Iluminação natural, Iluminação artificial, Eficiência Energética, Redução de consumo

ABSTRACT
The evaluation methods provided by RTQ - C to determine the artificial lighting system efficiency
determines that review of classification by density of installed power per activity or use of the building
(W/m²) , which allows the determination of limits for installed load according to activity for each rating
ranging from A to E. Specific prerequisites are required as the Division of Circuits , Auto Power Off and
Natural Light Contribution. The prerequisite natural light contribution implies changes in the light
design, electrical and automation of buildings projects. This work, part of a dissertation in progress, aims
to analyze the potential for reducing electricity consumption in garage floors of commercial buildings,
from the application of prerequisite of Natural Light Contribution. The method of this work is based on
the study case of a labeled building with 19.680m ² for lighting area, and meets all prerequisites for
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evaluating the lighting system efficiency of the RTQ-C. The results showed a potential reduction of 8.85%
of the total electricity consumption of the garages, considerable value if analyze the monthly consumption
of 14,777 kWh/month only in these areas. Thus, it was observed that the separation of the drive next to
the openings fixtures rows, in combination with automation schedules allow significantly the reduction of
the energy consumption in commercial buildings.
Keywords: Daylighting, Artificial Lighting, Energy Efficiency, Potential Energy Savings

1

INTRODUÇÃO

A crise do setor energético brasileiro ocorrido em 2001 com o apagão deixou em alerta
as autoridades do setor. O Governo Federal iniciou uma série de investimentos com o
objetivo de desenvolver pesquisas que apontassem diretrizes para a racionalização de
energia no país, com a promulgação da Lei n°. 10.295, que dispõe sobre a Política
Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia (BRASIL, 2001a) e o Decreto n°
4059 de 19 de dezembro de 2001 (BRASIL, 2001b) que regulamentou a Lei
estabelecendo “níveis máximos de consumo de energia, ou mínimos de eficiência
energética, de máquinas e aparelhos consumidores de energia fabricados ou
comercializados no País, bem como as edificações construídas”.
A análise global da distribuição dos consumos energéticos revela que grande parte da
energia gerada no Brasil é utilizada pelos edifícios comerciais, residenciais e de
serviços, consumindo 49,8% da oferta de energia elétrica do país (BEN, 2012). A
iluminação é responsável por, aproximadamente, 24% do consumo de energia elétrica
no setor residencial, 44% no setor comercial e serviços públicos e 1% no setor
industrial.
Segundo Vianna e Gonçalves (2001 apud Fonseca et al, 2012) projetos desenvolvidos
considerando a busca da luz natural chegam a alcançar a iluminância requisitada nos
interiores de 80% a 90% das horas diurnas do ano economizando consideráveis
quantidades de energia elétrica.
A iluminação natural em si não resulta em economia direta de energia, sua economia se
dá através da redução do requerimento de iluminação artificial através da integração
entre os sistemas de luz natural e artificial e através de sistemas de controle da
iluminação natural. (FERREIRA e SOUZA, 2009)
O Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios
Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C), publicado pela Portaria INMETRO n.°
372, de 17 de setembro de 2010, complementada em 2012 pela portaria INMETRO n.°
17, de 16 de janeiro de 2012, estabelece parâmetros para a avaliação da eficiência da
envoltória, do sistema de iluminação e do sistema de condicionamento de ar das
edificações. A iluminação da edificação é avaliada através dos requisitos e prérequisitos específicos do sistema de iluminação. O método de avaliação aplicado pelo
RTQ-C foi baseado na norma americana ASHRAE/IESNA Standard 90.1 - Energy
Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings – e define, para a
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realidade brasileira, as densidades de potência limite para cada tipo de edifício ou
ambiente em função da classificação almejada.
Segundo Ramos e Lamberts (2010), “este novo método determina a densidade de
potência máxima instalada por atividade ou uso da edificação (W/m²), o que permite a
determinação de limites para carga instalada de acordo com a atividade. Além disso,
reduz a possibilidade de superdimensionamento do sistema e conduz a uma avaliação
mais rápida por parte do Laboratório de Inspeção (sic)”. O método anterior de avaliação
do desempenho energético de sistemas de iluminação do RTQ-C consistia em
determinar a densidade de potência de iluminação relativa final (DPIRF) de
determinado projeto luminotécnico, para cada índice de ambiente (K), comparando-a a
limites pré-estabelecidos de densidades de potência de iluminação relativa limite
(DPIRL) para cada nível pretendido (RAMOS e LAMBERTS, 2010).
Além dos limites de potência instalada estabelecidos pelo regulamento, são exigidos
pré-requisitos específicos como a Divisão de Circuitos, Desligamento Automático e
Contribuição da Luz Natural. O ítem 4.1.2 do RTQ-C determina:
4.1.2. Contribuição da luz natural
Ambientes com abertura(s) voltada(s) para o ambiente externo ou para átrio
não coberto ou de cobertura translúcida e que contenham mais de uma
fileira de luminárias paralelas à(s) abertura(s) devem possuir um controle
instalado, manual ou automático, para o acionamento independente da
fileira de luminárias mais próxima à abertura, de forma a propiciar o
aproveitamento da luz natural disponível. Unidades de edifícios de meios de
hospedagem são exceção a este pré-requisito. (Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). Portaria
nº 372, de 17 de setembro de 2010. Requisitos Técnicos da Qualidade para o
Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e
Públicos (RTQ-C). Brasília, DF, 2010c. p. 38.)
Estes critérios, apesar de objetivarem a redução do consumo de energia elétrica através
do controle dos sistemas de iluminação, tem se mostrado um complicador no processo
de etiquetagem das edificações. O pré-requisito de contribuição de luz natural implica
em mudanças na concepção dos projetos luminotécnicos, elétrico e de automação das
edificações e por isto, seu potencial de redução de consumo de energia elétrica deve ser
investigado de forma a avaliarmos sua pertinência.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

As edificações, que compreendem, basicamente, os setores residencial, comercial,
institucional e público responderam com aproximadamente 197 TWh, ou seja, 44% do
consumo de energia elétrica do Brasil. Grande parte dessa energia é destinada a prover
conforto ambiental aos usuários, por meio de sistemas artificiais de iluminação,
climatização e aquecimento de água. O potencial técnico de economia em edificações
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existentes é estimado em 25%, enquanto que em prédios novos pode alcançar até 50%,
ou seja, quando se considera a eficiência energética nas edificações desde a concepção
do projeto. (ELETROBRAS, 2013)
Ferreira e Souza (2009) desenvolveram uma revisão da literatura sobre o potencial de
economia de energia em iluminação em edifícios comerciais. A Tabela 1 mostra que a
variação do potencial de economia de energia através do uso da iluminação natural está
relacionado ao tipo do sistema de controle utilizado e que os potenciais variam de 18%
a 68% quando usados sensores on-off e de 2% a 77% quando usados sistemas de
dimerização.
Tabela 1 – Resumo dos dados coletados sobre o potencial de economia de energia
da iluminação natural

Fonte: FERREIRA e SOUZA, 2009

Dos trabalhos citados acima, vale destacar o artigo desenvolvido por Roisin et al (2008)
em que eles comparam o potencial de economia de energia gasta em iluminação em
escritórios utilizando diferentes sistemas de controle (de presença e dimmer), para 3
localidades da Europa (Bruxelas, Estocolmo e Atenas). Observou-se que o uso de
sistemas de controle apresenta uma alta economia de energia, dependendo fortemente da
orientação e da localização do ambiente.
No cenário nacional, Ghisi e Lamberts (1997) realizaram um levantamento das
condições de iluminação natural em salas de aula do Centro Tecnológico da
Universidade Federal de Santa Catarina, objetivando avaliar o potencial de economia de
energia elétrica através da redução do uso de iluminação artificial. As medições foram
realizadas em 4 salas de aula de condições e dimensões equivalentes. O sistema das
salas de aula, composto por 4 luminárias perpendiculares ao plano das janelas,
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permitiam o desligamento das duas fileiras de luminárias próximas às janelas ou apenas
da fileira mais próxima às janelas, de acordo com a disponibilidade de luz natural.
Através da aplicação deste tipo de controle on/off obteve-se uma economia de
eletricidade em iluminação de 50% no período de primavera e verão. Já no período de
inverno e outono a economia foi de 18%.
Já o trabalho desenvolvido por Alves et al. (1998) diz respeito à integração dos sistemas
de iluminação artificial e natural, aplicada ao estudo de caso do Mercado Central de
Belo Horizonte. A integração dos sistemas neste caso se deu através de dimerizadores
conjugados com os sensores de iluminação. No estudo realizado, o controlador aciona a
alimentação do circuito para os níveis programados de 33%, 50% ou plena carga. Com
esse sistema, em termos de consumo de energia mensal, alcançou-se uma economia de
64,3% no primeiro pavimento e de 12,7% no segundo pavimento da edificação.
A integração entre os sistemas de iluminação artificial e natural dependem, no entanto,
da adequação do projeto arquitetônico e dos sistemas de abertura, bem como da
disponibilidade de luz natural em função das condições climáticas. Souza (2008) afirma
que um bom projeto de iluminação natural irá englobar aspectos relacionados à
adequação de dimensionamento e forma das aberturas para melhor aproveitamento da
luz, e irá fazer uso de sistemas de iluminação artificial complementares, apenas quando
necessário, para obter níveis adequados de iluminação para o desenvolvimento das
tarefas visuais requeridas no ambiente.
3

OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo analisar o potencial de redução de consumo de energia
elétrica em edificações comerciais, a partir da aplicação do pré-requisito de
Contribuição de Luz Natural, referente à avaliação do sistema de iluminação do RTQ-C
usando como estudo de caso um ambiente de garagem.
4

MÉTODO

O método deste trabalho baseia-se no estudo de caso de uma edificação, etiquetada na
etapa de projeto, que atende a todos os pré-requisitos de avaliação de eficiência do
sistema de iluminação do RTQ-C. Foi calculado consumo mensal de energia elétrica,
feita a aplicação dos pré-requisitos e avaliado o acionamento da iluminação artificial
através de determinação de rotina de ocupação, estabelecida a partir da divisão de
circuitos presente nos ambientes de garagem da edificação.
5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O objeto de análise deste artigo, uma edificação comercial etiquetada na fase de projeto,
teve seus projetos luminotécnico, elétrico e de automação avaliados pela equipe de
consultoria do GRA e desta forma, pode-se acompanhar as modificações sofridas pelo
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projeto no processo para melhor adequação aos requisitos de eficiência energética do
RTQ-C.
A edificação, de aproximadamente 33.000m², possui 19 andares tipo, além de um
pavimento térreo com centro de convenções e espaço de academia, e quatro níveis de
garagem. Como os pavimentos tipos e as áreas de centro de convenções e academia
serão entregues aos proprietários para acabamento posterior, apenas as áreas de uso
comum da edificação foram etiquetadas. Com 19.000m² as áreas de uso comum
possuem um sistema de iluminação com 65.000W de potência instalada.
Os 34.500W de potência instalada nos 15.000m², distribuídos em quatro níveis de
garagem, e que representam 53% da potência instalada nas áreas etiquetadas do edifício,
serão objeto de análise em relação à pertinência do atendimento ao pré-requisito de
Contribuição da Luz Natural, levando em conta às dimensões dos ambientes, a
tecnologia utilizada, a necessidade de mudança de conceito de projeto e operação, bem
como o potencial de redução de consumo proveniente de tais alterações.
O primeiro projeto luminotécnico elaborado para a edificação previa uma malha
paralela de luminárias distribuída por todo o pavimento, com a utilização de conjuntos
compostos por lâmpadas fluorescentes tubulares T5 de 28W e reatores eletrônicos
dimerizáveis com interface DALI, um dos mais eficientes do mercado.
O projeto elétrico, por sua vez, foi desenvolvido de forma a setorizar o acionamento do
sistema de iluminação, tornando mais lógica a instalação e a operação do sistema. Os
circuitos foram dispostos alternadamente, com um circuito vigia instalado entre dois
“circuitos regulares”. O sistema de automação da edificação é o responsável pela
operação dos circuitos regulares, enquanto o circuito vigia permanece acionado 24h, por
segurança.
Com o processo de etiquetagem da edificação, a análise de potência instalada nas
garagens apontava densidade de potência instalada dentro dos limites estabelecidos pelo
RTQ-C para classificação A, no entanto, como o projeto elétrico não previa o
acionamento separado das fileiras de luminárias próximas às aberturas, para
atendimento ao pré-requisito de Contribuição da Luz Natural, todo este setor foi
classificado como C.
Foram necessárias alterações no projeto elétrico de forma a criar uma nova lógica de
divisão dos circuitos que possibilitasse o acionamento das fileiras de luminárias
próximas às aberturas, independente das demais luminárias do ambiente. Das 180
luminárias previstas para o 5º Subsolo, 35 foram instaladas no novo circuito, assim
como no 4º Subsolo. O 3º Subsolo possui 266 luminárias, sendo 43 separadas no novo
circuito, enquanto o 2º Subsolo, maior pavimento de garagem da edificação, das 400
luminárias previstas em projeto, 42 foram separadas para atendimento ao pré-requisito.
A separação das luminárias em circuitos específicos para o atendimento do pré-requisito
de iluminação natural do RTQ-C, além de impactar na criação de novos circuitos,
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acarretou em alterações no sistema de automação da edificação, com a inserção de uma
nova rotina de acionamento para estas luminárias.
Das 1026 luminárias instaladas nos quatro pavimentos de garagem, 155 tiveram seu
acionamento separado das demais luminárias dos pavimentos, gerando nove novos
circuitos na edificação. Dos 31.806W de potência instalada nas garagens, 4.805W
representam as luminárias que atendem ao pré-requisito, representando 15,1% do total.
Tabela 2 – Quantidade de luminárias com acionamento separado
Pavimento

Quantidade de
luminárias

5º Subsolo
180
4º Subsolo
180
3º Subsolo
266
2º Subsolo
400
Total
1026
Fonte: Elaborado pelo autor

Potência
total
instalada (w)
5580
5580
8246
12400
31806

Quantidade de
luminárias com
acionamento separado
35
35
43
42
155

Potência
total
instalada (w)
1085
1085
1333
1302
4805

Para análise do potencial de redução de consumo que o atendimento ao pré-requisito de
Contribuição da Luz Natural trará à edificação, foi necessário estabelecer as rotinas de
funcionamento dos circuitos instalados nas garagens. Primeiramente foram
estabelecidas as rotinas da edificação com base no primeiro projeto elétrico
desenvolvido para o edifício. Neste foram identificados duas rotinas distintas: circuitos
“regulares” com funcionamento entre 6h e 22h; e circuitos vigias com funcionamento
24 horas por dia.
Tabela 3 – Consumo mensal de energia do projeto original
Circuito

Quantidade de
luminárias

Regular
898
Vigia
128
Total
Fonte: Elaborado pelo autor

Potência total
instalada (W)

Horas de
funcionamento/mês

27838
3968

480
720

Potência total
utilizada
(kWh/mês)
13362,24
2856,96
16214,20

Posteriormente foram estabelecidas as rotinas da edificação, considerando as alterações
necessárias para o atendimento ao pré-requisito de Contribuição da Luz Natural. Foram
identificadas 3 rotinas diferentes para os circuitos, sendo: circuitos “regulares” com
funcionamento das 6h às 22h; circuitos separados pelo pré-requisito que ficarão
desligados entre 8h e 17h e funcionarão das 17h às 22h; circuitos vigias com
funcionamento 24 horas por dia.
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Tabela 4 – Consumo mensal de energia das garagens com Contribuição de Luz
Natural
Circuito

Quantidade
de luminárias

Potência total
instalada (W)

Horas de
funcionamento/ mês

23033
4805
3968

480
180
720

Regular
743
Pré-requisito
155
Vigia
128
Total
Fonte: Elaborado pelo autor

Potência total
utilizada
(kWh/mês)
11055,84
864,90
2856,96
14777,70

Após a criação dos novos circuitos e das novas rotinas de automação do sistema de
iluminação, observou-se uma redução de consumo mensal de 1153,2 kWh/mês,
representando uma economia de 8,85% do consumo total de energia elétrica das
garagens.
Para avaliarmos o potencial de redução de consumo considerando todo o sistema de
iluminação das áreas comuns da edificação, é necessário estabelecer uma rotina de
operação para estas áreas. Desta forma, estabeleceu-se o funcionamento do sistema
semelhante ao funcionamento dos circuitos regulares das garagens, de 6h às 22h.
Tabela 5 – Consumo mensal de energia das áreas de uso comum
Circuito

Potência total
instalada (W)

Demais áreas de uso
comum
Fonte: Elaborado pelo autor

Horas de
funcionamento/mês

Potência total
utilizada (kWh/mês)

480

15933,12

33194

A partir das rotinas estabelecidas e do atendimento ao pré-requisito de Contribuição da
Luz Natural a análise do potencial de consumo gerado na edificação como um todo,
indica uma economia mensal no consumo de energia elétrica de aproximadamente
4,67% .
Os resultados apresentados acima foram obtidos considerando apenas o controle do
sistema de iluminação projetado para a edificação. Este sistema é baseado no controle
por uma central de automação, com controle on/off, sem a participação ativa do usuário
e/ou adaptabilidade às condições de uso ou ambientais.
6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A necessidade de implantar a eficiência energética nas edificações impactará
diretamente na forma como os projetos arquitetônicos e complementares são
concebidos. A introdução de novas tecnologias não poderá ser a única responsável pela
diminuição do impacto do parque construído no meio ambiente. Os projetistas deverão
absorver tais tecnologias e repensar em algumas das práticas projetuais utilizadas, da
mesma forma que os usuários das edificações deverão se adaptar as novas rotinas de
operação destas.
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Os sistemas de iluminação artificial estão diretamente relacionados com a qualidade e
com a maneira com que o usuário percebe o espaço. Desta forma, o projeto de um
sistema de iluminação eficiente deve levar em conta não somente o consumo energético,
mas também as implicações deste na rotina do usuário.
A prática de consultoria do GRA mostra que o pré-requisito de Contribuição da Luz
Natural tem gerado consideráveis mudanças na concepção dos projetos elétricos, que
devem conciliar os projetos luminotécnicos aos requisitos do RTQ-C.
A coleta de dados realizada por Ferreira e Souza (2009) aponta para economia, em
ambientes de escritório, que varia de 2% a 77% dependendo do tipo do sistema de
controle utilizado e da orientação da edificação. Sendo que, para escritórios com
sistemas de controle on/off, semelhante ao utilizado na edificação, os valores variam de
18% a 68%. Tais percentuais de economia, no entanto, foram obtidos em ambientes de
escritórios e, por isso, não devem ser diretamente comparados com os percentuais
obtidos neste trabalho.
Os valores obtidos a partir da análise dos dados da edificação estudada demonstram
considerável potencial de redução de consumo de energia elétrica apenas com a
separação de uma fileira de luminárias próxima às aberturas no caso de garagens em
edifícios comerciais que possuam aberturas em seu perímetro. Este potencial, no
entanto, deverá ser comparado com outras situações semelhantes para verificação do
desempenho do sistema.
A análise de outras 3 edificações etiquetadas com consultoria do GRA aponta que a
potencia instalada nos sistemas de iluminação das garagens destes edifícios, representa
de 13% a 31% da potência instalada nas áreas de uso comum destas edificações. Tais
percentuais são significativos quando se analisa o consumo destas áreas e mostram que
há um significativo potencial de redução de consumo de energia elétrica com a adoção
do pré-requisito de Contribuição da Luz Natural para estas áreas.
Para tanto é necessário considerar, no desenvolvimento do projeto arquitetônico, um
dimensionamento adequado dos sistemas de aberturas, bem como verificar a
disponibilidade de luz natural em função das condições climáticas, uma vez que estes
fatores influenciam diretamente no potencial de redução do consumo de energia elétrica
através do aproveitamento da iluminação natural.
As possibilidades de aumentar a economia de energia nestas áreas poderiam ser testadas
a partir da inserção de outros sistemas de controle do sistema de iluminação, uma vez
que o sistema de automação com interface DALI não leva em consideração a
disponibilidade de luz natural no ambiente.
A simulação computacional para verificação da oferta de luz natural nos ambientes
poderia contribuir para o aumento da economia de energia elétrica, à medida que
serviria de indicador para a viabilidade de separação de mais de uma fileira de
luminárias próximas às aberturas, aumentando ainda mais o potencial de economia.
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Por fim, a pertinência da aplicação do pré-requisito de Contribuição da Luz Natural na
edificação estudada, deverá ser referendada pela análise das rotinas de operação desta
edificação quando em operação, para que se possa fazer uma comparação dos resultados
obtidos.
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Resumo
Nesse estudo foram realizadas análises para verificar a influência das características térmicas das paredes,
da amplitude diária de temperatura do ar externo e da ventilação dos ambientes no período noturno na
inércia térmica dos ambientes. Foram feitas simulações do comportamento térmico de uma habitação
térrea de interesse social com o programa EnergyPlus, variando-se a espessura das paredes de 5 a 30 cm,
a amplitude diária da temperatura do ar externo de 9,2 a 12,2 oC e a condição de ventilação noturna,
considerando-se ventilação neste período de 1 e 5 renovações do volume de ar do ambiente por hora. Os
resultados mostraram efeitos mais significativos com a variação das espessuras das paredes de 5 até 15
cm na inércia térmica da edificação.
Palavras-chave: comportamento térmico, simulação, habitação, inércia térmica.

Abstract
In this paper was analyzed the thermal behavior of a dwelling in order to verify the effect of the thermal
characteristics of the walls, the daily range of outdoor air temperature and the night ventilation in the
thermal inertia of the building. It were performed computational simulations using the software
EnergyPlus, considering various wall thickness from 5 to 30 cm, the daily amplitude of the external air
temperature from 9.2 to 12.2 oC and night ventilation, ventilation from 1 to 5 air changers per hour. The
results show significant effects for wall thicknesses of 5 to 15 cm on the thermal inertia of the building.
Keywords: thermal behavior, simulation, dwelling, thermal inertia.

1.

INTRODUÇÃO

A inércia térmica é uma técnica passiva de climatização de ambientes ventilados
naturalmente, utilizada historicamente em locais com alta amplitude diária da
temperatura do ar. Edifícios com alta inércia térmica são, geralmente, constituídos por
materiais como pedra ou terra, com componentes maciços de grande espessura, o que
lhes confere também alta capacidade térmica. Edifícios com estas características
proporcionam condições térmicas mais amenas, em comparação com aquelas
encontradas no seu exterior.
Em um ambiente, a inércia térmica pode ser caracterizada por um parâmetro
denominado fator de amortecimento, dado pela razão entre a amplitude do ar interior e a
amplitude do ar exterior. Quanto menor for o valor deste fator, maior é a inércia térmica
do recinto.
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Há diversas variáveis que são determinantes da inércia térmica de ambientes, como por
exemplo, o projeto arquitetônico da edificação, a orientação solar das fachadas e o
sombreamento das aberturas como estudado por vários autores (VERBEKE, 2010;
GREGORY et al., 2008; CHAN et al., 1999). Dentre estas variáveis, destacam-se as
características térmicas da envoltória, a ventilação dos ambientes e as condições
climáticas do local como alguns dos principais aspectos a se considerar em um projeto
arquitetônico, tendo como objetivo utilizar a inércia térmica para se proporcionar
condições térmicas adequadas aos usuários.
Neste artigo tem-se como objetivo verificar o efeito da amplitude diária da temperatura
do ar exterior e do resfriamento noturno na inércia térmica de uma habitação de
interesse social no período de verão da cidade de São Paulo – SP.
2.

MÉTODO

Foi analisada a resposta térmica de uma habitação típica de interesse social (Figura 1)
com variações nas características das paredes externas, nas condições de ventilação dos
ambientes e na amplitude diária da temperatura do ar exterior, conforme descrito nos
itens 2.1 a 2.3, respectivamente.
Figura 1 – Projeto da habitação analisada

Fonte: Adaptado de CDHU (1997).

A resposta térmica da habitação foi obtida por meio de simulações computacionais com
base nos procedimentos indicados na norma ABNT NBR 15575 Edificações
Habitacionais - Desempenho (ABNT, 2013). Foi utilizado o programa EnergyPlus
(USDOE, 2013), que considera condições transientes de trocas de calor.
Foram obtidos os valores horários das temperaturas do ar exterior e no interior de todos
os recintos da habitação e calculados os valores do fator de amortecimento – razão entre
as amplitudes diárias da temperatura do ar interior e do ar exterior. A partir destes dados
verificou-se o efeito das variáveis consideradas na inércia térmica da habitação.
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Observa-se que foram analisados somente os resultados obtidos para o “Dormitório 1”,
que possui condições térmicas mais críticas de acordo com a referida norma, com a
parede que contém a janela voltada à direção Oeste e outra parede voltada à direção
Norte.
2.1

Sistema construtivo da habitação e variações analisadas

A edificação é composta por paredes em painéis maciços de concreto convencional com
variações na sua espessura de 5 a 30 cm e cobertura com laje do mesmo material, com
10 cm de espessura e telhado em telhas cerâmicas.
Foram utilizadas cores médias no acabamento externo das paredes, com absortância
térmica à radiação solar igual a 0,5. O acabamento externo das telhas da cobertura tem
cores escuras, com absortância à radiação solar de 0,7. As características térmicas dos
materiais utilizados na habitação são apresentadas na Tabela 1 e os valores da
capacidade térmica e da transmitância térmica das paredes, na Tabela 2.
Tabela 1 – Propriedades térmicas dos materiais utilizados na habitação analisada
(ABNT, 2005)

Material
Cerâmica
Concreto

Condutividade
térmica
(W/m.K)
0,90
1,75

Massa específica
(kg/m³)

Calor específico
(kJ/kg.K)

1600
2400

0,92
1,00

Tabela 2 – Capacidade térmica e resistência térmica das paredes segundo sua
espessura
Espessura da parede (cm)
5
10
15
20
25
30

2.2

C (kJ/m²K)
120
240
360
480
600
720

R (m²K/W)
0.20
0.23
0.26
0.29
0.32
0.35

Condições de ventilação da habitação

Os ambientes da habitação foram simulados em duas situações:
a) Com trocas de ar entre os ambientes interior e exterior a uma taxa constante de uma
renovação do volume de ar do ambiente por hora (1 Ren/h) durante as vinte e quatro
horas do dia;
b) Renovação do volume de ar do ambiente interno a uma taxa de cinco renovações do
volume de ar do ambiente (5 Ren/h), durante o período noturno, das 21 h às 9 h.
2.3

Condições climáticas e variações analisadas

Foi considerado um dia típico de verão da cidade de São Paulo – SP, representando a
Zona Bioclimática Brasileira 3 (ABNT, 2005). Os dados climáticos desta cidade são
indicados na Tabela 3.
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Tabela 3 – Dados climáticos do dia típico de verão da cidade de São Paulo

Temp. Amplitude
máxima diária da
Cidade Período
do ar
temp. do
(oC)
ar (oC)
São
Paulo

Verão

31,9

9,2

Temp.
de
bulbo
úmido
(oC)

Radiação
solar
global
plano
horizontal
(W/m2)

21,3

5180

Radiação
Radiação
solar
solar
incidente
incidente
na fachada na fachada
oeste
norte
(W/m²)
(W/m²)
2802

1267

Fonte: ABNT (2013).

Efetuaram-se variações no valor da amplitude diária da temperatura do ar exterior de 9,2
a 12,2 °C, com o propósito de se obter informações sobre o seu efeito na inércia térmica
da habitação.
3. RESULTADOS
3.1. Efeito das características térmicas da envoltória na inércia térmica do
ambiente
À medida que se aumenta a espessura das paredes, mais atenuada é a amplitude diária
da temperatura do ar interior. Esta atenuação é mais significativa nos casos de paredes
com espessura acima de 15 cm. Isso pode ser observado na Figura 2, que apresenta os
perfis diários das temperaturas do ar exterior e interior para varias espessuras de
paredes, considerando a amplitude diária da temperatura do ar exterior igual a 9,2 oC e
ambientes sem ventilação noturna.
Figura 2 – Temperatura do ar exterior e interior para várias espessuras de paredes, com
amplitude térmica diária de 9,2 oC e ambientes sem ventilação noturna
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3.2. Efeito da amplitude diária da temperatura do ar exterior na inércia
térmica do ambiente
À medida que se aumenta o valor da amplitude diária do ar exterior ocorre uma redução
no valor do fator de amortecimento (Figuras 3 e 4). Este efeito é menos significativo
para paredes com espessura acima de 15 cm. Este comportamento térmico se repete em
todas as condições analisadas.
Figura 3 – Fator de amortecimento com ambientes sem ventilação noturna, para as várias
amplitudes diárias da temperatura do ar exterior.

Figura 4 – Fator de amortecimento com ambientes com ventilação noturna, para as várias
amplitudes diárias da temperatura do ar exterior.

3.3. Efeito da ventilação noturna na inércia térmica do ambiente
Considerando-se a diferença entre os valores máximos da temperatura do ar nos
ambientes com ou sem ventilação noturna, observa-se que a ventilação proporciona
reduções pouco significativas nesta grandeza (Figuras 3, 4 e 5).
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Figura 5 – Diferença entre as temperaturas máximas do ar interior com e sem ventilação
noturna, para as várias amplitudes diárias da temperatura do ar exterior e espessuras de
parede.

4. CONCLUSÃO
Foram feitas simulações computacionais do comportamento térmico de uma habitação
para diferentes amplitudes diárias da temperatura do ar exterior, espessuras de paredes e
com e sem ventilação noturna nos ambientes.
Observa-se que paredes com espessura de 15 cm de concreto convencional, que
possuem capacidade térmica de 360 kJ/m².K e resistência térmica de 0,36 m².K/W,
proporcionam redução significativa na amplitude diária da temperatura do ar interior
com fator de amortecimento da ordem de 40%. Espessuras de paredes acima de 15 cm
não apresentam reduções adicionais significativas.
O aumento da amplitude diária da temperatura do ar exterior de 9,2 a 12,2 oC
proporciona redução no valor do fator de amortecimento para espessuras de paredes de
até 15 cm. Para espessuras maiores, a redução no fator de amortecimento é pouco
significativa.
A ventilação do ambiente no período noturno não proporciona reduções significativas
no valor da temperatura máxima do ar interior em quaisquer das condições analisadas.
Observa-se que estas conclusões são válidas para habitações com as características
apresentadas neste artigo, expostas às condições climáticas da cidade de São Paulo.
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RESUMO
É cada vez mais comum e necessária a preocupação com o conforto nos ambientes de trabalho. Dentre as
questões usualmente consideradas está o excesso de calor. Este pode constituir em um grave desconforto
e até mesmo em risco de dano à saúde dos funcionários caso não se tome nenhum tipo de medida para
evitar a exposição a este fator de risco. É de extrema importância, portanto, fazer o controle da
temperatura nos postos de trabalho e saber a que condições os colaboradores estarão sujeitos para tomar
as medidas necessárias, visando contribuir com o bem estar destes e até mesmo com a produtividade da
empresa. O caso de estudo a ser descrito no presente artigo é o resultado de visitas técnicas em uma olaria
localizada na região sul do Brasil e análises enfocando o conforto ambiental, principalmente nos aspectos
relativos às altas temperaturas observadas, às condições ambientais nas quais seus trabalhadores se
encontram continuamente expostos e às condições de trabalho submetidas. Utilizou-se um termômetro de
globo do fabricante Instrutherm e as medidas foram realizadas nas regiões em que os operários
trabalhavam e que estavam próximas aos fornos. A partir da interpretação crítica dos dados foi possível
obter conclusões a respeito dos agentes de risco que afetam os colaboradores e a intensidade com que
ocorrem. Propôs-se, por fim, mudanças ou melhorias necessárias e sugestões para amenizar e controlar os
fatores causadores de um ambiente insalubre.
Palavras-chave: Conforto, Insalubridade, Calor, Olaria.

ABSTRACT
The concerns about comfort in the work environment are increasing and becoming usual through time.
Among the most considered questions is excessive heat, which may lead to serious discomfort and even to
risk and hazard to workers’ health. Therefore it is absolutely necessary to control temperature in
workplaces and to know the conditions to which workers are exposed, aiming for improvements in their
well-being and the enterprise productivity. The following article will describe the results from a case
study consisting of technical visits to a brick factory situated in southern Brazil and further analyses of
workplace and its comfort, focusing on high temperatures, exposition time and nature of task. The data
obtained from the brick factory in Tatuquara – Curitiba, Paraná, were used to a graduation research
project and were collected using a globe thermometer from Instrutherm, the readings took place near the
workers surroundings next to the furnace. Through a critical interpretation of the information gathered, it
was possible to understand where and how frequently workers are exposed to risks in the work
environment. As a result, changes and improvements were proposed to minimize hazard from the
unhealthy workplaces. This study was made aiming a better work environment, more comfortable and
safe for workers.
Key-words: Comfort. Insalubrity. Heat. Brick factory.
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1

INTRODUÇÃO

Segmento responsável pela produção de peças cerâmicas e porcelanas (blocos e telhas),
as olarias constituem fornecedoras essenciais para a execução de obras no ramo da
Construção Civil. Seu processo produtivo consiste na moldagem e queima da matériaprima, visando obter um material que atenda aos requisitos previstos na norma ABNT
NBR 15.270:2005 no que diz respeito a características físicas, mecânicas, geométricas,
entre outras.
Para o processo de queima necessário à execução do referido procedimento, as
empresas do setor utilizam fornos que emitem altas quantidades de calor, responsáveis
pela queima que provoca as reações necessárias à aquisição de resistência mecânica,
durabilidade, entre outras características. A temperatura, neste caso, influencia
diretamente na qualidade do produto final e faz-se, portanto, essencial ao processo
produtivo.
Tendo em vista a necessidade de segurança e conforto durante a execução das
atividades dos funcionários, a intenção deste estudo é promover melhorias no local de
análise, buscando evitar a ocorrência de acidentes, bem como de consequências futuras
para a saúde dos trabalhadores. Visa, portanto, a elaboração de sugestões e correções
dos aspectos insalubres observados, que são os causadores destas consequências.
Para que se pudesse sugerir mudanças na rotina e no ambiente de trabalho, foi
necessário realizar uma análise crítica da situação da empresa, verificar se os dados
coletados condiziam com as especificações e limites estabelecidos pela norma e,
portanto, se proporcionavam bem-estar aos colaboradores. Para este fim, foi preciso
avaliar os fatores de risco e de insalubridade presentes no cotidiano das atividades.
Riscos estes aos quais os funcionários são continuamente submetidos. E não somente
como caso excepcional do seguinte estudo, a exposição ao calor em olarias também foi
citada por Diniz (2012) e Medeiros (2012).
Mediante a necessidade de controle dos fatores de risco existentes, a Norma
Regulamentadora nº15 - NR 15 (BRASIL, 2007) estabelece limites de tolerância e
condições a serem considerados de acordo com a insalubridade presente no ambiente de
trabalho e a agressividade da atividade executada. A comparação dos valores dispostos
em norma com os dados obtidos a partir da pesquisa de campo fornece um panorama da
situação da empresa, e o diagnóstico, pode gerar sugestões de alterações na rotina dos
funcionários, objetivando a melhoria do ambiente de trabalho.
Desta forma este artigo teve como objetivo analisar os níveis de calor e conforto dentro
de uma olaria no sul do Brasil, a fim de comparar os valores e parâmetros encontrados
com as normas vigentes e sugerir melhorias.
2
2.1

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Ergonomia

A Norma Regulamentadora NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego, que versa
sobre ergonomia, estabelece parâmetros para a adaptação das condições de trabalhos às
características psicofisiológicas dos trabalhadores, visando o máximo conforto,
segurança e desempenho eficiente. Incluem-se nessa norma aspectos relacionados ao
levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às
condições ambientais do posto de trabalho e até mesmo a própria organização do
trabalho. No que diz respeito a condições ambientais de trabalho tem-se (BRASIL,
2014a):
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17.5.2. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades
que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais
como: salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de
desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são
recomendadas as seguintes condições de conforto: a) níveis de
ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma
brasileira registrada no INMETRO; b) índice de temperatura
efetiva entre 20ºC (vinte) e 23ºC (vinte e três graus centígrados);
c) velocidade do ar não superior a 0,75m/s; d) umidade relativa
do ar não inferior a 40 (quarenta) por cento.
No que diz respeito ao levantamento, transporte e descarga individual de materiais o que
é bastante encontrado dentro de uma olaria, a NR-17, comenta que sempre que possível
isso deve ser feito por meios mecânicos e não pelo trabalhador, a fim de se evitar
problemas à saúde do mesmo (BRASIL, 2014a).
2.2

Calor

Segundo Saliba (2008), o calor é um agente físico e seus limites de tolerância podem ser
encontrados na NR-15 em seu anexo 3. Este anexo possui as equações de “Índice de
Bulbo Úmido - Termômetro de Globo” – (IBUTG) tanto para ambientes internos como
externos, com ou sem carga solar. As medições devem ser realizadas com termômetro
de bulbo úmido natural, termômetro de globo e termômetro de mercúrio comum. O
local de medição deve ser onde permanece o trabalhador, à altura da região do corpo
mais atingida. Com o IBTUG calculado devem-se consultar os quadros presentes em
anexo para a definição dos períodos de trabalho e de descanso. Conforme será
apresentado e explicado adiante.
A utilização da NR 15 para obter parâmetros de limites de insalubridade deve ser feita
primeiro calculando-se o IBUTG para ambientes internos ou externos sem carga solar
(BRASIL, 2014b):
IBUTG = 0,7 TBN + 0,3 TG
onde, IBUTG

(1)

= índice de bulbo úmido termômetro de globo em ºC;

TBN

= temperatura de bulbo úmido em ºC;

TG

= temperatura de globo em ºC.

Posteriormente calculando-se o IBUTG para ambientes externos com carga solar
(BRASIL, 2014b):
IBUTG = 0,7 TBN+ 0,1 TBS + 0,2 TG
onde, TBS

(2)

= temperatura de bulbo seco em ºC.

Tem-se no Quadro 1 os valores de IBUTG que determinam quanto tempo deverá ser
dispensado ao trabalho e ao descanso em cada situação.
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Quadro 1 – Atividades e operações insalubres
Regime de Trabalho
intermitente por hora com
descanso no próprio local

Atividade Leve
(ºC)

Trabalho contínuo

Até 30,0

Atividade
Atividade Pesada (ºC)
Moderada (ºC)
Até 26,7

Até 25,0

45 minutos de trabalho
15 minutos de descanso

Entre 30,1 à 30,6 Entre 26,8 à 28,0

Entre 25,1 à 25,9

30 minutos de trabalho
30 minutos de descanso

Entre 30,7 à 31,4 Entre 28,1 à 29,4

Entre 26,0 à 27,9

15 minutos de trabalho
45 minutos de descanso

Entre 31,5 à 32,2 Entre 29,5 à 31,1

Entre 28,0 à 30,0

Não é permitido o trabalho,
sem a adoção de medidas
adequadas de controle.

Acima de 32,2

Acima de 31,1

Acima de 30,0

Fonte: BRASIL (2014b)

Segundo Dul e Weerdmeester (1995), em trabalhos mais pesados - a pessoa sente-se
melhor em temperaturas mais frias e ocorre o contrário nos trabalhos mais leves.
3

METODOLOGIA

Esta pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso com levantamentos qualitativos e
quantitativos. A primeira etapa da pesquisa foi composta da coleta de informações no
ambiente de estudo. Fez-se um levantamento dos dados necessários ao estudo, e
estabeleceu-se um plano para a obtenção deste. Definiu-se nesta etapa os locais de
medição do calor e observou-se a rotina e as condições de trabalho.
No levantamento de informações necessárias constavam detalhes sobre o lugar
(ambientes, equipamentos, postos de trabalho). Além disso, buscou-se compreender as
atividades executadas, bem como a rotina e horário de trabalho. Por fim, para a análise
de destaque no presente estudo, seria preciso verificar as condições as quais os
envolvidos estariam submetidos durante a execução do serviço, condições estas
relacionadas ao conforto ambiental, bem como ergonomia e segurança no trabalho. Os
aspectos observados envolveram, portanto, questões de salubridade, com foco na
exposição ao calor gerado pelos fornos.
Durante o processo os trabalhadores realizavam o transporte de material, processo este
que incluía o abastecimento e retirada de blocos cerâmicos nos fornos. Os tijolos, após
serem moldados na máquina extrusora, eram carregados manualmente até pallets que,
por sua vez, eram movidos por meio de uma empilhadeira aos fornos. Depois eram
levados à estufa para aquecimento gradual durante 12 horas. Após esta etapa sofriam
um processo de queima sob temperaturas que podiam chegar a 1000ºC durante 36 horas.
A respeito das condições no transporte de material, verificou-se como era realizado o
carregamento dos blocos, bem como quantas vezes era necessário realizar este
transporte em um determinado período.
A parte seguinte da pesquisa consistiu em uma verificação dos locais de trabalho. Para
tanto, questionou-se a respeito das funções de cada ambiente e seus respectivos
equipamentos e a partir do que foi observado desenhou-se um croqui (Figura 1) listando

678

os principais aspectos dos lugares e suas funções. A disposição do espaço em estudo
possibilitou uma compreensão mais precisa dos aspectos analisados na pesquisa.

Figura 1 – Disposição do local de trabalho
01 – Área de entrada de material;
02 – Misturador;
03 – Painel de controle;
04 – Extrusora;
05 – Estufa;
06 – Queimadores;
07 – Forno;
08 – Pilha de carregamento;
09 – Posição do caminhão;
A – Depósito do material finalizado.

Fonte: Matos (2014)

Após a verificação dos aspectos qualitativos da pesquisa (estudo da rotina e atividades
de colaboradores, hora de trabalho e condições ergonômicas, bem como grau de
agressividade de cada função), partiu-se para a obtenção de dados quantitativos
relacionados ao conforto térmico no ambiente, o que possibilitaria por fim o
desenvolvimento do projeto.
O equipamento utilizado para as medições foi um Medidor de Stress Térmico, modelo
TGD-400, da Instrutherm, com resolução de 0,1ºC e precisão de ± 0,5ºC (Figura 2). O
equipamento forneceu as temperaturas de bulbo seco, bulbo úmido e de globo, dados
com os quais se pode obter o índice IBUTG, parâmetro de comparação com os valores
dispostos na NR-15, que estabelece entre outras coisas os limites de tolerância para a
exposição a temperaturas extremas no ambiente de trabalho.
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Figura 2 – Aparelho de medidor de Stress Térmico utilizado

Fonte: Os autores (2014)

As temperaturas foram obtidas nos postos de trabalho onde os trabalhadores ficavam
durante sua jornada de trabalho. Após um período de observação verificou-se que os
locais com maior emissão de calor onde haviam pessoas trabalhando eram a entrada do
forno, onde acontecia a colocação e retirada dos blocos do processo de queima, e ao
lado da pilha de blocos. As medições nestes locais foram feitas durante 1 hora,
conforme as normas regulamentadoras, e com o equipamento sobre um tripé, ajustandose sempre a altura do mesmo para que este ficasse na altura da região do corpo mais
atingida pelo calor.
Ressalta-se que o termômetro foi colocado nos pontos escolhidos, nos lugares onde
estavam localizadas as pessoas durante a execução das tarefas. Deste modo os
resultados são tão condizentes com a situação real quanto possível. Os resultados
obtidos foram comparados com os limites de tolerâncias para calor expressos na NR-15.
4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Questões ergonômicas do processo produtivo, bem como suas etapas de execução,
foram fatores importantes a serem analisados para poder estabelecer juntamente com a
medição do IBUTG o nível de conforto ambiental existente no local de estudo e, com
isso, sugerir possíveis alterações técnicas no contexto atual da olaria.
4.1

Tempo de parada para descanso dos funcionários

A jornada de trabalho dos funcionários da empresa analisada consiste em turnos que se
iniciam às 7 horas da manhã e vão ininterruptamente até às 9 horas, possuindo então 20
minutos para o café que é oferecido no local. Em seguida retoma-se o processo até às 11
horas e 30 minutos, parando o processo novamente para o almoço de duração de uma
hora. O turno da tarde se inicia às 12 horas e 30 minutos e segue sem pausas até às 15
horas que é quando há a parada para o lanche. Finalizando o processo, tem-se a
retomada às 15 horas e 20 minutos que se segue até o final do expediente que se dá às
17 horas e 30 minutos. O número de horas totais trabalhadas por dia é de 8 horas e 50
minutos, já o número de horas descansadas durante o turno de trabalho é de 1 hora e 40
minutos.
Apesar de se haver 3 paradas no turno de trabalho, respeitando o tempo estipulado por
lei para o descanso dos operários, nota-se que há um expediente maior do que 8 horas
diárias sem o pagamento de adicionais como hora extra. Também não se vê locais
adequados para esse descanso, pois a olaria não disponibiliza ambientes de estar. Tais
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fatores conjugados com o alto nível térmico emanado pelos fornos propiciam baixo
rendimento de produção, bem como exaustão excessiva.
4.2

Quantidade de blocos carregados por funcionário

Os tijolos são transportados em quatro processos distintos de sua produção: o primeiro
processo é quando se retira os tijolos da esteira e se leva aos pallets após o material
passar pela máquina extrusora; o segundo processo é quando os tijolos são transportados
para a sua queima no forno, o terceiro processo é quando os tijolos saem do forno em
direção à estufa para serem resfriados e o último transporte se dá quando se carrega os
tijolos resfriados às carrocerias dos caminhões de entrega do material. Os funcionários
participam manualmente apenas no primeiro e último processo, sendo nos demais
processos utilizadas empilhadeiras para o transporte dos pallets carregados e um suporte
com trilhos para a entrada dos tijolos ao forno. Observou-se que no primeiro processo
de retirada dos tijolos da esteira, cada funcionário retirava dois tijolos por vez e os
colocava no pallet, havendo em média um total de 32 movimentos repetitivos para se
carregar completamente um pallet. Já no último processo também manual, cada
funcionário carregava no caminhão uma quantidade de 4 tijolos de 6 furos em cada
mão, de modo a agilizar o tempo despendido no processo de transporte.
O carregamento simultâneo de vários tijolos, além de aumentar o peso que o trabalhador
tem de aguentar, pode causar danos em longo prazo na coluna dos operários. Além
disso, a forma como os dedos sustentam esses tijolos, forma de pinça ao se inserir os
dedos das mãos nos furos dos tijolos, pode causar lesões por esforço repetitivo ou
distensões. O excesso de peso de carregamentos contínuos suportados pelos
trabalhadores em um ambiente excessivamente quente, como no caso da olaria em
questão, propicia a percepção de um conforto ambiental insalubre e inadequado para a
eficiência produtiva do processo e para a manutenção da qualidade de vida dos
funcionários.
4.3

Tempo de carregamento dos blocos

Os tijolos carregados pela empilhadeira por meio de pallets ao forno levam em média 3
horas, pois o processo consiste primeiramente em carregar todos os pallets com
capacidade máxima para depois levá-los um a um de forma mecânica até o forno. Já o
processo de carregamento manual das caçambas dos caminhões dura em média 30
minutos, pois é realizado com 4 a 5 funcionários por vez trabalhando em processo
rápido e ininterrupto nesse tempo.
O tempo de 30 minutos de movimento repetitivo ininterrupto no qual os funcionários da
olaria são submetidos ao carregar o caminhão é diretamente relacionado com o esforço
de carga que os mesmos despendem no processo, a postura corporal adotada e o
conforto térmico ambiental no qual são expostos durante a atividade. Como analisado in
loco, nota-se que todos os aspectos que envolvem a atividade são normativamente
incorretos.
4.4

Postura corporal de carregamento adotada e carga

No primeiro processo manual de transporte dos tijolos na esteira para os pallets,
observou-se que a postura corporal adotada pelos funcionários era inicialmente de pé
com o dorso inclinado e torcido, pois os pallets se concentravam imediatamente atrás da
esteira rolante, já à medida que se carregava a parte inferior do pallet, a postura corporal
passava a ser em pé com o dorso reto e torcido. Vale ressaltar aqui que com essas
posturas os operários carregavam 2 tijolos de 6 furos por vez, o que equivale a um total
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de 3,6 kg. No último processo que também se caracteriza como sendo manual,
observou-se que a postura adotada pelos trabalhadores ao se carregar as caçambas dos
caminhões de entrega eram de pernas retas e dorso inclinado ou de pernas retas, dorso
inclinado e torcido. Vale ressaltar também que com essas posturas os operários
carregavam em média 4 tijolos de 6 furos em cada mão, o que equivale em um total de
7,2 kg por membro superior. Em ambos os processos tem-se movimentos corporais
caracterizados como sendo repetitivos com carregamento de peso.
Conforme NR- 17 que versa sobre o levantamento, transporte e descarga de material
10% do peso corporal carregado já é causador de problemas de coluna, como o caso do
carregamento observado pelos funcionários da olaria. A norma também estabelece que a
postura adequada para o carregamento de material deve ser mantendo a coluna como
suporte e não a curvando e nem promovendo movimentos de torção como foi observado
na atitude dos funcionários. As posturas inadequadas dos funcionários conjuntamente
com o excesso de peso nesse processo são fatores que agravam a percepção de espaço
insalubre e maximizam a sensação do nível de calor no qual os mesmos são diariamente
submetidos.
4.5

Idade média dos trabalhadores e tempo de permanência

Mediante entrevista com o dono da olaria, soube-se que a empresa consta com um total
de 10 funcionários homens, estando todos com idades entre 18 e 27 anos. O tempo de
permanência na empresa não ultrapassa 5 anos, exceto com os dois rapazes que são
filhos do dono da olaria que trabalham lá desde os 14 anos de idade.
Como o trabalho executado é basicamente de esforço físico, os funcionários contratados
acabam sendo jovens e homens por aguentarem uma maior carga em relação ao seu
peso corporal. O tempo de permanência dos mesmos na empresa é relativamente curto,
representando uma alta rotatividade no quadro de funcionários devido a alguns fatores
como: baixa remuneração, longa distância de trajeto para o trabalho, condições
psicossociais desfavoráveis e absenteísmos em decorrência da monotonia no processo
produtivo e da exposição contínua aos altos níveis de calor.
4.6

Percepção do ambiente fabril

Nota-se que o uso de luvas térmicas se encontrava de acordo com o disposto na norma,
porém ainda era necessário o uso de proteção auricular aos funcionários que são
expostos constantemente aos ruídos próximos à máquina extrusora, à estufa e ao forno
(87,4 dB(A) medido com decibelímetro ao lado do forno). Além disso, nota-se um
ambiente fabril relativamente precário, onde a iluminação é somente natural devido às
circunstâncias de produção serem apenas durante o dia, dificultando a visibilidade da
atividade no inverno, período em que escurece mais cedo. Quanto à ventilação se
percebe o uso de ventilação natural no ambiente de trabalho e somente artificial na
estufa onde se tem o resfriamento das peças, porém devido à presença constante de
fuligem saída do forno diretamente para o ambiente, deveria haver um sistema de filtro
desse resíduo para que não haja prejuízos respiratórios em longo prazo aos
trabalhadores.
4.7

Resultados da avaliação do calor

Mediante visita técnica realizada em 07/02/2014 na Olaria Cachimba, pode-se coletar os
seguintes dados (Quadro 2) referentes à temperatura ambiente de exposição na qual os
operários do barracão são diariamente expostos. Nota-se que como o ambiente possuía a
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influência de radiação solar, utilizou-se para o cálculo do IBUTG a equação que
contempla a temperatura de bulbo úmido, bulbo seco e globo.
Quadro 2 – Dados obtidos in loco por meio do IBUTG
Local

Temperatura de bulbo
seco, °C

Temperatura de bulbo
úmido, °C

Temperatura de
globo, °C

32,3°C

23,2°C

34,8°C

44,0°C

26,2°C

42,9°C

Ao lado do forno
Ao lado da pilha
de tijolos
Fonte: Os autores (2014)

O trabalho realizado tanto próximo ao forno, quanto ao lado da pilha de tijolos é
considerado pesado, pois os carregamentos manuais por funcionário duram em média
30 minutos de trabalho intermitente com aproximadamente 14,4 kg de carga sendo
constantemente erguida e depositada na carroceria do caminhão de entrega. Os valores
de IBUTG obtidos foram de aproximadamente 26°C (ao lado do forno) e 31°C (ao lado
da pilha de tijolos), estando ambos acima dos limites de tolerância estabelecidos pela
NR-15 para trabalhos contínuos sem pausas. Nota-se que a temperatura externa obtida
foi de 22°C o que equivale a 4°C a menos em relação à temperatura observada ao lado
do forno e 9°C a menos em relação à temperatura ao lado da pilha de tijolos.
Nota-se que pelos valores encontrados na situação ao lado do forno, o trabalhador
deveria ter como rotina trabalhar 30 minutos e descansar 30 minutos a cada hora
trabalhada. Já na condição “ao lado da pilha de tijolos”, o trabalho segundo a NR-15
não seria permitido, por ser muito desgastante, ou seja, insalubre. Recomenda-se neste
caso, primeiramente um rearranjo do layout do ambiente de modo a permitir uma maior
ventilação natural, amenizando os efeitos maléficos do alto índice de calor interno. Em
segundo caso, podem-se implantar nos pontos analisados barreiras radiantes perimetrais
de material isolante térmico.
5

CONCLUSÕES

Primeiramente pode-se concluir que o trabalho executado dentro da olaria nos postos de
trabalho em que se mediu o calor (IBUTG), é insalubre nas condições em que hoje é
executado, perante a NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego, sendo termicamente
desconfortável para o trabalhador, visto os elevados índices de temperaturas detectados.
Observou-se ainda diversos aspectos transgredidos quanto à questão de conforto
ambiental dentro desta olaria. Portanto, devem-se aplicar mudanças organizacionais na
empresa tais como: filtros de fuligem adequados ao forno utilizado, palestras
explicativas referentes às posturas corretas para a atividade executada, análise da
direção dos ventos para reposicionar os postos de trabalho favorecendo a ventilação,
distanciar o posicionamento do carregamento de tijolos do forno e da estufa para
amenizar o calor submetido pelos trabalhadores, distribuir proteção auricular aos
funcionários que operam nas máquinas e próximo a elas, criar ambientes de estar para o
descanso nas pausas da execução, distribuir os 50 minutos excedentes de trabalho em
pausas no carregamento dos tijolos para diminuir o esforço físico dos trabalhadores,
utilizar uma camada mais espessa de material refratário para amenizar o calor emanado
ao ambiente e melhorar a vedação das aberturas do forno.
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RESUMO
O objetivo deste artigo é aplicar a “análise de variância” em um experimento de simulação computacional
com o intuito de determinar parâmetros mais influentes no desempenho térmico de habitações
unifamiliares. Elaborou-se um projeto de experimento para os parâmetros termofísicos de uma habitação
unifamiliar para o clima de Campo Grande-MS, e foram realizadas simulações computacionais com o
programa EnergyPlus. Nove parâmetros da envoltória da habitação foram variados em dois níveis,
totalizando 512 simulações. A análise de variância foi utilizada para explicar a influência de cada parâmetro
no desempenho térmico da habitação, o qual foi representado pelos graus-hora de aquecimento e
resfriamento. Constatou-se que os parâmetros mais importantes no desempenho para o resfriamento foram
a absortância solar e a transmitância térmica da cobertura, e para o aquecimento foram a transmitância
térmica das paredes externas e a emissividade da cobertura. Os graus-hora de resfriamento, no caso deste
clima, é mais representativo do que os graus-hora de aquecimento; os quais variaram de 84 a 21136°Ch.
Sendo assim, os parâmetros mais influentes no resfriamento podem ter seus valores dimensionados
adequadamente de forma a aprimorar o desempenho. Conclui-se que o método da análise de variância é
viável para fins de simulação computacional, e tem a capacidade de mostrar com grande precisão estatística,
os parâmetros mais influentes no dado de saída analisado. No entanto, o método é limitado pelo número de
simulações, o qual cresce exponencialmente com o aumento do número de parâmetros e níveis de variação
considerados no experimento, gerando maior esforço computacional e tempo de processamento.
Palavras-chave: Análise de variância, Desempenho térmico, Simulação computacional.

ABSTRACT
The objective of this paper is to promote the “analysis of variance” in a computer simulation experiment
regarding the determination of influential parameters on the thermal performance of single-family houses.
A design of experiment was elaborated for the thermophysical parameters of a single-family house in the
climate of Campo Grande-MS, and computer simulation of the thermal performance using EnergyPlus was
performed. Nine parameters related to the envelope of the house were varied on two levels, reaching 512
simulation runs. The analysis of variance was used to explain the influence of each parameter on the
thermal performance of the house, which was represented by degree-hours of heating and cooling. One
can find that the most important parameters for cooling performance were the solar absorptance and
thermal transmittance of the roof, and for the heating performance were the thermal transmittance of the
external walls and the roof emissivity. The degree-hour for cooling, in the case of this climate, is more
representative than the degree-hour for heating; which ranged from 84-21136°Ch. One can conclude that
the method of analysis of variance is feasible for the purposes of computer simulation, and has the ability
to show, with great statistical accuracy, the most influential parameters in the analysed output. However,
the method is limited by the number of simulation, which grows exponentially as the number of parameters
and variation levels considered in the experiment increase, demanding greater computational effort and
processing time.
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1

INTRODUÇÃO

O estudo do desempenho térmico de edificações é um tema de pesquisa recorrente
internacionalmente. Nesta área de pesquisa é comum se encontrar trabalhos que tratam
de simulação computacional em regime transiente, que analisam determinadas variáveis
da edificação considerando o balanço térmico dos elementos envolvidos e os sistemas
integrados à edificação (e.g. MARA; TARANTOLA, 2008; HOPFE; HENSEN, 2011;
TIAN, 2013). Análises de variáveis que influenciam em determinado comportamento da
edificação são comuns, tais como na temperatura interna, nas taxas de ventilação, no
consumo de energia ou no desempenho térmico. Estatisticamente, esse tipo de análise de
influência corresponde à análise de sensibilidade.
Grande parte das publicações na área de engenharia não utilizam métodos complexos para
se analisar a sensibilidade, tratando de utilizar métodos mais simples denominados
métodos por triagem (SALTELLI; TARANTOLA; CAMPOLONGO, 2000). Esses
métodos são planejados de tal forma que, quando um parâmetro é variado em
determinados níveis, os demais parâmetros são mantidos em um nível fixo. É uma forma
de análise interessante mas que não possibilita a obtenção de muita informação a respeito
da influência de parâmetros, como as interações de segunda ordem.
A análise de variância, por sua vez, é uma forma de determinar a sensibilidade de
parâmetros em modelos computacionais, considerando combinações fatoriais completas.
Por esse motivo, essa análise possibilita a determinação de parâmetros ou mesmo grupos
de parâmetros mais influentes, além de efeitos de segunda ordem (SANCHEZ et al.,
2014). Também possibilita selecionar valores mais apropriados para cada um deles
dependendo do intuito do experimento.
Alguns estudos podem ser citados, como Chlela et al. (2009) que propuseram um método
para se projetar edificações de baixo consumo de energia por meio de simulações
paramétricas utilizando a ferramenta estatística de “projeto de experimento”. Mechri,
Capozzoli e Corrado (2010) analisaram a sensibilidade de parâmetros por meio da análise
de variância com a técnica de “amplitude de sensibilidade de Fourier”. Os casos
simulados foram desenvolvidos com o método da norma internacional ISO 13790 (2008)
em regime quase permanente. Da mesma forma, Brohus et al. (2009) analisaram a
sensibilidade de parâmetros em uma habitação unifamiliar, de forma a reduzir o número
de parâmetros com pré-processamentos.
Mais aplicações dessas técnicas estatísticas precisam ser conduzidas de forma a
comprovar sua eficácia em encontrar soluções para o desempenho térmico de edificações,
ou mesmo para entender os fenômenos envolvidos na simulação e auxiliar como
ferramenta útil em linhas de pesquisa.
O objetivo do trabalho é, portanto, aplicar a análise de variância no desempenho térmico
de uma habitação unifamiliar obtido por meio de simulação computacional, decorrente
da variação das propriedades termofísicas da envoltória por meio de projeto de
experimento.
2

MÉTODO

O método divide-se em seis etapas: (1) definição das condições de controle do
experimento, (2) configurações padrão das simulações computacionais, (3) projeto de
experimento e análise de variância, (4) variáveis dependentes do experimento, (5)
experimento computacional, (6) tratamento de dados.
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2.1

Condições de controle do experimento

Uma das condições de controle do experimento é a definição do clima. O clima escolhido
foi o de Campo Grande-MS. A Figura 1 apresenta algumas variáveis climáticas de Campo
Grande, como a temperatura de bulbo seco e úmido, irradiação solar direta e difusa, e
umidade relativa. São mostrados dados horários de um dia médio de cada mês, ao longo
dos doze meses do ano. A cidade de Campo Grande está localizada na latitude de 20,47°
Sul, longitude de 54,67° Oeste, e altitude de 556 m.
Os dados horários foram obtidos do arquivo climático SWERA (Solar and Wind Energy
Resource Assessment) em formato TMY (Typical Meteorological Year) (DOE, 2014a).
O clima é classificado como tropical com estação seca.
A Figura 2 mostra a planta baixa e um croqui isométrico do modelo base da habitação,
cujos ambientes analisados foram a sala/cozinha e os três quartos. A orientação solar foi
considerada fixa para esse experimento (ver Figura 2).
Figura 1 – Variáveis climáticas de Campo Grande-MS ao longo do ano.

Fonte: Arquivo climático SWERA TMY (DOE, 2014a).

Figura 2 – Modelo base da edificação.
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2.2

Configurações das simulações computacionais

O experimento conduzido neste trabalho foi realizado por simulação computacional com
o programa EnergyPlus versão 8.1 (DOE, 2014b).
As rotinas de ocupação, de uso da iluminação e equipamentos foram adotadas do
Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações
Residenciais – RTQ-R (INMETRO, 2012). A Figura 3 mostra a rotina de uso da ocupação
e a Figura 4 mostra a rotina de uso da iluminação. Foi fixado o número de ocupantes nos
ambientes, sendo dois por dormitório, totalizando seis ocupantes na edificação. A
densidade de potência instalada com iluminação foi de 6 W/m² na sala e 5 W/m² nos
dormitórios. A densidade potência de equipamentos foi igual a 1,5 W/m² na sala durante
todas as horas do dia, conforme o RTQ-R (INMETRO, 2012).
Para as temperaturas do solo, considerou-se os valores mensais do próprio arquivo
climático. A ventilação natural foi simulada com o modelo do AirFlowNetwork do
programa EnergyPlus, que considera as características das aberturas (coeficiente de
descarga, expoente de fluxo de ar, infiltração de ar), os coeficientes de pressão do vento,
e padrão de utilização das aberturas. Esses parâmetros de ventilação foram configurados
de acordo com o RTQ-R (INMETRO, 2012).

Fração de ocupação

Figura 3 – Taxa de ocupação adotada nas simulações.
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Fonte: Adaptado de RTQ-R (INMETRO, 2012).

Fração de potência

Figura 4 – Fração de potência de iluminação adotada nas simulações.
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Fonte: Adaptado de RTQ-R (INMETRO, 2012).
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2.3

Projeto de experimento e análise de variância

O projeto de experimento é uma forma de análise estatística que utiliza a análise de
variância em uma amostra multivariada de parâmetros (MONTGOMERY; RUNGER
2012). Essa amostra multivariada é uma combinação fatorial de cada nível de cada
parâmetro entre si. O tamanho total da amostra é dado pela Equação (1).
𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 = 𝑎 × 𝑏 … × 𝑛
no qual,

a
b
n

(1)

= número de níveis no parâmetro A;
= número de níveis no parâmetro B;
= número de níveis no parâmetro N.

A análise de variância foi usada neste trabalho para determinar quais parâmetros podem
ser considerados influentes ou irrelevantes em um experimento numérico. O modelo
adequado para este tipo de análise estatística precisa ter a possibilidade de ser submetido
a diferentes condicionantes e perturbações, de forma a se analisar o impacto de cada uma
delas na variável dependente. A simulação computacional possibilita esse tipo de
experimento numérico.
Sabe-se que a simulação computacional necessita de inúmeros parâmetros e
configurações para realizar a estimativa da variável escolhida. Ao considerar a variação
de dois parâmetros A e B em uma simulação computacional, analisando uma variável
dependente Y, pode-se calcular a soma dos quadrados conforme as Equações (2) a (5).
𝑆𝑄(𝐴) = 𝑏 × ∑ (𝑦̅𝑖. − 𝑦̅.. )2

(2)

𝑆𝑄(𝐵) = 𝑎 × ∑ (𝑦̅.𝑗 − 𝑦̅.. )2

(3)

𝑆𝑄(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) = ∑ ∑(𝑦𝑖𝑗 − 𝑦̅.. )2

(4)

𝑖

𝑗

𝑖

𝑗

𝑆𝑄(𝐴𝐵) = 𝑆𝑄(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) − 𝑆𝑄(𝐸𝑟𝑟𝑜) − 𝑆𝑄(𝐴) − 𝑆𝑄(𝐵)
no qual,

(5)

a
b
𝑦̅𝑖.
𝑦̅..
𝑦̅.𝑗
𝑦𝑖𝑗

= número de níveis no parâmetro A;
= número de níveis no parâmetro B;
= média do iésimo nível do parâmetro A;
= média de todas as observações;
= média o jésimo nível do parâmetro B;
= cada observação individual do iésimo nível do parâmetro A, e do
jésimo nível do parâmetro B;
𝑆𝑄(𝐴)
= soma dos quadrados do parâmetro A;
𝑆𝑄(𝐵)
= soma dos quadrados do parâmetro B;
𝑆𝑄(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) = soma dos quadrados total;
𝑆𝑄(𝐴𝐵)
= soma dos quadrados da interação entre parâmetros;
𝑆𝑄(𝐸𝑟𝑟𝑜)
= soma dos quadrados do erro.

Calcula-se, com esses dados, a média dos quadrados com a Equação (6) e o valor-F com
a Equação (7). O valor-F é a medida de sensibilidade do parâmetro, e pode ser utilizado
para comparar quantitativamente diferentes parâmetros.
𝑀𝑄(𝐴) =

𝑆𝑄(𝐴)
𝑎−1
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(6)

𝐹(𝐴) =
no qual,

2.4

𝑀𝑄(𝐴)
𝑀𝑄(𝐸𝑟𝑟𝑜)

(7)

𝑀𝑄(𝐴)
= é a média dos quadrados do parâmetro A (analogamente
para o parâmetro B);
= é o valor-F do parâmetro A (analogamente para o
𝐹(𝐴)
parâmetro B).

Variáveis dependentes do experimento

O experimento conduzido neste trabalho considera como variável dependente a
temperatura operativa de cada ambiente da habitação. Essa temperatura foi considerada
como a média aritmética da temperatura do ar e da temperatura média radiante para os
fins deste trabalho.
A partir da temperatura operativa horária em cada ambiente da habitação, calculou-se
duas variáveis que representam o desempenho térmico da habitação ao longo de um ano:
os graus-hora de aquecimento e os graus-hora de resfriamento, como mostram as
Equações (8) e (9). Para resumir a análise, uma ponderação dos graus-hora de acordo com
a área de cada ambiente foi realizada, encontrando-se um valor comparável de
resfriamento e outro de aquecimento para a habitação como um todo.
Ao manter constantes as temperaturas base de 19°C para o aquecimento e 26°C para o
resfriamento, pode-se comparar, de forma mais eficaz, o desempenho de modelos com
propriedades termofísicas diferentes.
8760

𝐺𝐻𝐴 = ∑ 𝑠𝑒 {
𝑖=1
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𝑇𝑖 < 19 | 19 − 𝑇𝑖
𝑇𝑖 > 19 | 0

(8)

𝑇𝑖 > 26 | 𝑇𝑖 − 26
𝑇𝑖 < 26 | 0

(9)

𝐺𝐻𝑅 = ∑ 𝑠𝑒 {
𝑖=1

no qual,

2.5

𝐺𝐻𝐴 = são os graus-hora de aquecimento [°Ch];
𝐺𝐻𝑅 = são os graus-hora de resfriamento [°Ch];
𝑇𝑖
= são as temperaturas operativas de cada ambiente da habitação em
cada hora do ano [°C];
𝑖
= é cada hora do ano [horas].

Experimento computacional

Este item explica o experimento conduzido neste trabalho. O modelo base do Item 2.1 foi
configurado para conter a variação de nove parâmetros relacionados às propriedades
termofísicas do envelope mostradas na Tabela 1. Esses parâmetros foram variados em
dois níveis (mínimo e máximo) por meio de uma combinação fatorial completa,
totalizando 512 simulações computacionais. A variação foi realizada considerando
componentes construtivos fictícios de uma camada e espessura fixa, alterando-se o valor
da condutividade térmica e da massa específica para a obtenção dos valores desejados de
transmitância e capacidade térmicas.
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Tabela 1 – Parâmetros variados no experimento.
Parâmetro
Transmitância térmica das paredes internas
Capacidade térmica das paredes internas
Transmitância térmica das paredes externas
Capacidade térmica das paredes externas
Absortância solar das paredes externas
Emissividade a onda longa da cobertura
Transmitância térmica da cobertura
Capacidade térmica da cobertura
Absortância solar da cobertura

2.6

Símbolo
Uparint
Ctparint
Uparext
Ctparext
αpar
εcob
Ucob
Ctcob
αcob

Unidade
[W/m²K]
[kJ/m²K]
[W/m²K]
[kJ/m²K]
[W/m²K]
[kJ/m²K]
-

Nível 1
1,0
49,9
1,0
49,9
0,15
0,10
1,0
20,0
0,15

Nível 2
3,7
250,1
3,7
250,1
0,85
0,90
4,0
200,0
0,85

Tratamento de dados

O tratamento dos dados contemplou a análise de variância através do cálculo do valor-F
de cada termo envolvido no experimento com a Equação (7) nos graus-hora de
aquecimento e resfriamento. A palavra “termo” se refere a cada parâmetro individual ou
interação de segunda ordem entre parâmetros. Essa análise foi realizada com o auxílio do
programa Minitab 16 (2013).
Determinou-se, também, a distribuição de probabilidades dos graus-hora de aquecimento
e resfriamento e separou-se graficamente os dados de acordo com os parâmetros mais
influentes detectados, para melhorar a interpretação dos casos obtidos.
3

RESULTADOS

3.1

Análise das variáveis dependentes

A Figura 5 mostra a distribuição de probabilidades em frequência absoluta para os graushora de resfriamento e aquecimento, considerando os graus-hora médios ponderados pela
área útil de cada ambiente da habitação (ou seja, um valor de graus-hora para toda a
habitação). Percebe-se claramente a preponderância dos graus-hora de resfriamento para
o desempenho térmico dessa habitação para o clima de Campo Grande-MS. O valor
máximo obtido para os graus-hora de aquecimento foi de 2024°Ch, enquanto para os
graus-hora de resfriamento foi de 21136°Ch.
Figura 5 – Frequência absoluta de ocorrência dos graus-hora de resfriamento e
aquecimento resultante das 512 simulações.

Também percebe-se que a maior probabilidade de ocorrência dos graus-hora de
aquecimento é inferior a 300°Ch, indicando que apenas algumas combinações específicas
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geraram valores elevados de necessidade de aquecimento ambiental. Nos graus-hora de
resfriamento, a maior probabilidade de ocorrência é verificada em valores inferiores a
3000°Ch, mas há certa probabilidade de ocorrência em valores até 12000°Ch.
3.2

Análise de variância

A Tabela 2 mostra a influência dos termos (parâmetros ou efeitos de segunda ordem) nas
variáveis dependentes de graus-hora de aquecimento e resfriamento. Percebe-se que
diferentes termos são influentes em cada uma das variáveis. No caso do resfriamento, a
absortância solar da cobertura tem quase o dobro da influência do que a transmitância
térmica da mesma. E adicionalmente, o efeito de segunda ordem entre esses dois
parâmetros (o termo Ucob*αcob) é o quarto mais influente no resfriamento.
Análises como estas indicam qual é o parâmetro alvo para se promover estratégias de
desempenho térmico.
Para o aquecimento, o parâmetro mais influente é a transmitância térmica das paredes
externas e a emissividade da cobertura. No entanto, como mostra a Figura 5, os graushora de aquecimento são relativamente menores do que o de resfriamento. Desta forma,
um dimensionamento correto da absortância solar da cobertura e das paredes, e da
transmitância térmica da cobertura seriam boas estratégias para aprimorar o desempenho
da habitação (considerar valores baixos nesses parâmetros).
Tabela 2 – Influência dos termos nas variáveis dependentes.
Graus-hora de aquecimento
Graus-hora de resfriamento
Termo
Valor-F
Termo
Valor-F
Uparext
2216
αcob
8029
εcob
1855
Ucob
4496
Ucob
1723
αpar
2964
Ctparext
1515
Ucob*αcob
2593
εcob*Ucob
1062
Uparext
1692
αcob
609
Uparext*αpar
913
Ctparint
586
Ctparext
868
αpar
520
Ctcob
479
Ctcob
499
εcob*Ucob
244
No qual: Uparint: Transmitância térmica das paredes internas; CTparint: Capacidade térmica das paredes
internas; Uparext: Transmitância térmica das paredes externas; CTparext: Capacidade térmica das paredes
externas; εcob: Emissividade a onda longa da cobertura; Ucob: Transmitância térmica da cobertura; CTcob:
Capacidade térmica da cobertura; αcob: Absortância solar da cobertura; αpar: Absortância solar das paredes
externas.

Com o auxílio da Figura 6 pode-se perceber visualmente a influência do efeito de segunda
ordem detectado para os graus-hora de resfriamento. Quando a absortância solar da
cobertura é baixa (0,15), os valores com 1,0W/m²K de transmitância térmica da cobertura
se diferem pouco dos valores com 4,0W/m²K. No entanto, se a mesma variação na
transmitância térmica ocorre quando a absortância solar da cobertura é alta, grande
distância nos dados se observa.
Percebe-se que a transmitância térmica das paredes externas influencia muito mais
quando a absortância solar da cobertura é baixa (0,15) e quando a absortância solar das
paredes é alta (0,85). Quando se verifica a diferença nos dados com 3,7W/m²K de
transmitância térmica das paredes externas, em relação aos valores com 1,0W/m²K, a
distância é muito maior no caso de alta absortância solar das paredes.
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Alguns blocos de valores podem ser observados, sendo que os valores mais altos são
alcançados no bloco de alta absortância solar e transmitância térmica da cobertura.
Percebe-se, também, que os grupos de resultados com alta absortância solar da cobertura
(0,85) apresentam dispersão maior nos dados em comparação com os dados de baixa
absortância (0,15).
Figura 6 – Análise dos resultados das simulações pelos parâmetros mais influentes
nos graus-hora de resfriamento para as 512 simulações.

4

CONCLUSÕES

O trabalho mostrou uma análise de variância dos parâmetros termofísicos da envoltória
de uma habitação unifamiliar no seu desempenho térmico, por meio de projeto de
experimento fatorial.
Percebeu-se a importância desse tipo de análise, a qual pode apontar a influência de
parâmetros no desempenho térmico das edificações, e também a determinação de quais
combinações geraram resultados extremos ou de grande probabilidade de ocorrência.
A análise de variância pode ser aplicada a outros tipos de variáveis dependentes, como
consumo de energia ou variáveis de conforto térmico, além de outros tipos de edificações
(comerciais, residenciais multifamiliares). A limitação dessa análise é a quantidade de
simulações e o esforço computacional para efetuá-las, os quais dependem
exponencialmente do número de parâmetros considerados, do nível de variação dos
parâmetros, e das características e detalhamentos do modelo computacional adotado.
No caso deste trabalho para o clima específico considerado, com 512 simulações pode-se
obter os parâmetros mais influentes (absortância solar e transmitância térmica da
cobertura) e os grupos de configurações de parâmetros que poderiam gerar bom
desempenho térmico, e as combinações extremas de valores que devem ser evitadas por
gerarem desempenho ruim.
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RESUMO
Este trabalho apresenta o estudo das ocorrências de ofuscamento em salas de aula para a cidade de NatalRN. Embora haja muita disponibilidade de luz natural localmente, seu uso ainda é pouco explorado na
arquitetura escolar. O método de análise é dividido em definição do caso base e modelos de referência,
modelagem, simulação e tratamento dos resultados. Os modelos analisados são ambientes de sala de aula
de dimensões 7,20m x 7,20m, com janelas com percentual de abertura de fachada (PAF) de 20%, 40% e
50%, e com dispositivos de sombreamento como marquise, marquise inclinada, marquise com proteção
lateral, marquise com vista frontal, marquise dupla, marquise dupla com três brises horizontais, marquise
simples com três brises horizontais, além do uso da prateleira de luz para alguns modelos. Como o
comportamento da luz é bastante variável ao longo do ano, optou por adotar uma análise baseada na
simulação dinâmica. A modelagem foi executada no programa SketchUp, a simulação foi realizada no
programa Daysim (REINHART, 2010). Os dados foram tratados em planilhas eletrônicas, em que foi
determinada uma faixa de UDI entre 300lux e 2000lux nas análises exploratórias e UDI entre 300lux e
3000lux nas análises específicas. Observou-se uma redução do ofuscamento na 1ª fileira de sensores, seja
através do uso da prateleira de luz, ou de proteção para a bandeira de luz.
Palavras-chave: Iluminação natural, ofuscamento, eficiência.

ABSTRACT
This paper presents the study of glare occurrences in classrooms for the city of Natal- RN. Although there
is much daylight availability locally, its use is still underexplored in school architecture. The method of
analysis is divided into definition of the base case and reference models, modeling, simulation and
analysis of the results. The analyzed models are classroom environments with the dimensions of 7.20m x
7.20 m, with window-to-wall-ratio (WWR) of 20 %, 40 % and 50 %, and shading devices such as standard
horizontal overhang, sloped overhang, standard horizontal overhang with side view protection, standard
horizontal overhang with a dropped edge, double standard horizontal overhang, double standard
horizontal overhang with three horizontal louvers, standard horizontal overhang with three horizontal
louvers, besides the use of light shelves in some models. As the behavior of light is quite variable
throughout the year, chose to adopt an approach based on dynamic simulation analysis. The modeling
was performed in SketchUp program , the simulation was performed in Daysim program ( Reinhart ,
2010) and data analysis was done using spreadsheets , where a range of UDI was determined between
300lux and 2000Lux for exploratory analyzes and between 300lux and 3000lux for more specific
analyzes. It was observed a reduction of glare in the first row of sensors, either by using the light shelves,
or protection for the high light.
Keywords: Daylighting, glare, efficiency.
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1

INTRODUÇÃO

Em Natal/RN, “Cidade do Sol” (clichê publicitário), geralmente o uso da luz natural é
negligenciado no ambiente construído. Frequentemente os ambientes internos são
iluminados artificialmente durante todas as horas do dia, enquanto que as aberturas são
bloqueadas por cortinas internas devido ao ganho térmico e ofuscamento.
Em escolas, os benefícios do uso da luz natural incluem a melhoria no aprendizado, na
qualidade ambiental, no conforto luminoso, na redução do consumo de energia e do
impacto ambiental. Para sua implementação, é necessário atender o mínimo de
iluminância e proporcionar sua uniformidade para evitar o ofuscamento. Grandes
variações causam ofuscamento e fadiga mental, prejudicando o aprendizado dos alunos.
A Iluminância Natural Útil (UDI) demonstra quando “os níveis são úteis para os
ocupantes, que é, nem tão escuro (<100lx) nem tão claro (>2000lx)”. O limite superior
detecta quando a incidência de radiação pode provocar aquecimento, resultando em
desconforto térmico (REINHART, MARDALJEVIC et al., 2006, p.16). A UDI resulta
em três métricas as quais são referentes aos intervalos de tempo abaixo de 100lux, entre
100 e 2000lux e acima de 2000lux, este último intervalo é empregado para detectar a
existência de ofuscamento (REINHART, MARDALJEVIC et al., 2006).
A UDI, nesta pequisa, teve o limite inferior da faixa adaptado para 300lux, que
corresponde ao nível mínimo de iluminância requerido para salas de aula de acordo com
a norma de iluminação de ambientes de trabalho ISO/CIE 8995-1 (ABNT, 2013). O
limite superior foi calculado para 2000lux e 3000lux.
Para uma cidade como Natal, por exemplo, existe uma grande incidência de radiação
solar difusa que pode resultar em ofuscamento. Em Natal facilmente são atingidos os
níveis de 3000lux, sendo, portanto inadequado o limite superior do UDI de 2000lux,
que caracterizaria ofuscamento em uma boa parte do dia.
Mardaljevic (MARDALJEVIC, et al., 2011, f. 4 e 5) adapta o intervalo da UDI de
acordo com o uso do ambiente e às condições locais, admitindo a variabilidade desta
faixa de acordo com cada situação. Neste estudo é avaliada a iluminação natural para
edificações residenciais, com adaptação da faixa de UDI entre 300-3000lux para melhor
aproveitamento da luz natural.
Outra métrica que detecta os níveis de ofuscamento é a Autonomia de Luz Natural
máxima (DAmax) que é referente ao percentual de horas ocupadas quando há incidência
solar direta em excesso, traz indicações de ofuscamento e com que frequência os
contrastes acontecem (REINHART, MARDALJEVIC et al., 2006, p.17). Este critério
detecta a incidência de luz solar direta e as prováveis condições de ofuscamento,
informando a frequência na qual os contrastes aparecem no ambiente (REINHART,
MARDALJEVIC et al., 2006, p.11).
A arquitetura deve equilibrar iluminação, sombreamento e ventilação. A abertura deve
contribuir com a luz natural no ambiente, sem ocasionar ofuscamentos, higienizando o
ambiente com a renovação do ar, através da ventilação natural.
Esse artigo avalia a luz natural por meio de simulação computacional dinâmica de
modelos hipotéticos, no programa Daysim (REINHART, 2010) e os resultados são
analisados quanto à ocorrência de iluminância natural útil (UDI).
2

OBJETIVO

Analisar as ocorrências de ofuscamento em salas de aula na cidade de Natal-RN.
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3

MÉTODO

O método é dividido em: definição do caso base e modelos de referência, modelagem,
simulação e tratamento dos dados de saída, conforme Figura 1.
Figura 1: Diagrama do método
Definição do caso base e modelos de
referencia
Sala

Protetor

04
orientações

07 Tipos

PAF

Modelagem
Sala

Materiais

Programa
SketcUp

Pasta Daysim for
SketchUp

Tratamento dos resultados através
das simulações

Simulação
Dados de
entrada
Arquivo
climático
Sensores

Dados de saída

1ªEtapa

UDI 3002000lux

Arquivos da
pasta de
resultados

Iluminância

UDI 3003000lux

Materiais
Modelo

3.1

Definição do caso base e modelos de referencia

O caso base foi definido a partir de uma sala de aula com as dimensões de 7,20m x
7,20m conforme a legislação do Fundescola (EDUCAÇÃO, 2002, p.48). A partir disso
foram construídos os modelos de referência tendo como variáveis a orientação da
abertura, geometria de proteção solar e tamanho de abertura.
As simulações foram divididas em duas fases. A primeira fase abrange os sistemas
marquise, marquise inclinada, marquise com proteção lateral e marquise com vista
frontal, com e sem o uso da prateleira de luz, com as quatro orientações principais
(Norte, Sul, Leste e Oeste) e PAF de 20% e 40%. A segunda fase abrange os sistemas
marquise com três brises horizontais, marquise dupla e marquise dupla com três brises
horizontais, sem prateleira de luz, com a orientação Norte e PAF de 40% e 50% (Figura
2, Figura 3, Figura 4, Figura 5, Figura 6, Figura 7, Figura 8, Figura 9, Figura 10, Figura
11, Figura 12, Figura 13, Figura 14 e Figura 15). Sendo totalizados 54 modelos
simulados para a pesquisa.
Figura 2: Marquise, PAF 20%.

Figura 3: Marquise inclinada, PAF
20%.
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Figura 4: Marquise com proteção

Figura 5: Marquise com vista frontal,

lateral, PAF 20%.

PAF 20%.

Figura 6: Marquise, PAF 40%.

Figura 7: Marquise inclinada, PAF
40%.

Figura 8: Marquise com proteção

Figura 9: Marquise com vista frontal,

lateral, PAF 40%.

PAF 40%.

Figura 10: Marquise com três brises

Figura 11: Marquise dupla, PAF 40%.

horizontais, PAF 40%.
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Figura 12: Marquise dupla com três

Figura 13: Marquise com três brises

brises horizontais, PAF 40%.

horizontais, PAF 50%.

Figura 14: Marquise dupla, PAF 50%.

Figura 15: Marquise dupla com três
brises horizontais, PAF 50%.

3.2

Modelagem

A modelagem foi executada no programa SketchUp (GOOGLE, 2006). As propriedades
de reflexão especular e rugosidade foram escolhidas na biblioteca “Daysim for
SketchUp” (arquivo “*.rad”, na pasta “rad”) do programa Daysim (REINHART, 2010).
3.3 Simulação
A simulação tem como dados de entrada: modelo, arquivo climático, arquivo de
materiais, arquivo de sensores.
O modelo foi concebido na etapa anterior de modelagem. O arquivo climático utilizado
nas simulações foi do ano de 2009 (RORIZ, 2009). O arquivo de materiais não foi
alterado, sendo empregados materiais de altas refletâncias como forma de potencializar
o uso da luz natural no ambiente. A determinação dos pontos de sensores seguiu a
determinação presente na NBR 15215-4 (ABNT, 2005), sendo determinados 36
sensores para PAF de 20% e 16 sensores para o PAF de 40% e 50%.
3.4
Tratamento dos dados de saída
Os critérios adotados foram UDI (300lux-2000lux e 300lux-3000lux) e UDI hora. As
saídas gráficas adotadas na pesquisa foram isolinhas de UDI, quadro com escala de
cores para UDIh e tabela com os índices de ocorrências de UDI (300lux-3000lux).
As isolinhas de UDI são um recurso gráfico de visualização fácil do comportamento da
luz natural no ambiente. A partir deste gráfico é possível inferir que existe ofuscamento
na 1ª e 2ª fileira de sensores e que o UDI máximo chega a 90% ao final da profundidade
de vão iluminado (Figura 16).
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Figura 16: Isolinhas, Oeste, marquise, PAF 40%, sem prateleira de luz

Como a luz natural apresentou um comportamento horário variável, percebeu-se a
necessidade de se prever em quais horários haveria o decaimento da luz natural. Sendo
elaborado um novo critério denominado UDI hora, no qual são dados os percentuais em
que o UDI é de 100% para cada hora do dia. A partir disso é possível observar em quais
pontos de sensores e em que horários houve decaimento. No exemplo a seguir, observase que o UDI de 100% está presente às 10h e entre às 13h e 14h. Durante as outras horas
do dia será preciso fazer uso de outros recursos para uniformizar a luz natural e reduzir
o ofuscamento (Tabela 1).
Tabela 1: UDI hora, Oeste, marquise, PAF 40%, sem prateleira de luz

O índice de ocorrências avaliou a UDI entre 300 e 3000lux, com a finalidade de
observar os índices de ofuscamento para um nível de iluminância superior a 3000lux.
Estas análises foram executadas apenas para a orientação Norte devido ao fato dela
receber radiação solar durante todo o período do dia. Neste gráfico, são determinadas
três categorias: ofuscamento (UDI>3000lux), conforto (UDI entre 300-3000lux) e
menor (UDI <300lux). Neste caso houve um ofuscamento de apenas 3% na 1ª fileira de
sensores, com decaimento uniforme do nível de conforto (Tabela 2).
Tabela 2: Índice de ocorrências para marquise dupla com três brises, PAF 40%,
sem prateleira de luz

4

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Observou-se através da iluminância natural útil que não foi detectado um UDI de 100%
entre 300 e 2000lux. Os maiores valores estavam entre os 90 e 95%. Para o PAF de
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20% esta faixa de 90% a 95% está localizada nos primeiros 3,0m de profundidade de
sala, decaindo após a segunda metade da sala. Para o PAF de 40% foi observado
ofuscamento na 1ª fileira de sensores, com níveis de iluminância maiores que 2000lux,
o que reduziu o UDI para valores entre 50% e 60% na 1ª fileira de sensores. Já para o
PAF de 50% o UDI na 1ª fileira de sensores variou de 30% a 58%, havendo a
necessidade de complementação com um sombreamento interno, como a prateleira de
luz para a redução da incidência de radiação solar.
O sistema de proteção marquise inclinada a 5º teve um melhor desempenho (entre 82%
e 93% na 1ª fileira de sensores) para as janelas com PAF de 20% e orientação Leste,
para as demais orientações houve um decaimento da luz na 1ª fileira de sensores.
As aberturas com o PAF de 40% atingem uma maior profundidade de vão iluminado,
para um UDI entre 90% a 99%, chegando a atingir até a profundidade final da sala,
entretanto apresentam em sua maioria ofuscamentos na 1ª fileira de sensores (Figura
17). Aberturas com PAF de 20% (Figura 18) apresentam menos ofuscamento, mas
atingem uma menor profundidade (1,95m) de vão iluminado para o UDI entre 90% a
99%.
Figura 17: UDI 300-2000lux,
marquise inclinada, PAF 40%, sem
prateleira de luz, iluminância 300lux,
norte

Figura 18: UDI 300-2000lux, marquise
inclinada, PAF 20%, iluminância 300lux,
norte

Observou-se um melhor desempenho de UDIh para os modelos com PAF de 20%,
destacando-se o modelo marquise, com PAF de 20%, orientação Leste sendo detectado
um UDIh entre 90% e 99% das 9h às 14h para alguns sensores (Tabela 3).
Tabela 3: UDI hora 300lux-2000lux , modelo marquise para PAF 20%, Leste, sem
prateleira de luz

Quanto ao índice de ocorrências os melhores resultados foram obtidos para os seguintes
sistemas: marquise PAF 20%, marquise com vista frontal com prateleira de luz PAF
40%, marquise com proteção lateral sem prateleira de luz e PAF 40%, marquise dupla
com 03 brises horizontais sem prateleira de luz para PAF 50% e 40%.
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Para o PAF de 20% (Figura 19) o índice de conforto teve um decaimento igual a 19% a
partir da 4ª zona de iluminação. Para o PAF de 40%, houve ofuscamento na 1ª fileira de
sensores menor nos sistema com prateleira de luz, de 5% neste no modelo marquise
com vista frontal (Figura 20) e de 36% no modelo marquise com proteção lateral
(Figura 21).
Figura 19: Índice de ocorrências,

Figura 20: Índice de ocorrências,

modelo orientação norte com marquise,

modelo orientação norte com marquise

sem prateleira de luz PAF de 20%.

com vista frontal, com prateleira de luz
PAF de 40%.

Figura 21: Índice de ocorrências,
modelo orientação norte com marquise
e proteção lateral, sem prateleira de luz
PAF de 40%.

Foi observado que o sistema marquise dupla com três brises horizontais teve um melhor
desempenho para os PAF’s de 40% e 50%. Para o PAF de 50% (Figura 22) o
ofuscamento da 1ª fileira de sensores pode ser reduzido para apenas 7%, com índice de
menor conforto de 8% para a profundidade final da sala de aula. Para o PAF de 40%
houve um melhor desempenho quanto ao ofuscamento da 1ª fileira de sensores com
índice registrado de apenas 3%(Figura 23).
Figura 22: Índice de Ocorrências, modelo Figura 23: Índice de Ocorrências,
orientação norte com marquise dupla modelo orientação norte com marquise
com 03 brises, sem prateleira de luz, PAF dupla com 03 brises, sem prateleira de
de 50%.

luz, PAF de 40%.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A luz natural tem uma grande variabilidade anual e diária, com pouca frequência de
UDI de 90% a 100% para todas as orientações com sistemas de proteção fixo. As
orientações Leste e Oeste precisam de um sistema de proteção móvel, cujo cálculo do
UDI somente pode ser feito através da derivação dos valores de DA dentro da faixa de
UDI indicada.
As prateleiras de luz serviram como sistema de sombreamento interno para alguns
modelos, evitando o ofuscamento na 1ª fileira de sensores, e reduzindo a profundidade
de vão iluminado.
Os modelos com PAF de 20% não tiveram ofuscamento na 1ª fileira de sensores, mas a
profundidade de vão iluminado foi reduzida pela metade. Os modelos com PAF de 40%
sem a prateleira de luz apresentaram o dobro de ofuscamento na 1ª fileira de sensores
em relação aos modelos com a prateleira de luz. Os modelos com PAF de 50%
apresentaram ofuscamento na 1ª fileira de sensores, sendo necessária a complementação
com um sistema de sombreamento interno como a prateleira de luz.
Os modelos com melhor desempenho luminoso para toda a sala de aula foram marquise
dupla com três brises horizontais sem prateleira de luz para os PAF’s de 40% e 50%,
sendo importante ressaltar que o uso da prateleira de luz possibilitaria a redução ou a
eliminação do ofuscamento na 1ª fileira de sensores.
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RESUMO
A provisão de acesso solar é o requisito elementar para se obter de forma passiva iluminação e aquecimento em
interiores. Porém, quando regulamentações urbanísticas são insuficientes ou inexistentes quanto a
recomendações para quantidades mínimas diárias e níveis adequados de acesso solar, a geometria resultante
das edificações pode ocasionar entre si bloqueio solar, sombreamento, umidade e frio. Soma-se a este fato o
desconhecimento e/ou desconsideração por parte de profissionais da área acerca da percepção e preferências
relacionadas ao acesso solar dos usuários destas edificações, o que pode resultar em situações em que o
conforto ambiental atende a recomendações técnicas, mas não a demandas humanas. O objetivo do estudo foi
produzir uma ferramenta validada para o levantamento de dados quantitativos acerca da percepção relacionada
ao acesso solar em moradores de 138 unidades habitacionais de Curitiba, capital mais fria do Brasil. Esta
pertencente à Zona Bioclimática 1, onde o aproveitamento do potencial de iluminação e aquecimento solar é
criticamente necessário. Como referência, utilizou-se um questionário existente em inglês, criado com o intuito
de levantar preferências relacionadas a tempo, quantidade, local e propósito do acesso solar, em moradores em
conjuntos habitacionais de Hong Kong. O questionário original foi inicialmente traduzido e adaptado por meio
da técnica de back translation; a seguir, foi submetido à análise de aparência e conteúdo por cinco especialistas
em iluminação natural. Após a adoção das considerações dos mesmos, foi realizado um teste piloto entre 3 e 6
de março de 2014, com a aplicação do questionário a uma amostra selecionada probalisticamente (n=33, 24%
da população avaliada). Os dados coletados tiveram seu índice de confiabilidade calculado e atestado pelo
índice alfa de Cronbach ( =0,838), indicando que o questionário criado é apropriado ao fim que se destina, e
pode contribuir em pesquisas sobre a percepção humana relacionada ao acesso solar.
Palavras-chave: Validação Questionário, Acesso Solar, Percepção Humana, Urbanismo .

ABSTRACT
The solar access provision is the elementary requirement to provide passively illumination and heating. However,
when urban regulations are insufficient or inefficient in prescribing minimal daily values to solar access levels,
the geometry of buildings might cause solar blocking, shading, humidity and cold. It may worsen by unawareness
or disregard of professionals about the perception and preferences related to solar access of dweller´s buildings,
which can result in situations where environment comfort can be regulated by technical recommendations, but not
to human requirements. This research aims to produce a validate tool to survey quantitative data regarding the
solar access perception of dwellers of 138 housing units located in Curitiba, the coldest capital of Brazil. It’s
situated at Bioclimatic Zone 1, where the utilization of lighting and heating potential is critically necessary. As
reference, an existing questionnaire in English, created to research preferences related to time, quantity, place
and purpose of solar access to dwellers of housing units in Hong Kong was used. The original questionnaire was
translated and adapted by back translation; hereafter, it was validated by five specialists in natural daylight. After
the incorporation of their considerations, a pilot test was made between 3rd and 6th March 2014, with the
submission of questionnaire to a probabilistic sample (n=33, 24% of population). The collected data had its
reliability score calculated and attested by Cronbach´s alpha index, (α=0,838). It indicates the questionnaire is
appropriated to its aim, and it contributes in researches about human perception related to solar access.
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1

INTRODUÇÃO

Dentre as variáveis envolvidas no processo de condicionamento passivo de uma edificação, está
o acesso solar. Sua provisão adequada pode propiciar níveis adequados de aquecimento e
iluminação, favorecendo o desenvolvimento das atividades de seus usuários (BOUBEKRI,
2008, pp. 1–2; LAU; NG; HE, 2011, p. 1787; LITTLEFAIR, 2001, p. 180; PHILLIPS, 2004, p.
18). A geometria de um edifício pode afetar o acesso solar dos edifícios adjacentes; para
que não haja o bloqueio ao sol ou a criação de sombras indesejadas, é necessário que
fatores como latitude e orientação solar sejam levados em conta na concepção de planos
urbanísticos. É necessária também a determinação de limites claros para relações de altura
e comprimento, e a especificação de recuos mínimos entre as construções, que devem ser
respeitados na criação de projetos arquitetônicos e urbanísticos (ESCH, VAN;
LOOMAN; BRUIN-HORDIJK, DE, 2012, pp. 190–192; CASTRO PÉREZ; FÁVERO,
2009, p. 2; CASTRO PÉREZ, 2013, p. 59).
Quando a variável acesso solar é negligenciada na fase de projeto, pode-se ter como resultado
ambientes que apresentam umidade excessiva, pouca iluminação e frio intenso em
determinadas estações do ano, dependendo da latitude em que se encontram (FROTA;
SCHIFFER, 2001, pp. 53–56; MARINS; ROMÉRO, 2012). Este conjunto de fatores pode
ocasionar efeitos negativos na saúde humana, como desconforto térmico e visual (PRADO,
2006, p. 12; SEONG et al., 2006, p. 723). Além destes efeitos tradicionalmente relacionados
ao acesso solar e à saúde dos usuários de edificações, na última década tem-se observado a
ampliação da discussão, com a inclusão dos possíveis efeitos da falta de acesso solar em
processos biológicos mais complexos, como o metabolismo, regulação da produção hormonal
e a sincronização do ciclo circadiano (BOUBEKRI, 2008, p. 53), e em desordens emocionais,
como mudanças de humor, depressão, letargia, entre outros (ibid., 2008, pp. 56-60).
Além destes fatores, para a definição de valores de acesso solar adequados aos ocupantes
de um edifício, também é necessário considerar que a preferência dos indivíduos perante a
luz solar quanto ao seu tempo de exposição, quantidade, local e propósito pode variar, de
acordo com a latitude em que se encontram. Ocupantes de edifícios em regiões quentes
preferem controlar, ou mesmo excluir a luz solar, de forma a evitar o super aquecimento.
Por outro lado, ocupantes de prédios localizados em lugares frios, localizados a altas
latitudes, tendem a considerar a possibilidade de acesso à luz solar não só como positiva,
mas necessária (LITTLEFAIR, 2001, p.180). Por fim, a demanda por luz solar pode
diferir também de acordo com o tipo de edifício, das atividades nele desenvolvidas, e do
grau de adensamento em seu entorno (LAU; NG; HE, 2011, p. 1789).
Desta forma, a definição de recomendações efetivas relacionadas à luz solar no interior de
edificações deve ser resultado da integração de fatores relacionados à disponibilidade de
luz solar (orientação, latitude e condições locais, entre outros) com a avaliação criteriosa
dos fatores subjetivos relacionados às preferências de seus usuários (MESA; CORICA;
PATTINI, 2011, p. 2414), além da componente biológica e psicológica (MARTAU,
2009, p. 128). Caso contrário, estas definições poderão estar em consonância a
recomendações técnicas, sem, no entanto, atender a demandas humanas.
Embora a importância de se conhecer as preferências dos indivíduos relacionadas ao acesso
solar se evidencie sob este contexto, constatou-se após a revisão bibliográfica, a inexistência de
uma ferramenta validada para esta finalidade na língua portuguesa. Assim, este estudo teve o
objetivo de desenvolver, validar e determinar o índice de confiabilidade de um instrumento de
coleta de dados, com a finalidade de levantar as preferências de moradores de edificações
relacionadas ao acesso solar em habitações localizadas em Curitiba, a capital mais fria do país.
Nesta localidade, a importância do acesso solar é evidenciada pelas estratégias bioclimáticas
705

sugeridas (aquecimento solar e exploração da inércia térmica dos materiais), sendo que o
condicionamento térmico passivo é insuficiente durante o período mais frio do ano
(LAMBERTS et al., 1997, p.120).
2

MÉTODO

Quanto à metodologia adotada, a pesquisa é classificada como aplicada, por sua natureza;
quantitativa, quanto à abordagem do problema; exploratória, pelos objetivos; e
experimental, quanto aos procedimentos. O roteiro metodológico adotado no processo de
desenvolvimento e adaptação, validação e avaliação do índice de confiabilidade da
ferramenta de coleta de dados envolveu a realização de cinco etapas: (1) Execução do
processo de back translation; (2) Validação do questionário; (3) Execução do teste piloto
com o questionário; (4) Aplicação de teste correlacional nos dados coletados; (5)
Formatação da versão final do questionário após teste piloto.
2.1

Execução do processo de back translation

A estrutura das questões do instrumento baseou-se em trabalho de Lau, Ng e He (2011),
que realizaram o levantamento das preferências relacionadas ao acesso solar em
moradores de habitações de Hong Kong, cidade asiática de alta densidade, de clima
subtropical. Esta percepção foi levantada por questionário composto por nove perguntas
fechadas. Este, criado para ser aplicado em indivíduos chineses, foi publicado em artigo
científico em inglês. Assim, para que o instrumento de coleta de dados pudesse ser
utilizado no Brasil, foi necessária a realização de sua tradução, adaptação cultural e
validação, bem como a avaliação de seu índice de confiabilidade.
As etapas básicas do processo de back translation envolvem: (1) tradução do texto
original (Source Language Text One, SLT1) para a segunda língua, (Target Language
Text, TLT); (2) tradução do TLT de volta para a linguagem do SLT1 por um segundo
tradutor, desconhecido do tradutor de SLT1, que não sabe que o texto que ele traduzirá é
um SLT1, (resultando no back translation, SLT2); (3) comparação de SLT1 a SLT2; e
(4) com base nas diferenças e similaridades entre SLT1 e SLT2, realizar uma análise
acerca da equivalência entre TLT e SLT1 (HARKNESS; SCHOUA-GLUSBERG, 1998).
Assim, foi inicialmente realizada a tradução do conteúdo original das questões do
questionário (SLT1) por dois pesquisadores bilíngues (português e inglês) ligados à área
de iluminação natural, de forma independente, com o intuito de preservar o significado de
termos específicos da área. As duas versões do questionário traduzido foram então
comparadas e conciliadas em conjunto pelos mesmos indivíduos, produzindo a tradução
final (TLT). Esta foi traduzida para o inglês por tradutor independente (SLT2), com
vivência de cinco anos em país de língua inglesa, sem conhecimento do processo anterior
de tradução que o questionário havia sofrido, e da finalidade da tradução que realizou. Na
sequência, as duas versões (SLT1 e SLT2) tiveram o grau de similaridade avaliado e
constatado, quando não foram identificadas divergências que prejudicassem o sentido das
questões. Sendo assim, após os ajustes finais, a versão final da tradução e adaptação do
instrumento de coleta de dados, composto por nove perguntas fechadas, foi obtida.
2.2

Validação do questionário

Após a conclusão do back translation, passou-se à etapa de validação do conteúdo do
questionário. Esta consiste em examinar a precisão de uma determinada predição ou
inferência feita a partir dos escores de um teste. Ou seja, a validação visa verificar se o
instrumento efetivamente é eficaz na mensuração do que se propõe a medir. A validação
de conteúdo não é determinada estatisticamente, ou seja, não pode ser expressa por um
coeficiente de correlação, mas resulta do julgamento feito por diferentes examinadores
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especialistas, que analisam a representatividade dos itens em relação às áreas de conteúdo
e à relevância dos objetivos a medir (RAYMUNDO, 2009, p.87).
Os critérios utilizados para a seleção dos especialistas responsáveis por avaliar e validar o
conteúdo do instrumento de pesquisa foram os seguintes: professores universitários doutores,
ligados à área de arquitetura e engenharia, brasileiros, com experiência acadêmica mínima de
cinco anos em temas de pesquisa relacionados à iluminação natural. Foram convidados cinco
profissionais com este perfil, que realizaram a avaliação para validação do conteúdo do
questionário em formulário específico disponibilizado de forma online na plataforma de
pesquisas Qualtrics®. Esta ferramenta permitiu criar o questionário, distribuí-lo aos avaliadores
e coletar os dados resultantes do processo de validação, bem como acompanhar as respostas,
gerar relatórios e exportar os dados para serem processados por outros aplicativos.
Os itens clareza e coerência de cada uma das nove questões foram assim avaliados como
“muito inapropriado”, “inapropriado“, “apropriado” e “muito apropriado” em uma escala
Likert. Foi também disponibilizado um campo aberto para o registro de sugestões de correção,
adaptação e melhoria de cada uma das questões, que foram integralmente incorporadas
questionário. As alterações sugeridas pelos avaliadores concentraram-se especialmente na
necessidade de substituição de termos técnicos ou não usuais por outros mais comuns.
2.3

Execução do teste piloto com o questionário

O teste piloto foi realizado com n=33. A amostra
Figura 1 – Habitações
pertencentes à amostra (vermelho) representa 24% da população selecionada, composta
por moradores de 138 apartamentos (todos com
plantas idênticas – 60m²) de dois conjuntos
habitacionais, localizados na cidade de Curitiba. O
primeiro conjunto habitacional, denominado
Norte/Sul, é composto por 8 blocos, com quantidade
de andares variável, e um total de 118 apartamentos.
Os blocos estão dispostos em duplas, que por sua vez
são dispostas de forma a formar um cânion urbano
que contém fachadas orientadas a aproximadamente
Norte e Sul.
O segundo conjunto habitacional, denominado de
Leste/Oeste, possui a mesma distribuição de blocos e
andares (variável), com um total de 144
apartamentos; neste caso, a disposição dos blocos
resulta na formação de um cânion urbano, com
fachadas orientadas aproximadamente a Leste e a
Oeste. As unidades habitacionais selecionadas para
Fonte: autoria própria
formarem a população avaliada (138 unidades) são
aquelas cujas aberturas dos quartos estão voltadas para os dois cânions, resultando em
orientações a Norte e Sul, e Leste e Oeste (Figura 1). Mediante procedimentos
estatísticos, foram realizadas ordenações probabilísticas separadamente para o total de
unidades habitacionais voltadas para cada uma das orientações (Norte, Sul, Leste e
Oeste), num total de 138. Os questionários foram então aplicados aos moradores das
unidades voltadas para cada uma das orientações, respeitando-se a sequência de
ordenação estabelecida, entre os dias 3 e 6 de março de 2014. Quando não havia ninguém
na residência, ou quando o morador declinava ao convite de participar da pesquisa,
passava-se para a próxima moradia determinada pela lista. O indivíduo que atendia o
pesquisador era o convidado a participar da pesquisa. Esse procedimento foi realizado até
que houvesse pelo menos oito questionários respondidos para cada uma das quatro
orientações avaliadas.
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O instrumento de coleta de dados foi concebido para ser respondido online via
plataforma Qualtrics®; um tablet foi disponibilizado para o preenchimento do
questionário. Entretanto, notou-se que nem todos os respondentes possuíam instrução
para seu manuseio. Isso somado ao fato de que a conexão com a internet apresentou
constantes interrupções, o que poderia causar a perda de dados, levou à substituição da
versão eletrônica do questionário por sua versão impressa.
A aplicação do questionário foi feita pelo pesquisador, atento à eventuais dificuldades
para a compreensão das questões. Houve apenas uma ocorrência neste sentido, que foi
corrigida na versão final do instrumento (descrito no item 2.5 desta seção). O
questionário foi composto por um total de 22 perguntas, divididas em duas partes. A
primeira parte continha campos para identificação e data, além de 13 perguntas sobre o
perfil do respondente (sexo, idade, estado civil, grau de formação); continha também
questões relacionadas ao tempo de residência na moradia, quantidade de moradores e
horas de permanência no interior da moradia. Já a segunda parte do questionário possuía
as nove perguntas relacionadas à percepção do acesso solar, cuja validação foi realizada.
Seu enunciado final pode ser visualizado no Quadro 3.
2.4

Aplicação de teste correlacional nos dados coletados

A confiabilidade (reliability) dos dados obtidos pelo questionário foi verificada pelo
método de Cronbach. Para Sampieri et al. (2006), confiabilidade é o grau de
consistência e coerência dos resultados originados de um instrumento de coleta de
dados. Segundo Hair et al. (2005), confiabilidade pode ser entendida como a extensão
em que uma variável, ou um conjunto de variáveis, é coerente com o objeto de estudo
mensurado. Isto significa que se as medidas forem confiáveis, uma nova aplicação do
instrumento deve apresentar consistência com seus valores obtidos anteriormente.
Maroco e Garcia-Marques (2006, p. 66) afirmam que qualquer menção à confiabilidade
de dados suscita referência ao índice alfa de Cronbach. Este foi utilizado para
comprovar a consistência dos conjuntos de variáveis referentes ao acesso solar. Para
isso, foram incluídos na definição do índice, o resultado das perguntas: (1) entrada de
luz solar nos ambientes do apartamento; (2) preferência de período para entrada da luz
solar; (3) suficiência da luz solar; (4) importância da luz solar; (5) preferência de
quantidade de entrada da luz solar; (6) quantidade de horas de luz solar; (7) aspectos
positivos da luz solar e; (9) percepção sobre os aspectos ambientais no apartamento de
maneira geral. A pergunta (8), sobre os aspectos negativos da luz solar foi excluída da
análise, pois não houve um número suficiente de opções escolhidas pelos respondentes
que possibilitasse o cálculo do seu índice de confiabilidade. Maroco e Garcia-Marques
(2006) apresentam a fórmula para o alfa de Cronbach conforme indicado na Eq. 1.
(

)

[

∑

]
(1)

onde,

= número de itens (perguntas) do instrumento,
∑

(
)
= variância dos totais,
= alfa de Cronbach.

é variância do item (

),

O alfa de Cronbach pode variar entre 0 e 1,0; as medidas mais altas indicam maior
confiabilidade dos dados. Os valores entre 0,60 e 0,70 representam o limite inferior de
aceitabilidade do índice (HAIR et al., 2005). Maroco e Garcia-Marques (2006).
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salientam que, de maneira geral, uma confiabilidade apropriada deve apresentar um
valor de pelo menos 0,70 para o alfa de Cronbach.
Para as perguntas 1 e 2 do questionário, referentes à incidência de luz solar e à
preferência em relação à incidência de luz solar no interior dos apartamentos
respectivamente, foi aplicado um procedimento de agrupamento, com o objetivo de
reduzir o resultado para apenas uma variável por pergunta, de forma a viabilizar a
aplicação do teste alfa de Cronbach. Este agrupamento obedeceu à regra de
categorização apresentada na Tabela 1.
Tabela 1 – Categorização de variáveis
Resposta

Pontos

Nunca
0
Manhã
1
Meio-dia
1
Tarde
1
Indiferente
-1
Fonte: Autoria própria

2.5

Valor final da
variável
0
Somatório dos pontos
-1

Obteve-se assim apenas um valor para
cada variável, de maneira que o valor 0
indica que nunca há incidência de luz
no ambiente; 1 indica que em um
período do dia há luz solar no ambiente;
e -1, que a incidência de luz solar
naquele ambiente é indiferente para o
respondente.

Formatação da versão final validada do questionário após teste piloto

O acompanhamento realizado durante a fase de aplicação das nove questões possibilitou
a avaliação do grau de entendimento do que estava sendo perguntado. Apenas uma
(pergunta 9, sobre a percepção acerca dos aspectos ambientais gerais) causou dúvidas
nos respondentes, e necessitou de ajustes nas opções de resposta; as opções
“insuficientemente”, “suficientemente” e “excessivamente” foram substituídas
consecutivamente por “pouco”, “suficientemente” e “muito”. Para as demais questões, o
formato obtido após a etapa de validação do questionário mostrou-se adequado.
RESULTADOS
2.6

Índice de Confiabilidade

O alfa de Cronbach calculado para determinação da confiabilidade do instrumento de
coleta de dados foi igual a 0,838; assim, atestou-se a consistência e a coerência das
questões. As questões que constituem o instrumento de coleta de dados obtido se
mostraram então adequadas a medir o que se propõe, exceto pela pergunta 8, que
levanta as razões pelas quais não se aprecia a luz solar dentro da moradia. Como não
houve quantidade suficiente de respostas (os respondentes possuíam a opção de
selecionar todas, algumas ou nenhuma das opções oferecidas), não foi possível
determinar estatisticamente o índice de confiabilidade desta questão.
2.7

Formato final do instrumento de coleta de dados

Durante as etapas do processo de desenvolvimento do questionário, suas nove questões
passaram por alterações (tradução, adaptação cultural, substituição de palavras e
expressões) de forma a facilitar sua compreensão. Ao final das etapas, obteve-se a
formatação final do instrumento de coleta de dados, apresentada no Quadro 1.
Quadro 1 – Formato final do instrumento de coleta de dados
Nº

Enunciado da Questão

Opções de resposta

Em que períodos do dia você tem entrada de luz solar
nos seguintes ambientes de seu apartamento? (Se
1
necessário, assinale mais de uma opção para cada
ambiente). (*)

709

(1) Nunca (2) Manhã (3) Meio-dia
(4) Tarde

Em que períodos do dia você preferiria ter luz solar nos
2 ambientes de seu apartamento? (Se necessário, assinale
mais de uma opção para cada ambiente). (*)
Você acha que a luz solar que entra no seu apartamento
3
é: (Assinale uma opção para cada ambiente). (*)
Para você, o grau de importância da luz solar nos
4 ambientes de seu apartamento é: (Assinale uma opção
para cada ambiente). (*)

(1) Nunca (2) Manhã (3) Meio-dia
(4) Tarde (5) Indiferente
(1) Excessiva (2) Suficiente (3) Pouca
(1) Muito baixo (2) Baixo
(3) Indiferente (4) Alto (5) Muito alto

(1) Nenhuma luz solar (2) Menos que
atualmente (3) Manter o acesso atual
(4) Mais que atualmente (5) O máximo
possível
Quantas horas com luz solar você preferiria ter
(1) Nenhuma luz solar
6 diariamente em seu apartamento? : (Assinale uma opção (2) De 1 a 2 horas (3) De 2 a 3 horas
para cada ambiente). (*)
(4) De 3 a 4 horas (5) Mais de 4 horas
(1) Melhoria da saúde (2) Melhoria do
humor (3) Melhoria da iluminação
Quais são os principais aspectos positivos da luz solar?
7
(4) Aquecimento (5) Secagem de roupas
(Selecione quantas opções achar necessário).
(6) Higienização (7) Desumidificação
do ambiente (8) Crescimento das plantas
(1) Excesso de calor (2) Vista ofuscada
(3) Risco de câncer de pele
Quais são os principais aspectos negativos da luz solar?
8
(4) Deterioração de mantimentos na
(Selecione quantas opções achar necessário).
cozinha (5) Ressecamento de objetos
(6) Desbotamento de objetos
De forma geral, qual é a sua percepção sobre os
9 seguintes aspectos de seu apartamento?
(1) Pouco (2) Suficientemente (3) Muito
(Assinale uma opção para cada pergunta).
(*) A questão avalia individualmente aos ambientes estar, quarto e cozinha.
Fonte: autoria própria
Em relação à luz solar que entra em seu apartamento,
5 você preferiria ter: (Assinale uma opção para cada
ambiente).

2.8
Resultados do teste piloto relativos à caracterização do perfil da amostra e
suas preferências dos indivíduos relacionadas ao acesso solar em suas moradias
Houve a predominância de indivíduos do sexo feminino (n=24, 73%), adultos (19 a 59
anos, n=23, 70%), com ensino médio completo (n=12, 36% do total). Verificou-se que
n=14 (42% do total) residem no mesmo local entre 1 e 5 anos, a mesma quantidade de
indivíduos que residem no mesmo local há mais de 10 anos. As moradias são,
predominantemente, habitadas por 2 indivíduos (n=16, 48% do total). Quanto às
questões sobre acesso solar, a Questão 1, que verifica a incidência de luz solar no
apartamento, ressaltou o predomínio da entrada de luz na manhã e à tarde (Gráfico 1).
Gráfico 1 – Períodos entrada luz solar
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Houve maior ocorrência de incidência para os quartos do que para a sala de estar e cozinha.
Além disso, 15% dos respondentes não possuem luz solar na sala de estar em nenhum
momento do dia, e 21% nunca recebem luz solar na cozinha. Nos quartos, este fato ocorreu
apenas uma vez (3% da amostra).

710

A Questão 4 era sobre o grau de importância da luz solar para os ambientes (Gráfico 4). A
importância da luz solar foi considerada alta pela maioria em todos. O maior percentual (54%)
foi para a sala de estar, seguida pelos quartos (45%) e pela cozinha (42%). Ninguém declarou
que a importância da luz solar é muito baixa. Embora a opção que indicava uma importância
“muito alta” para a luz solar não tenha sido maioria em nenhum dos ambientes, o somatório de
seus valores aos da opção “alto” evidencia a importância do acesso solar em todos os
ambientes pela maioria dos moradores. Isto indica que 79% julga a luz solar altamente
importante na sala de estar e nos quartos, e 73% pensam da mesma maneira para a cozinha.
Gráfico 3 – Luz solar que entra é:
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Gráfico 4 – Importância da luz solar
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A Questão 5 era sobre a preferência relacionada à preferência por haver mais ou menos
luz solar na moradia (Gráfico 5). Em todos os ambientes, a opção mais escolhida foi
manter o padrão atual, e o maior percentual encontrado foi para os quartos, (58%),
seguido pela sala de estar e cozinha, com 42% cada. Entretanto, se somadas as duas
opções que possibilitam maior entrada de luz solar nos ambientes, “Mais que
atualmente” e “O máximo possível”, a proporção de moradores que gostariam de
aumentar o acesso é maior na sala de estar e na cozinha, com 55% em cada. Para os
quartos este percentual é de 39%, ficando abaixo da ocorrência de moradores que
desejam manter o padrão atual de acesso solar. Apenas 1 morador gostaria de diminuir
a quantidade de luz solar em sua moradia.
Gráfico 5 – Preferência em relação à luz
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A Questão 6 era sobre a preferência em relação à quantidade de horas com acesso solar
em cada ambiente dos apartamentos (Gráfico 6). Os resultados obtidos indicam que
quase metade dos respondentes (45% para quartos e cozinha, 42% para sala de estar)
gostaria de mais de quatro horas de luz solar diariamente em suas moradias, e
corrobora os resultados da pergunta sobre os períodos de acesso solar, onde a maioria
dos respondentes afirmou que gostaria de luz solar durante todo o dia.
As Questões 7 e 8 relacionavam-se aos aspectos positivos e negativos da luz solar
(Gráficos 7 e 8). O fator positivo mais citado foi a melhoria da saúde com 91%, ou seja,
somente três pesquisados não julgaram este item relevante. Em segundo lugar, vieram
as opções melhoria da iluminação e da desumidificação do ambiente, com 28
respondentes cada (82%). Todas as demais opções foram marcadas por mais de 70%
dos entrevistados, com exceção ao item referente à influência positiva da luz solar no
crescimento de plantas (n=17, 52%), que mesmo tendo o pior desempenho, foi
considerado importante por mais da metade da amostra.
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Gráfico 7 – Aspectos positivos luz solar
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Gráfico 8 – Aspectos negativos luz solar
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Quanto aos aspectos negativos, nenhum foi assinalado por mais de 50% dos
respondentes. A opção mais assinalada foi desbotamento de objetos (n=13), seguido
por excesso de calor e ressecamento de objetos (n=9, igual a 27%). Os respondentes
apontaram poucos aspectos negativos relacionados à luz solar, o que impossibilitou
inclusive a avaliação de sua confiabilidade pelo alfa de Cronbach.
A Questão 9 abordava diversos aspectos das moradias e solicitava que os respondentes
escolhessem entre as opções “Pouco”, “Adequado” e “Excessivo” (Gráfico 9).
Gráfico 9 – Percepção geral sobre a moradia
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Dentre os itens abordados, a ventilação apresentou o melhor desempenho e foi julgada
adequada por 90% dos respondentes. Em segundo lugar, a temperatura também foi
julgada adequada pela maioria (n=22, 67%). A satisfação com a vista para o exterior
apresentou valores iguais para os pouco e adequadamente satisfeitos (n=15 para cada).
3

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os procedimentos adotados para o desenvolvimento do instrumento de coleta de dados (back
translation e validação de conteúdo) mostraram-se adequados. Isto pode ser afirmado pelo
fato de o questionário com nove perguntas resultante foi utilizado no teste piloto (n=33) sem
que fossem registradas ocorrências de falta de entendimento quanto ao que estava sendo
perguntado. Somente a Questão 9 (sobre a percepção relacionada aos aspectos ambientais da
moradia) registrou dúvidas quanto às opções de resposta, o que pôde ser esclarecido durante a
aplicação do questionário, e que recebeu o devido ajuste posteriormente, quando se produziu
a versão final questionário. Os dados obtidos com o teste piloto tiveram sua confiabilidade
aferida por meio do cálculo do alfa de Cronbach, cujo resultado (α=0,838) indica um índice
adequado de consistência e coerência. Assim, o instrumento é válido, e poderá contribuir em
futuras pesquisas correlatas. Os dados descritivos estatísticos obtidos com o teste piloto
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evidenciaram que a maioria dos indivíduos da amostra possui preferência por ambientes
ensolarados, e que as características positivas relacionadas ao acesso solar são mais
relatadas quando comparadas com as características negativas, o que impossibilitou
inclusive que a questão que tratava destas fosse incluído no cálculo de confiabilidade.
As próximas etapas da pesquisa incluem levantamento in loco e simulações das
condições de acesso solar nas moradias dos respondentes, a fim de se avaliar se a
percepção destes relacionada ao acesso solar é compatível com as condições reais
físicas encontradas no ambiente (orientação dos prédios, posicionamento das aberturas).
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RESUMO
A etiqueta de edificações do Programa Brasileiro de Etiquetagem — Etiqueta PBE Edifica — é um
importante instrumento para a Política Nacional de Conservação de Energia, possuindo, portanto,
perspectiva de compulsoriedade. Logo, importa que os profissionais estejam preparados para a
obrigatoriedade dela e para as mudanças que ocorrerão no mercado da construção em decorrência desta
nova regulamentação. Objetivando identificar as possíveis dificuldades para a implantação da Etiqueta
PBE Edifica em Mato Grosso do Sul, está em desenvolvimento um trabalho de mestrado para analisar o
perfil dos profissionais com formação em áreas relacionadas à construção civil, atuantes nesse estado. A
pesquisa coletou diversas informações partindo do objetivo exposto. Este artigo, entretanto, será limitado
aos dados fornecidos pelos arquitetos e urbanistas sobre opinião e comportamento relacionados à
Eficiência Energética em Edificações (EEE). O levantamento foi realizado através de um questionário
enviado para todos os profissionais cadastrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso
do Sul – CAU/MS. O questionário utilizado foi baseado nos regulamentos que controlam o processo de
etiquetagem, seguindo também recomendações científicas consolidadas que definem métodos para
construção de questionários. O baixo índice de retorno das respostas, aproximadamente 6%, indica que a
maioria dos arquitetos não apresenta interesse pelo tema. Os resultados demonstraram que 41% desses
profissionais acreditam possuir conhecimento mediano sobre EEE e 46,3% julgam aplicar regularmente
práticas condizentes com o tema em sua atuação profissional. Porém, quando comparado às respostas
fornecidas sobre atitudes profissionais específicas, necessárias para o desempenho energético adequado
de uma edificação segundo a Etiqueta PBE Edifica, 73,5% dos arquitetos demonstraram nunca, ou
raramente utilizar as estratégias para redução do consumo de energia elétrica. Mostra-se necessário
conscientizar os arquitetos sobre a importância da EEE e da etiquetagem, e principalmente esclarecer que
a atuação seguindo esses parâmetros é mais exigente que o pensamento profissional comum sobre esses
temas.
Palavras-chave: Eficiência Energética em Edificações, Etiqueta PBE Edifica, Arquitetos e Urbanistas,
Questionário

ABSTRACT
The label for buildings by the Brazilian Labeling Program — Etiqueta PBE Edifica — is an important
tool for the National Energy Conservation Policy, therefore, having compulsory perspective. Thus, it is
important that professionals are prepared for its mandatory and for the changes that will occur in the
construction industry as a result of this new regulation. In order to identify possible difficulties during the
implementation of Etiqueta PBE Edifica in Mato Grosso do Sul, a master’s thesis is in development to
analyze the profile of professionals with training in fields related to civil construction working in this
state. The research collected varied information from the exposed objective. This paper, however, will be
limited to the data provided by architects and urbanists about their opinion and behavior toward Energy
Efficiency in Buildings (EEE). The survey was conducted through a questionnaire, which was sent to all
professionals registered at Architecture and Urbanism Council of Mato Grosso do Sul - CAU/MS. The
questionnaire adopted was based on the regulations that rule the labeling procedure, also following
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consolidated scientific recommendations that define questionnaire development methodologies. The low
return rate of responses, approximately 6%, indicates that most architects have no interest in the subject.
The results showed that 41% of these professionals believed to have average knowledge about EEE and
46,3% judged to apply consistent practices of the subject in their professional routine. However, when
compared to the responses provided on specific professional attitudes, necessary for proper energy
performance of a building according to Etiqueta PBE Edifica, 73,5% of the architects showed to never,
or rarely, use strategies to reduce consumption of electricity. It is essential to educate architects about
the importance of EEE and labeling, and mainly clarify that the practices following these parameters are
more demanding than the conventional professional concept on these topics.
Keywords: Building Energy Efficiency, Etiqueta PBE Edifica, Architects and Urban Planners,
Questionnaire

1

INTRODUÇÃO

Em virtude da crise energética ocorrida em 2001, o governo sancionou a Lei 10.295/2001
onde estabeleceu a necessidade de criar requisitos para garantir níveis mínimos de
Eficiência Energética, ou máximos de consumo, para diversos produtos, dentre eles as
edificações. O desenvolvimento desses níveis resultou na criação da Etiqueta de
Edificações do Programa Brasileiro de Etiquetagem – Etiqueta PBE Edifica que, mesmo
estando em regime voluntário, possui perspectiva de obrigatoriedade devida sua
importância para a Política Nacional de Conservação de Energia (MME, 2011).
Para tanto, desde as primeiras publicações relacionadas à etiqueta, a necessidade de
divulgação era ressaltada, visto ser importante preparar os profissionais envolvidos na
construção civil para as mudanças que ocorrerão quando ela se tornar compulsória,
garantindo a adesão e contribuindo para o sucesso da certificação (MME, 2009).
Contudo, em Mato Grosso do Sul, os profissionais demonstraram baixo interesse em
participar de eventos e palestras criadas para difundir os conceitos de Eficiência
Energética em Edificações (EEE) e para auxiliar no entendimento da Etiqueta PBE
Edifica, atitude que sugere possíveis problemas para a implantação do processo de
etiquetagem no estado. Das 2061 etiquetas PBE Edifica expedidas 1746 foram para São
Paulo, 96 para o Ceará, 88 para Minas Gerais e 73 para Santa Catarina, enquanto
nenhuma foi expedida para Mato Grosso do Sul (INMETRO, 2014).
Com a finalidade de entender os motivos desse comportamento e traçar estratégias para
facilitar a adequação do mercado da construção civil sul-mato-grossense, está em
desenvolvimento um trabalho de mestrado buscando traçar o perfil de sete categorias de
profissionais envolvidos com a concepção e execução de edificações. Esta pesquisa, de
caráter exploratório, levantou informações sobre prática profissional, formação,
comportamentos e opiniões a respeito da EEE e do Programa Brasileiro de Etiquetagem
por meio de um questionário digital criado na ferramenta Formsite. Este artigo,
entretanto, se restringirá aos dados de opinião e comportamento relacionados à EEE
fornecidos pelos arquitetos e urbanistas residentes no estado.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A Etiqueta PBE Edifica classifica o edifício de acordo com cinco níveis de eficiência,
sendo ―A‖ para o melhor desempenho e ―E‖ para o pior, auxiliando, desta forma, o
consumidor em sua decisão de compra. Ela é concedida por meio de dois mecanismos
de avaliação da conformidade: a etiquetagem e a inspeção.
Durante a fase de projeto, a edificação deve ser submetida a uma análise por meio dos
requisitos contidos no Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência
Energética (RTQ), que indicará sua eficiência energética e possibilitará a emissão da
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Etiqueta de Projeto. Após a construção do edifício, este será inspecionado segundo os
critérios expostos no Regulamento de Avaliação da Conformidade do Nível de Eficiência
Energética (RAC), a fim de verificar não conformidades na execução e possíveis
influências no nível de eficiência energética obtido na fase de projeto. Para edificações
construídas, o processo de obtenção da Etiqueta PBE Edifica é o mesmo, existindo também
uma etiqueta para a análise do projeto e outra para a edificação construída (MME, 2009).
Além de regular a inspeção, o RAC descreve outros procedimentos necessários para
obtenção da etiqueta, dispondo sobre os direitos e deveres dos envolvidos no processo
de etiquetagem, os documentos que devem ser encaminhados em todas as fases da
avaliação, bem como modelos de formulários, disposições sobre os organismos de
inspeção acreditados, dentre outras questões necessárias à correta obtenção e
funcionamento da Etiqueta PBE Edifica (MME, 2009).
Por sua vez, o RTQ estabelece os critérios técnicos que devem ser avaliados para
classificação do nível de eficiência de uma edificação. Devido à natureza diversa das
edificações, foram desenvolvidas regulamentações distintas para edificações não
residenciais (RTQ-C) e residenciais (RTQ-R).
O Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios
Comerciais, de Serviço e Públicos (RTQ-C) foi publicado em julho de 2009 (MME,
2011). Segundo ele, a classificação de eficiência pode ser realizada para a envoltória da
edificação, seu sistema de iluminação e seu sistema de condicionamento de ar. Com
base no desempenho energético de cada sistema, nas bonificações e nos pré-requisitos
estabelecidos, tem-se a eficiência global da edificação (MME, 2009).
Em 2010 foi publicado o Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência
Energética para Edificações Residenciais (RTQ-R) (MME, 2011). Ele estabelece os
critérios para avaliação do desempenho energético de habitações unifamiliares,
multifamiliares e de áreas de uso comum, gerando uma etiqueta diferente para cada um dos
três casos. O nível final de eficiência para cada etiqueta é definido, assim como no RTQ-C,
pelo desempenho de sistemas, presença de bonificações e análise de pré-requisitos.
Os procedimentos para determinação da eficiência energética da edificação são
complexos, principalmente quando definidos pelo método de simulação, pois utiliza de
programas computacionais que exigem conhecimento aprofundado tanto dos conceitos
de desempenho térmico quanto do intrincado funcionamento do próprio software.
Devido a trechos de difícil compreensão, a regulamentação está em constante discussão
pela Rede de Eficiência Energética em Edificações (R3E), resultando em correções e
contínua melhoria do material em questão. Quanto à complexidade da certificação,
juntamente com os regulamentos foram lançados manuais para facilitar a aplicação dos
RTQs, bem como cursos, palestras e outros materiais a fim de disseminar os princípios
de aplicação da etiquetagem de EEE.
A utilização dos regulamentos técnicos também foi motivo de diversos estudos, como o
de Silva, Giongo e Andreasi (2011) que desenvolveram planilhas eletrônicas para
facilitar os procedimentos de cálculo dispostos no RTQ-C, Fossati e Lamberts (2010)
que discutiram sobre a avaliação da envoltória pelo método prescritivo no RTQ-C a
partir do estudo de dez escritórios em Florianópolis, e Pereira et al (2010), que também
contribuiram para o entendimento e disseminação da aplicação dos regulamentos e seus
conceitos por meio de um curso à distância sobre simulação de EEE.
Fossati e Lamberts (2010) afirmam que poucos são os profissionais que se preocupam
com a bioclimatologia aplicada ao projeto das edificações, surgindo desta forma os
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regulamentos de eficiência energética para ―estimular o emprego de técnicas de projeto
e estratégias bioclimáticas para a criação de soluções arquitetônicas mais adequadas ao
ambiente climático em que estão inseridas‖.
Mesmo apresentando algumas limitações, a certificação de eficiência energética é uma
ferramenta importante, pois, além de apresentar grande potencial para reduzir a
demanda nacional de energia, é útil para esclarecer ao consumidor, de maneira didática,
sobre a edificação de interesse, demonstrando a possibilidade de redução de gastos e
valorização do imóvel através de sua qualidade energética e de conforto ambiental
(KRÜGER e MORI, 2012; FOSSATI e LAMBERTS, 2010).
3

METODOLOGIA

Devido ao caráter exploratório da pesquisa, o instrumento de coleta de dados utilizou
uma abordagem qualitativa. Para desenvolvimento do questionário foram seguidas as
recomendações de Gil (2011), Marconi e Lakatos (2011), Richardson (2009) e Günther
(2003) quanto à organização da ferramenta, à redação e à ordem das questões e
alternativas, aos elementos complementares e às formas de envio, dentre outras
considerações. A ferramenta de coleta de dados foi estruturada em quatro sessões
entituladas como ―Formação‖, ―Campo de Atuação Profissional‖, ―Dados Gerais‖ e
―Eficiência Energética em Edificações‖, porém este artigo se restringirá a analisar
somente os resultados desta última.
Para a concepção das questões da seção ―Eficiência Energética em Edificações‖ foi
realizado um estudo exaustivo dos regulamentos referentes à Etiqueta PBE Edifica —
RTQ-C, RTQ-R e RAC — nas versões mais atuais no momento do desenvolvimento do
instrumento de pesquisa. De acordo com cada um deles, foram extraídos os temas
principais (construtos), compostos por itens específicos (variáveis), a partir dos quais
foram concebidas as questões sobre atividade profissional presentes no Anexo A.
As questões contidas no Anexo A estão na versão utilizada para o pré-teste, não
representando a primeira redação delas. Inicialmente todas as variáveis possuíam uma
indagação contando, portanto, com 28 perguntas. Entretanto, foi necessário reduzir este
número para não tornar o preenchimento exaustivo, visto que seriam acrescidas outras
questões de caráter perceptivo e de conhecimento sobre o Programa Brasileiro de
Etiquetagem. Para esta redução, variáveis similares foram unidas e perguntas menos
importantes no contexto dos regulamentos de EEE foram excluídas, buscando criar um
conjunto capaz de diagnosticar as atitudes tomadas na prática profissional de acordo
com os princípios da eficiência energética e do conforto ambiental.
As questões de caráter perceptivo sobre o PBE foram criadas para entender o que os
participantes da pesquisa pensam a respeito de seus conhecimentos, suas práticas
profissionais, sua formação relacionada com a temática do trabalho e sobre a Etiqueta
PBE Edifica. Elas se mostraram necessárias a fim de estabelecer um paralelo entre o
que os respondentes entendem por EEE e o que de fato aplicam.
As indagações foram ordenadas das mais gerais para as mais específicas, seguindo uma
progressão que permitisse o desencadeamento lógico das questões e evitasse o efeito de
contágio, buscando não permitir a influência de perguntas anteriores nas respostas
fornecidas. Como opção de resposta a maioria das perguntas apresenta uma escala de
cinco pontos, sendo acrescida em casos necessários a opção ―não se aplica‖ ou similar.
Como diversos profissionais, mesmo possuindo a atribuição, comumente não atuam em
todos os seguimentos da sua profissão, verificou-se ser mais apropriado filtrar as
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perguntas específicas, vinculando-as não a formação, mas sim ao tipo de atividade que o
respondente afirma desempenhar. Desta forma, cada participante respondeu somente as
questões relacionadas às suas atividades profissionais.
O questionário foi construído em ambiente digital através da ferramenta Formsite, com
a finalidade de torná-lo mais prático, claro e atrativo, contando também com a
facilidade na tabulação dos dados e a redução dos custos se comparado ao envio por
correio. Para tanto, os conselhos de classe que representam os profissionais pesquisados
colaboraram com o estudo possibilitando o envio dos questionários por meio de
informativos enviados por e-mail.
Depois de finalizados, questionário e carta de apresentação da pesquisa foram
submetidos ao processo de pré-teste para aprimoramento da ferramenta e do método de
coleta de dados. Ele foi realizado em três fases, contando primeiramente com a
participação de quatro colaboradores vinculados ao Laboratório de Análise e
Desenvolvimento de Edificações (LADE) para verificar o questionário quanto aos
conceitos de EEE e a Etiqueta PBE Edifica. Na segunda fase o instrumento foi revisado
quanto sua estrutura e redação das questões por profissional com experiência em
pesquisas sociais e desenvolvimento de questionários. Por fim, foi realizado o envio da
pesquisa para 100 profissionais da construção civil no estado de Mato Grosso do Sul.
Para a terceira fase do pré-teste a amostra foi dividida proporcionalmente à quantidade
de profissionais por formação e por microrregião do estado para que, além de verificar a
ferramenta e o método de coleta, fosse possível testar o planejamento amostral definido.
Devido ao baixo índice de retorno, que correspondeu a aproximadamente 7% dos
questionários enviados, o planejamento amostral foi abandonado e, como nova postura,
adotou-se enviar o questionário para todos os profissionais estudados cadastrados no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/MS e no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS), utilizando as respostas que
retornassem, pautado no disposto por Bell (2008) sobre a possibilidade de trabalhar com
amostra de oportunidade quando uma amostra aleatória for inviável.
A fim de aumentar o número de respostas, antes de enviar a pesquisa, foi realizado um
contato prévio informando sobre o estudo e solicitando apoio. Também foram enviados
lembretes durante o período em que o questionário se manteve aberto. Desta forma, o
envio final da ferramenta contou com cinco fases: contato prévio, envio da carta de
apresentação, primeiro lembrete, segundo lembrete e, por fim, aviso de encerramento da
pesquisa, todos com o link do questionário, com exceção do contato prévio.
Os dados sobre a seção ―Eficiência Energética em Edificações‖, obtidos através das
respostas fornecidas pelos arquitetos e urbanistas do estado, foram analisados
considerando somente os questionários devolvidos completos. As respostas foram
descritas por meio de porcentagem para facilitar a visualização e comparação.
Importa ainda ressaltar que não foi possível obter dados de uma amostra probabilística
devido aos problemas de coleta anteriormente citados, portanto os resultados
encontrados neste trabalho não podem ser generalizados para a população estudada, não
sendo possível utilizar as ferramentas estatísticas para estimar a representatividade da
amostra. Entretanto, os dados obtidos ainda contribuem com informações importantes e,
a partir de um caráter exploratório, podem ser considerados indicadores do
comportamento da população alvo, auxiliando no entendimento da prática profissional
com eficiência energética na construção civil, visto não existir nenhuma informação
similar com enfoque no estado de Mato Grosso do Sul.
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4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os questionários foram enviados para, aproximadamente, 7.500 profissionais
relacionados com a construção civil sendo que, em torno de 1.500 são arquitetos e
urbanistas. Após quatro meses de pesquisa e o envio de três lembretes, 307
questionários foram respondidos, porém somente 196 foram totalmente preenchidos. Os
arquitetos e urbanistas foram responsáveis pelo retorno de 83 questionários completos
(42,3%), número muito expressivo se comparado à porcentagem que estes profissionais
representam dentro da população estudada ( 20%).
As cinco primeiras perguntas da seção ―Eficiência Energética em Edificações‖ trataram
da percepção dos profissionais sobre suas habilidades relacionadas ao tema, ou seja,
coletaram informações sobre conhecimento e atuação através do ponto de vista e do
autojulgamento do respondente. Primeiramente o participante foi questionado sobre os
conhecimentos que supõe ter, quando foi perguntado ―Conhece os conceitos de
Eficiência Energética em Edificações?‖. Dos arquitetos que responderam à pesquisa,
41% afirmaram conhecer regularmente os conceitos de EEE, 31,3% disseram conhecer
pouco, 21,7% conhecem bem, 3,6% não conhecem e 2,4% afirmaram conhecer muito
bem o assunto (Gráfico 1).
Gráfico 1 – Conhece os conceitos de EEE?

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 2 – Cursou disciplina na
graduação com enfoque em EEE?

Fonte: Elaboração própria

Quando questionados sobre a existência de uma disciplina na graduação que possuísse
enfoque em EEE, 43,4% dos arquitetos responderam que cursaram uma disciplina
obrigatória com enfoque em EEE, enquanto 41% não tiveram qualquer disciplina com
esta característica e 15,7% realizaram disciplina optativa sobre o tema (Gráfico 2). Visto
que somente 3,6% dos arquitetos afirmaram não conhecer os conceitos de EEE e que 41%
não possuíram este conhecimento na graduação, pode-se entender que ele foi adquirido
através de outros meios não identificados na fase de análise delimitada neste artigo.
Para a indagação ―Em seu campo de atuação profissional, os conhecimentos sobre
Eficiência Energética em Edificações são necessários?‖ somente um participante
respondeu negativamente. Porém, quando analisado quais as atividades ele disse
desenvolver, verificou-se que sua atuação profissional está focada em projeto
arquitetônica, área fundamental para a aplicação da EEE.
Como a pergunta ―Os conhecimentos sobre Eficiência Energética em Edificações
fornecidos por seu curso de graduação são suficientes ou não, para aplicá-los à realidade
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de seu campo de atuação profissional?‖ depende de uma resposta positiva da questão
anteriormente citada, a quantidade de arquitetos que contribuiu com esta questão foi 82.
O resultado apresentou que 58,5% dos respondentes acreditam que os conhecimentos
sobre EEE fornecidos na graduação são pouco suficientes para aplicação profissional;
32,9% defenderam que os conhecimentos são insuficientes e somente 8,5% afirmaram
que a graduação forneceu conhecimento suficiente sobre EEE.
A última questão considerada como de percepção foi: ―Em sua profissão, com que
frequência você utiliza os conhecimentos sobre Eficiência Energética em Edificações?‖.
Ela também possuiu 82 respostas, em razão dos mesmos motivos citados para a questão
anterior. Segundo as respostas coletadas, 46,3% dos profissionais estudados neste artigo
julgam utilizar regularmente os conhecimentos de EEE em sua atuação profissional. Os
que afirmaram utilizar quase sempre representam 20,7%, os que utilizam sempre 17,1%,
os que raramente utilizam 12,2%, enquanto os que disseram nunca utilizar
correspondem a 3,7% dos questionários analisados.
Foram realizadas 19 questões sobre prática profissional e EEE de acordo com o RTQ-C,
o RTQ-R e o RAC. O intuito foi verificar quanto os participantes da pesquisa já aplicam
em suas rotinas profissionais os conceitos mais importantes para a Etiqueta PBE
Edifica, possibilitando um diagnóstico preliminar a respeito da dificuldade de
implantação desta em Mato Grosso do Sul. Também foi possível comparar a utilização
percebida pelos profissionais, apresentada no parágrafo anterior, e a utilização real,
definida de acordo com as 19 questões específicas sobre os regulamentos, presentes no
Anexo A.
Para tanto, cada uma das respostas às 19 questões foi transformada em um número de 0
a 4, de acordo com a escala de cinco pontos. Então, calculou-se, para cada participante,
a média aritmética dos números obtidos na conversão das respostas. Este valor médio
foi considerado como o índice final do respondente, representando a utilização real dos
conceitos de EEE na prática profissional dele. O índice foi novamente transformado em
uma alternativa correspondente na escala ‗nunca‘, ‗raramente‘, ‗regularmente‘, ‗quase
sempre‘ e ‗sempre‘, possibilitando a comparação com a questão ―Em sua profissão, com
que frequência você utiliza os conhecimentos sobre eficiência energética em
edificações?‖ (Gráfico 3).
Gráfico 3 - Utilização dos conceitos de EEE

*De acordo com o RTQ-C, o RTQ-R e o RAC.
Fonte: Elaboração própria
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Contrário à percepção dos arquitetos e urbanistas sobre a utilização da EEE em suas
práticas profissionais, as questões criadas a partir dos regulamentos mostraram que a
maior parte dos respondentes raramente atua com eficiência energética. Se somados os
percentuais dos que responderam ‗raramente‘ com os que responderam ‗regularmente‘ e
‗nunca‘, verifica-se que 96,4% dos participantes da pesquisa não utilizam a EEE em
frequência satisfatória.
Para encerrar a seção do questionário sobre EEE, foram desenvolvidas duas perguntas
sobre a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) do INMETRO, e três
sobre a Etiqueta PBE Edifica. Sobre a ENCE foi indagado primeiramente o quanto o
respondente a conhecia, obtendo como resposta que 31,3% conhecem pouco, 30,1% não
conhecem, 18,1% conhecem bem, 15,7% conhecem regularmente e 4,8% conhecem
muito bem (Gráfico 4). Todos os 58 arquitetos que indicaram algum nível de
conhecimento sobre a ENCE também responderam a questão: ―Em suas especificações
de projeto, você escolheria algum sistema ou aparelho consumidor de energia elétrica
(bombas centrífugas, motores, sistemas de iluminação, ar condicionado, dentre outros)
que não possuísse a etiqueta do INMETRO ou o Selo Procel?‖. O resultado demonstrou
que 84,5% dos participantes afirmaram que não especificariam sistemas e aparelhos não
certificados, contra 15,5% que responderam positivamente a indagação.
Gráfico 4 - Conhece a ENCE do
INMETRO?

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 5 - Conhece a Etiqueta PBE
Edifica?

Fonte: Elaboração própria

Como esperado, a quantidade de pessoas que conhecem a Etiqueta PBE Edifica foi
menor que a dos que conhecem a ENCE. Parte expressiva dos arquitetos (67,5%)
respondeu que não conhecem a Etiqueta PBE Edifica, 22,9% conhecem pouco, 6%
conhecem regularmente, 2,4% conhecem muito bem e 1,2 conhecem bem (Gráfico 5).
Quando questionados sobre o interesse em conhecer ou aprofundar o conhecimento
sobre a etiqueta de edificações, 97,6% dos profissionais estudados neste artigo
afirmaram estar interessados em receber informações a respeito dela. Entretanto, a
obrigatoriedade da etiquetagem foi encarada com menor entusiasmo, visto que a questão
―Você concorda ou discorda com a obrigatoriedade da Etiqueta PBE Edifica?‖ contou
com a concordância por parte de 84,3% dos respondentes.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância da Etiqueta PBE Edifica e o pouco interesse dos profissionais da
construção civil por ela apontaram a necessidade de avaliar a atuação destes relacionada
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à Eficiência Energética em Edificações. A análise dos dados coletados dos arquitetos e
urbanistas do estado de Mato Grosso do Sul confirmaram o pouco interesse, por parte
desta classe profissional, pela Etiqueta PBE Edifica e a temática da EEE, visto que a
pequena quantidade de questionários preenchidos fornece suporte para este
entendimento.
Associado ao Censo dos Arquitetos e Urbanistas (CAU/BR, 2012), esta conclusão é
reforçada pela afirmação de 73,39% dos arquitetos de que não existem áreas no
mercado não exploradas por eles. Esta postura não só limita a expansão da profissão no
campo da etiquetagem de EEE, mas também em outras áreas, alertando para a
importância de trabalhar para a transformação do pensamento de grande parcela destes
profissionais.
Os dados também permitem o entendimento de que os cursos de graduação realizados
pelos participantes da pesquisa apresentam limitações quanto à EEE, pois 41% dos
arquitetos não tiveram disciplina com enfoque em EEE nesta fase de suas formações e
apenas 8,5% deles afirmaram que os conhecimentos adquiridos na graduação sobre o
tema são suficientes para a atuação em suas profissões.
A comparação entre a utilização dos conceitos de EEE real e a utilização que os
respondentes julgam realizar mostrou que a maioria (69,9%) ‗raramente‘ atua de acordo
com os critérios da Etiqueta PBE Edifica, apesar de a maior parte (67%) acreditar atuar
segundo os conceitos de EEE ‗regularmente‘ ou ‗quase sempre‘.
Quando questionados sobre a Etiqueta PBE Edifica, 67,5% dos arquitetos disseram que
não a conhecem, entretanto 97,6% têm interesse em receber informações sobre ela.
Mesmo que este dado pareça contrário à conclusão de que os arquitetos e urbanistas
demonstraram pouco interesse pela pesquisa, importa esclarecer que foi necessário
trabalhar com uma amostra de oportunidade, logo, os que participaram da pesquisa
tendem a ser a parcela da população estudada que apresenta maior interesse ou
conhecimento sobre o tema.
Como este artigo apresenta parte dos resultados de um trabalho de mestrado, ainda será
possível aprofundar as informações cruzando os dados descritos neste trabalho com
informações sobre formação e vida profissional, também coletadas através do
questionário formulado. Ainda serão somadas à análise as demais categorias
profissionais omitidas neste estudo, a fim de diagnosticar as principais limitações e
desenvolver estratégias para mitigar os problemas encontrados.
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RESUMO
A pesquisa sobre os métodos de classificação da sustentabilidade nas edificações surge num contexto
recente de lançamento de selos de certificação de origem brasileira em contrapartida à aplicação de
modelos de mensuração internacionais, como o amplamente difundido selo LEED – Leadership in Energy
& Environmental Design. A proposta deste artigo é debater a relevância da existência de selos nacionais
de avaliação do grau de sustentabilidade de edificações, através dos quais podemos ter classificações
condizentes com a realidade do país e adequada aos padrões de sustentabilidade nele desenvolvidos.
Pretende também apresentar e discutir complexidade, abrangência e eficiência dos métodos utilizados.
Em análise estão os selos AQUA e CASA AZUL e a etiqueta PROCEL EDIFICA, que através do método
de pesquisas bibliográficas e junto aos órgãos responsáveis por cada, podemos constatar e entender os
critérios considerados na avaliação. Através dessa pesquisa objetiva-se, além de explicar o funcionamento
de cada método, divulgar suas finalidades, propósitos e vantagens. Procura-se também esclarecer a
diversidade de tipologias construtivas que envolvem e a importância de cada uma destas no processo do
desenvolvimento sustentável. A análise levou à conclusão de que o desenvolvimento destes selos
nacionais de qualificação sustentável, além de baratearem os investimentos para a obtenção de
certificação, também garantem uma classificação mais eficiente, pois são elaborados com base em
informações sobre a indústria local, considerando diversidade climática e condições socioeconômicas
existentes no País. Embora as três certificações (AQUA, PROCEL e CASA AZUL) venham para garantir
medidas relativas à sustentabilidade, cada uma possui sua especificidade, verificando-se que uma não se
sobrepõe à outra. Elas aparecem, na verdade, como opções de classificação que se adequarão mais ou
menos à intenção da certificação.
Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Regulamentação, Desempenho.

ABSTRACT
The research about the classification methods of sustainability in buildings arises in the context of the
recent launch of certification label of Brazilian origin in contrast to the application of different
international measurement, such as the widespread LEED - Leadership in Energy & Environmental
Design. The purpose of this article is to discuss the relevance of the existence of national labels assessing
the level of sustainability of buildings, through which we may have consistent ratings with the reality of
the country and the appropriate sustainability standards developed in it, and present and discuss
complexity, scope and efficiency of the methods used. In the analysis are the following methods AQUA
and CASA AZUL, and the label PROCEL EDIFICA, which by the method of bibliographic research and
visiting institutions responsible for each, we can note and understand the criteria considered in the
evaluation. Through this research we intend to not only explain the operation of each method as well as
disclose goals, purposes and advantages. It also seeks to clarify the diversity of building typologies and
the importance of involving each of these in the sustainable development process. The analysis led to the
conclusion that the development of these national certification of sustainable construction, in addition to
lower the investments for obtain certification, also ensures a more efficient classification, because its
development focuses on local industry, climatic diversity and socioeconomic conditions in the country.
Although the three certifications (AQUA, CASA AZUL and PROCEL) come to ensure measures related
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the sustainability, each has its specificity, verifying that one does not override the other. They appear, in
fact, as label options that will fit more or less the intent of the certification.
Keywords: Sustainable, Regulation, Performance. Development.

1

INTRODUÇÃO

Até a década de 70 o petróleo era a principal fonte de energia utilizada na indústria. A
partir das crises econômicas, altas no preço do petróleo e a guerras nos países
exportadores, causando grandes impactos na economia mundial, vários países
desenvolveram estratégias para superar a dependência deste combustível, tais como:
busca de fontes de energia alternativas e racionalização do consumo energético. A
princípio, o grande motivador para estas transformações foi o fator financeiro, no
entanto, posteriormente, foram adquirindo força as ideias de Consciência Ambiental,
Aquecimento Global, Consumo Sustentável e a visão da necessidade da adoção de
medidas que assegurassem um desenvolvimento sustentável e uma melhor qualidade de
vida no futuro.
O conceito de desenvolvimento sustentável foi introduzido pela primeira vez
no Clube de Roma em 1968, como uma contestação ao modelo econômico
adotado pelos países industrializados. Ali se introduziu a preocupação
ambiental como necessária ao crescimento econômico (Wines, 2000). Ao
longo do tempo, percebe-se que a visão de progresso (que se confundia com o
domínio e transformação da natureza onde os recursos naturais eram vistos
como ilimitados) e a preservação ambiental (que se limitava à criação de
parques e áreas especiais destinadas à preservação de amostras da natureza
para evitar a extinção de espécies) passaram a ser insuficientes (TRIANA et al.,
2008).

Existem múltiplos conceitos para desenvolvimento sustentável, mas, de um modo
comum, está presente neles a noção de que o desenvolvimento humano que ocorreu a
partir da revolução industrial, alterou significativamente o equilíbrio ambiental do
planeta. Além dos problemas ambientais, esse desenvolvimento trouxe consigo
problemas socioeconômicos, como o aumento dos níveis de desigualdade tanto em
escala local como global. Deste modo o desenvolvimento sustentável também deve estar
envolvido com demandas sociais, constituindo-se, assim, no desafio de buscar o
equilíbrio entre questões ambientais, sociais e econômicas – proteção, justiça e
viabilidade (CAIXA, 2010).
Nos últimos anos foram realizados debates e convenções, em esfera nacional e
internacional, para discussão do tema Sustentabilidade, onde metas foram estipuladas
para um consumo racional dos recursos naturais e para a redução do impacto que a ação
humana gera ao meio ambiente. Foi em meio a essas discussões que se verifica a
responsabilidade do setor da Construção Civil como um dos maiores consumidores de
recursos naturais. Este torna-se, portanto, um dos principais focos de proposição de
mudanças na luta por um desenvolvimento sustentável (MARQUES e SALGADO,
2007).
Estima-se que os resíduos gerados pela construção civil sejam em torno de 500gh/hab.
por ano (CAIXA, 2010), e que estes são, em sua maioria, depositados em locais
inadequados. Apesar dos esforços para conscientização deste problema, a construção
civil ainda é, provavelmente, o maior gerador de resíduos da economia. Assim, para o
desenvolvimento sustentável é necessário que se construa de forma eficiente, ou seja,
construindo mais utilizando menos matéria prima, reduzindo desperdícios e prevendo
sempre que possível a reutilização de resíduos no lugar de matéria extraída da natureza.
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No Brasil, a preocupação com a construção sustentável foi mais incisiva a partir da
década de 90, quando foram realizados estudos sistemáticos para a redução de resíduos,
perdas e energia, assim como para reciclagem. Nesse mesmo período, Loura et al.
(2009) destaca que a crise energética acontecida no Brasil, cujo resultado foi o
racionamento de energia elétrica ocorrido no ano de 2001, também contribuiu para que
o governo brasileiro voltasse seus olhos para o uso racional da energia elétrica, em
especial nas edificações. Para adotar as medidas necessárias para avaliação da eficiência
energética, foram desenvolvidos os selos de certificação de construção sustentável
nacionais.
Dentre estes, destacam-se as certificações AQUA, a etiqueta PROCEL EDIFICA e selo
CASA AZUL. No entanto, a recente aplicação destes selos ainda não permite
afirmações sobre a eficiência de seus critérios para a construção de edificações
realmente sustentáveis. Deste modo, o que se permite nesta pesquisa é o estudo
comparativo destes e dos seus critérios de pontuação, para analisar como e com qual
profundidade estes contemplam questões fundamentais para o desenvolvimento
sustentável, não apenas questões energéticas, como também fatores sociais e
econômicos.
2

A AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO
BRASILEIRA – CERTIFICAÇÕES NACIONAIS

A avaliação da adoção de práticas sustentáveis na construção funciona como um
atestado que visa informar à sociedade que as edificações estão de acordo com
parâmetros para redução de consumo de energia e água e conforto ambiental. A
necessidade do estabelecimento de critérios de avaliação vem de fontes de pressão
distintas, entre elas a regulamentação governamental, a necessidade de reação face aos
impactos ambientais e a própria demanda do mercado. A sociedade cada vez mais
consciente e informada força a cobrança pelo desenvolvimento sustentável e pressiona
as empresas a reverem e atestarem suas práticas.
De início, no Brasil, estabeleceram-se os critérios de mensuração internacional, sendo
amplamente difundido o selo de origem americana LEED – Leadership in Energy &
Environmental Design, sob a responsabilidade do Green Building Council Brasil – GBC
Brasil. No entanto, faz-se necessária a compreensão do contexto da edificação para a
correta avaliação das medidas para sustentabilidade, conhecer o funcionamento da
indústria nacional, seus condicionantes e impactos são determinantes para que as
decisões do projeto não sejam tomadas por ideias pré-concebidas, por isso é importante
a pesquisa de padrões locais (CBIC, 2012).
Neste esforço, o Brasil vem apresentando alternativas para a avaliação das edificações,
não existindo ainda um método amplamente difundido e utilizado, de modo que cada
construtor busca a certificação que lhe for mais conveniente. Faz-se necessário o estudo
destes classificadores, para que haja uma maior reflexão sobre seus resultados e
impactos reais na melhoria dos critérios de sustentabilidade na construção.
2.1

Selo AQUA

A certificação AQUA – Alta Qualidade Ambiental – foi o primeiro selo criado no Brasil
e é hoje considerado o mais importante dentre os nacionais, tendo certificado mais de 40
edificações no país de diferentes categorias1. O selo foi lançado em 2008, pela
1

Segundo dados obtidos no site da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, em junho de 2012.
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Fundação Carlos Alberto Vanzolini, em parceria com entidades pesquisadoras como a
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e o Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment (CSTB), sendo baseado em normas europeias, sobretudo o selo francês
HQE (Haute Qualité Environmentale), porém tendo seus indicadores adequados à
realidade brasileira.
O diferencial deste selo é a intenção de avaliar a eficiência das medidas adotadas em
diferentes fases do empreendimento – programa, concepção, realização e operação, e
medi-las de forma qualitativa e não quantitativa, não apenas na fase de projeto, como
também são feitas auditorias na fase construtiva para aferição das escolhas. Assim, ao
contrário de se atribuir um valor numérico para o atendimento de determinados
critérios, é atribuída uma classificação para o atendimento dos requisitos, que uma vez
atendidos podem ser considerados bom, superior ou excelente, conforme a eficiência do
item em questão (FCAV, 2007).
Ao todo são avaliados 14 requisitos dentro de 4 parâmetros, sendo eles:
1 Eco Construção: Relação do edifício com seu entorno; Escolha integrada de
produtos, sistemas e processos construtivos; Canteiro de Obras com baixo
impacto ambiental.
2 Gestão: Energia; Água; Resíduos de uso e operação do edifício;
3 Manutenção - permanência do desempenho ambiental: Conforto; Higrotérmico;
Acústico; Visual; Olfativo.
4 Saúde: Qualidade sanitária dos ambientes; Qualidade Sanitária do Ar; Qualidade
Sanitária da Água.
Enquanto certificações como o LEED e o BREAM se fundamentam no somatório de
pontos, o selo AQUA qualifica os itens exposto acima, atribuindo um juízo que o coloca
entre os três níveis abaixo:
• Bom: desempenho mínimo aceitável para um empreendimento de Alta
Qualidade Ambiental;
• Superior: apresenta boas práticas de sustentabilidade;
• Excelente: corresponde ao desempenho
empreendimentos de Alta Qualidade Ambiental.

máximo

constatado

em

Para obter o atestado, é preciso que sejam atendidos no mínimo três critérios com a
qualificação excelente, e, no máximo, que sete deles sejam considerados somente bom.
O atendimento destes valores mínimos (três excelente, quatro superior e sete bom)
enquadrará o empreendimento no perfil mínimo para que se receba o certificado.
As vantagens deste sistema em relação a outros aplicados no Brasil são percebidas tanto
para o empreendedor como para a sociedade. Para o empreendedor porque os critérios
estabelecidos como medidas sustentáveis são mais adaptados às condições ambientais e
socioeconômicas do Brasil, é mais flexível e avalia a eficiência das escolhas tomadas. O
ganho da sociedade está na construção com redução do consumo de matéria prima, da
geração de resíduos e da poluição, que é verificado também após a entrega da obra, com
monitoramento contínuo.
Uma das limitações do AQUA é que possui referencial técnico apenas para edifícios
habitacionais, bairros, loteamentos e do setor de serviço tais como edifícios de escritório
e escolares. No entanto, existe a possibilidade para o cliente de, caso seu
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empreendimento não possua referencial técnico disponível, este pode servir de piloto a
partir de um referencial básico, para que se testem as adaptações e exigências
necessárias para receber a certificação, quando passará a servir de referência para as
demais construções daquele setor.
2.2

Etiqueta PROCEL EDIFICA

A etiqueta de avaliação PROCEL EDIFICA é um dos subprogramas do Programa
Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL, criado em dezembro de 1985,
pelo Ministério de Minas e Energia e da Indústria e Comércio. A criação do programa,
de iniciativa do Governo Federal, teve como objetivo combater o desperdício e reduzir
os custos e investimentos no setor energético, estimulando a produção de bens que
utilizasse a energia de modo eficiente.
Em 1993, foi instituído a Etiqueta Procel de Economia de Energia, que indica ao
consumidor, ao comprar um bem, quais os produtos que apresentam o melhor
desempenho no consumo de energia em cada categoria. Assim estimula o consumo, a
fabricação e comercialização de produtos mais eficientes, reduzindo assim custo na
geração de energia e impactos ambientais (CARVALHO, 2012).
Em 2003, teve início o programa de expansão desta etiquetagem para o setor da
construção civil, com a elaboração do Plano de Ação do Procel Edifica, no entanto,
apenas em 2009 foi lançado oficialmente para avaliação de edifícios comerciais e
públicos, como parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem. Em novembro de 2010 foi
lançada a versão para avaliação de edificações residenciais. Este programa de
etiquetagem é resultado da parceria entre a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. –
Eletrobrás – e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro. A
outorga da etiqueta é conferida pelo Laboratório de Eficiência Energética em
Edificações – LabEEE, da Universidade Federal de Santa Catarina (LAMBERTS et al.,
2007).
A concessão da etiqueta PROCEL EDIFICA pode ser conferida em duas ocasiões,
podendo ser na fase de projeto ou após edificação construída, o que irá influenciar o
método de análise. Na primeira situação é aplicado o método prescritivo ou o método da
simulação, enquanto a edificação já executada deverá ser avaliada através de inspeção
presencial.
Os critérios de avaliação também irão diferir de acordo com a categoria do
empreendimento. As edificações públicas ou destinadas a comércio e serviços tem sua
avaliação dividida em três requisitos, sendo eles (1) eficiência e potência instalada do
sistema de iluminação, (2) eficiência do sistema de condicionamento do ar e (3)
desempenho técnico da envoltória do edifício. Os níveis de eficiência destes itens são
classificados em uma escala que varia de A (mais eficiente) a E (menos eficiente).
Na obtenção da classificação geral do empreendimento, os três critérios são rotulados,
onde cada requisito possui um peso para a pontuação final, onde 30% corresponde ao
sistema de iluminação, outros 30% à envoltória e 40% corresponde ao sistema de
condicionamento de Ar. Existe ainda a bonificação de pontos para as edificações que
apresentem sistemas ou fontes renováveis de energia, sistemas de cogeração de energia
e uso racional da água, que colaboram para o aumento em um nível na classificação
geral do edifício. Na avaliação PROCEL EDIFICA é possível ainda obter a certificação
parcial para as edificações de caráter público, comercial ou de prestação de serviços, ou
seja, em apenas um dos critérios de avaliação (MME, 2008).
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Já nas edificações residenciais são avaliados a envoltória e o sistema de aquecimento de
água. Neste caso só poderá ser avaliado o desempenho do edifício como um todo,
considerando o desempenho do edifício no verão quando naturalmente ventilado ou
desempenho no inverno para as regiões de clima mais frio no país.
Além destes critérios, são também considerados pré-requisitos mínimos para que as
construções obtenham classificação de nível A. Uma delas é a utilização de fontes de
energia alternativa para o aquecimento de água se houver demanda (aquecimento solar,
aquecedores a gás, etc), instalação de controle inteligente de tráfego para edificações
com mais de um elevador e uso de bombas e água centrífuga participantes do Programa
Brasileiro de Etiquetagem.
O processo de outorga da etiqueta do PROCEL é constituído por duas etapas. A
primeira consiste na verificação do projeto e da documentação do empreendimento,
onde se emite um certificado com a etiqueta que atesta o nível da eficiência do projeto.
Já na segunda se realiza a auditoria da edificação em uso, onde já estará habitado e com
os sistemas instalados, onde, se este corresponder ao desempenho esperado, receberá
uma placa com o certificado para ser exposta no edifício.
A etiqueta PROCEL para a construção civil apresenta-se, então, como uma ferramenta
prática para a comparação de edificações quando se tem em questão o desempenho na
redução do consumo de energia elétrica, não abrangendo outros critérios considerados
nas construções sustentáveis.
2.3

Selo CASA AZUL

Diferente da certificação da Eletrobrás, o Selo Casa Azul foi criado com a proposta de
englobar em sua avaliação diversas categorias e subcategorias que tornam uma
edificação sustentável, envolvendo não apenas aspectos como eficiência energética,
como também a qualidade urbana, questões sociais, gestão de recursos, etc. A criação
do selo parte de um conjunto de ações da Caixa Econômica Federal – CAIXA – que
objetivavam integrar ações voltadas para a consciência de um desenvolvimento
sustentável nos produtos oferecidos pelo banco como política que atesta a
responsabilidade social da instituição.
Como responsável por cerca de 70% do crédito imobiliário para financiamento de
projetos residenciais no Brasil, a CAIXA tem papel importante na indução de práticas a
serem adotadas na construção de empreendimentos habitacionais (CAIXA, 2010).
Consciente desta função, a CAIXA veio a lançar o selo em 2010, sendo desenvolvido,
ainda, apenas para a classificação de projetos de habitação vinculados aos programas de
financiamentos ou repasse da instituição, tais como o “Minha Casa, Minha Vida”. O
selo é de caráter voluntário e funciona como um incentivo ao reconhecer as boas
práticas das empresas para se produzir construções mais sustentáveis.
O Selo Casa Azul CAIXA é um instrumento de classificação socioambiental
de projetos de empreendimentos habitacionais, que busca reconhecer os
empreendimentos que adotam soluções mais eficientes aplicadas à
construção, ao uso, à ocupação e à manutenção das edificações, objetivando
incentivar o uso racional de recursos naturais e a melhoria da qualidade da
habitação e de seu entorno. (CAIXA, 2010).

O método desenvolvido pela CAIXA funciona verificando, durante a análise
viabilidade técnica do empreendimento para atendimento aos programas
financiamento, o atendimento aos requisitos exigidos pelo selo. Além dos critérios
avaliação, a instituição exige que todos os projetos que se candidatem à obtenção
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CASA AZUL atendam às regras da Ação Madeira Legal e apresentar, até o fim da obra,
o Documento de Origem Florestal e declaração informando volume, espécie e
destinação final das madeiras utilizadas. Quanto aos critérios estabelecidos pelo selo, ao
todo são 53, divididos em 6 categorias que irão nortear a classificação do projeto.
A categoria 1 – Qualidade Urbana – compreende as ações que remetem sobretudo à
escolha do sítio e a relação entre empreendimento, entorno natural, construído e
comunidade, de forma a se otimizar o uso das infraestruturas existentes, o
desenvolvimento das comunidades existentes e a criação de comunidades atraentes, com
aumento da qualidade de vida no local. Nesta categoria é obrigatório o atendimento aos
critérios de melhoria da qualidade de vida, considerando a existência de infraestrutura
do entorno e de busca de bem estar, segurança e saúde para os moradores.
Os requisitos relacionados ao projeto e ao conforto das edificações são contemplados na
categoria 2, onde tenciona que os projetos considerem as questões relativas à adaptação
das edificações às características climáticas, físicas e geográficas locais, bem como
relativas à destinação de espaço para atividades específicas.
Os requisitos relacionados à eficiência energética são englobados na categoria 3, onde é
indispensável a adoção das práticas de utilização de lâmpadas de baixo consumo nas
áreas privativas, dispositivos economizadores nas áreas comuns e medição de gás
individualizada para se obter a certificação. Na categoria 4, de Conservação de Recursos
Materiais, é imprescindível que sejam atendidas as condições de qualidade de materiais
e componentes, de utilização de formas e escoras reutilizáveis, e de gestão de resíduos
de demolição e construção.
Ainda envolvendo a gestão de recursos, a categoria 5 compreende a gestão da água,
onde adota políticas para mitigar problemas de escassez e poluição, bem como redução
de riscos de inundação nas cidades. Por fim, no conjunto de ações para a
sustentabilidade nas edificações habitacionais, tem-se a categoria destinada à avaliação
das práticas sociais, categoria 6, onde pretende-se promover ações que integrem os
diversos agentes envolvidos na elaboração do projeto, construção e utilização das
edificações, entendendo que todos têm responsabilidade socioambiental em seu
envolvimento com o empreendimento. Neste grupo são obrigatórias as práticas de
educação para a gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de educação ambiental
dos empregados e de orientação dos moradores.
Para a obtenção do selo é necessário que se atenda pelo menos os requisitos
obrigatórios, mas é a adesão ao maior número de indicadores que elevará o nível da
certificação dos empreendimentos, que podem ser qualificados como Ouro (critérios
obrigatórios + 12 itens de livre escolha), Prata (critérios obrigatórios + 6 itens de livre
escolha) ou Bronze (critérios obrigatórios) conforme listado abaixo:
1 Qualidade Urbana: Qualidade do Entorno – Infraestrutura2, Qualidade do
Entorno – Impactos2, Melhorias no Entorno, Recuperação de Áreas Degradadas,
Reabilitação de Imóveis.
2 Projeto e Conforto: Paisagismo2, Flexibilidade de Projeto, Relação com a
Vizinhança, Solução Alternativa de Transporte, Local para Coleta Seletiva2,
Equipamentos de Lazer, Sociais e Esportivos2, Desempenho Térmico –
Vedações2, Desempenho Térmico - Orientação ao Sol e Ventos2, Iluminação

2 Obrigatório
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Natural de Áreas Comuns, Ventilação e Iluminação Natural de Banheiros,
Adequação às Condições Físicas do Terreno.
3 Eficiência Energética: Lâmpadas de Baixo Consumo - Áreas Privativas3,
Dispositivos Economizadores - Áreas Comuns2, Sistema de Aquecimento Solar,
Sistemas de Aquecimento à Gás, Medição Individualizada – Gás2, Elevadores
Eficientes, Eletrodomésticos Eficientes, Fontes Alternativas de Energia.
4 Conservação de Recursos Materiais: Coordenação Modular, Qualidade de
Materiais e Componentes2, Componentes Industrializados ou Pré-fabricados,
Formas e Escoras Reutilizáveis2, Concreto com Dosagem Otimizada, Cimento
de Alto-Forno (CPIII) e Pozolânico (CP IV), Pavimentação com Resíduos de
Construção e Demolição - RCD, Facilidade de Manutenção da Fachada, Madeira
Plantada ou Certificada.
5 Gestão da Água: Medição Individualizada – Água2, Dispositivos
Economizadores - Sistema de Descarga, Dispositivos Economizadores –
Arejadores, Dispositivos Economizadores - Registro Regulador de Vazão,
Aproveitamento de Águas Pluviais, Retenção de Águas Pluviais, Infiltração de
Águas Pluviais, Áreas Permeáveis2.
6 Práticas Sociais: Educação para a Gestão de RCD, Educação Ambiental dos
Empregados, Desenvolvimento Pessoal dos Empregados, Capacitação
Profissional dos Empregados, Inclusão de trabalhadores locais, Participação da
Comunidade na Elaboração do Projeto, Orientação aos Moradores2, Educação
Ambiental dos Moradores, Capacitação para Gestão do Empreendimento, Ações
para Mitigação de Riscos Sociais, Ações para a Geração de Emprego e Renda.
Como diferencial para a obtenção deste selo, a caixa não cobra pela sua concessão,
sendo onerosa apenas a taxa de análise de projeto, que não deve ultrapassar o teto de
R$328,00. O baixíssimo custo desta avaliação tem a função de tornar atraente a adesão
das empresas ao programa, enquanto, do outro lado, os empreendimentos ganham valor
agregado por serem considerados sustentáveis e empresas obtêm reconhecimento da
sociedade pelo investimento em práticas sociais e ambientalmente corretas.
No entanto, apesar da complexidade do programa da CAIXA, deve-se ressaltar que se
trata de um programa limitado, onde são analisados apenas os projetos vinculados aos
programas de financiamento do banco, e, assim, não pode concorrer ou ter caráter
efetivo de uma certificação.
3

VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS SISTEMAS

Visto as limitações de propósitos e fins específicos dos métodos de avaliação discutidos,
não se faz razoável estabelecer um comparativo entre os diferentes caminhos de
avaliação, uma vez que possuem objetivos diferenciados. No entanto, o que deve ser
observado na adesão por determinado programa é quais as características do
empreendimento que alinham o propósito de suas práticas sustentáveis ao de
determinada certificação.
Quando se tem o intuito de se obter uma certificação de padrão internacional, que sejam
equiparadas a sistemas estrangeiros como HQE, LEED ou BREEAM, no entanto
adaptados à realidade brasileira, provavelmente a opção deverá ser pelo sistema AQUA,
2 Obrigatório
3 Obrigatório para Habitação de Interesse Social até 3 salários mínimos.	
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pois envolve um conjunto de medidas que tem se consolidado como práticas adequadas,
abrangendo diversas formas de atuação no campo da construção sustentável.
O selo AQUA distingue-se pela sua avaliação qualitativa dos indicadores e possibilita
ao empreendedor a escolha das medidas que comprovar eficientes no atendimento
destes critérios. No entanto, a complexidade de etapas e exigências, associado ao
elevado custo de sistemas como este ainda limitam seu uso no país, sobretudo nas áreas
de menor desenvolvimento econômico, onde ainda persistem práticas já superadas na
construção civil sustentável.
Torna-se assim, mais atraente a opção por selos como o CASA AZUL, onde a
verificação do atendimento a certa quantidade de requisitos classificam a construção
como sustentável, ou seja, por método quantitativo. Contudo, como explicitado, as
barreiras de utilização destes sistemas estão no condicionamento da análise ao
atrelamento à relação instituição financeira-cliente, bem como à referência somente de
edificações habitacionais.
Apesar desta limitação, reconhece-se a importância do selo, pois o seu baixo custo de
avaliação e a clareza das medidas a serem adotadas estimulam empresas a se
candidatarem para obter a classificação. Outro ponto que merece ser ressaltado é a
inserção de requisitos que consideram medidas que favoreçam a transformação social e
a diminuição de desigualdades.
A etiqueta PROCEL, se comparado a outros mecanismos de medida dos índices de
sustentabilidade das construções, tem objetivos mais específicos. Não pretende
mensurar o desempenho dos edifícios em face de um envolvimento geral para um
desenvolvimento sustentável, e sim atuar como um indicador da eficiência energética.
Oferecendo uma ferramenta comparativa prática para que o usuário escolha por uma ou
outra edificação. Esta avaliação simplificada e de fácil identificação é importante para a
fácil assimilação do usuário e possibilitar assim seu uso em larga escala, podendo
tornar-se obrigatório para todas as edificações nacionais.
4

CONCLUSÕES

A princípio, para se avaliar o grau de sustentabilidade das edificações no Brasil, tinha-se
que recorer aos selos internacionais que não se adequavam de todo à realidade da
construção civil no país. Ao se desenvolverem certificados nacionais de qualificação
sustentável, além de baratearem os investimentos para a obtenção destes selos, também
garante-se uma classificação mais eficiente, já que são elaborados com base em
informações sobre a indústria local, levando em consideração a diversidade climática e
as condições socioeconômicas existentes no País.
Embora as três certificações (AQUA, PROCEL e CASA AZUL) venham para garantir
medidas relativas à sustentabilidade, cada uma possui sua especificidade e, portanto,
nenhuma se sobrepõe à outra. Elas aparecem na verdade como opções de certificação
mais adequada ao empreendimento em questão. Se levarmos em conta o investimento
para obter a classificação de habitações populares, por exemplo, o selo que mais se
encaixa é o CASA AZUL, por seu baixo custo. Para a adoção em larga escala, visando o
barateamento do consumo de energia elétrica, o PROCEL EDIFICA se mostra o melhor
por ter um processo mais simplificado, surgindo como um programa de governo para a
redução dos custos nacionais com a produção de energia. Já o AQUA é o único que
analisa além das fases de concepção do projeto e execução; indo além garantindo a
certificação em relação à operação dos mecanismos instalados, certificando a eficiência
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dos mesmos e assegurando a permanência do desempenho ambiental ao longo do seu
uso.
Apesar disso, principalmente por serem certificações recentes, nenhuma delas garantem
um desempenho sustentável. Elas proporcionam condições técnicas para que o edifício
possua potencial para um bom desempenho, mas o que vai de fato garantir que esse
desempenho aconteça são seus futuros usuários e responsáveis pela operação dos
mecanismos. Assim percebe-se a importância de se trabalhar a educação social com
orientações e conscientização para que o comportamento humano não venha a alterar ou
subutilizar a capacidade das edificações, sejam elas certificadas ou não.
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RESUMO
Os fatores que influenciam a disponibilidade da luz natural são diversos. Dentre eles, podemos destacar a
obstrução do entorno, variável de grande impacto em áreas densamente urbanizadas. Porém, mesmo em
áreas pouco urbanizadas, elementos naturais como a vegetação arbórea podem provocar uma obstrução
considerável, que se traduz na alteração na quantidade de luz natural disponível no interior dos ambientes.
Por outro lado, a vegetação pode proporcionar sombras e melhorar a qualidade da luz que incide através
de janelas, reduzindo a intensidade da componente direta do sol, bem como o brilho vindo do céu. Sendo
assim, este estudo tem como proposta verificar o comportamento da iluminação natural sob a copa de
quatro espécies arbóreas : Mangueira, Pau-Brasil, Pitombeira e Carolina. O procedimento metodológico
adotado consistiu no levantamento das características físicas dos tipos arbóreos escolhidos e medições in
loco da iluminância. Para a obtenção dos dados de iluminância foram utilizados sensores fotométricos Li210 e dataloggers Li-1400, ambos da LI-COR. Para cada árvore foram realizados três conjuntos de
medições em dias distintos, considerando três condições de céu: claro, parcialmete encoberto e encoberto.
Simultaneamente ao registro das iluminâncias sob as copas das árvores, foram obtidos também os dados
externos de iluminâncias, no topo do edifício mais elevado do entorno. O percentual de redução da
mediana (iluminâncias), sob a copa das espécies arbóreas estudadas, foi em torno de 90 a 98% relação aos
registros externos (céu encoberto, em torno de 53 Klux), com exceção da Pitombeira, que apresentou a
menor redução em algumas orientações, em torno de 80 a 90%.
Palavras-chave: Iluminação natural; Obstrução do céu; Medições de iluminação.

ABSTRACT
Different factors impacts the daylight availability. In urban areas the sky obstruction is a considerably
variable. Even in urban areas, natural elements such as vegetation can cause obstruction, which decreases
the amount of available daylight. Otherwise, the vegetation can provide shadows and improve the quality
of light, reducing the light intensity from the sun and the sky. This study investigates the impacts of
vegetation on illuminance levels under the canopy of four species: Mangifera indica, Caesalpinia
echinata, Talisia esculenta and Adenanthera pavonina. The physical characteristics of canopy were
measured and measurements of illuminance were collected . To obtain the photometric data illuminance
sensors and dataloggers 210 Li - Li -1400 , both from LI-COR were used. Daylight measurements were
taken on different days, considering three sky conditions: clear, partly cloudy and overcast. Data from the
external illuminance, at the top of the highest building, were also taken. The median illuminance
reduction, under the canopy, was around 90-98%, compared to external data (overcast sky, around 53
Klux), except the Pitombeira, which had the lowest reduction, around 80-90%.
Keywords: Daylighting; Sky obstruction; Daylight measurements.
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1

INTRODUÇÃO

Os fatores que influenciam a disponibilidade da luz natural são diversos. Dentre eles,
podemos destacar a obstrução do entorno, variável de grande impacto em áreas
densamente urbanizadas. O planejamento da luz natural exige atenção especial ao efeito
das obstruções circunvizinhas, mesmo em áreas pouco urbanizadas, elementos naturais
como a vegetação arbórea podem provocar uma obstrução considerável, que se traduz
na alteração na quantidade de luz natural disponível no interior dos ambientes
(HOPKINSON et al., 1975).
A arborização inserida no meio urbano pode oferecer proteção solar para os edifícios,
reduzindo o consumo de energia para o condicionamento térmico interior devido à sua
sombra, influenciando nas trocas de calor e provocando diminuição das temperaturas
(VILLALBA et al., 2014). No estudo de Donovan e Butry (2009) o sombreamento
proveniente do entorno arborizado resultou em uma redução em torno de 5% no
consumo de energia elétrica com ar-condicionado. Givoni (1992) afirma ainda que as
árvores contribuem para a melhoria do microclima imediato, citando o aspecto térmico
como o maior benefício. Quanto maior a densidade das mesmas, maior a ação na
filtragem do ar, na promoção da privacidade e no sombreamento e no controle do
iluminamento excessivo do sol. Nos climas quentes, as superfícies vegetadas e as folhas
das árvores absorvem a radiação solar, o sombreamento reduz as temperaturas
superficiais e, o processo de evapotranspiração diminui a temperatura do ar.
2

OBJETIVO GERAL

Verificar o comportamento da iluminação natural sob a copa de quatro espécies
arbóreas amplamente cultivadas na cidade de João Pessoa: Mangueira, Pau-Brasil,
Pitombeira e Carolina.
3

O EFEITO DA VEGETAÇÃO SOBRE A ILUMINAÇÃO

O bloqueio da luz solar direta, principalmente em clima quente, favorece o uso da luz
natural nos ambientes internos. As plantas podem proporcionar sombras e melhorar a
qualidade da luz que incide através de janelas, reduzindo a intensidade da componnente
direta do sol, bem como o brilho vindo do céu (AL-SALLAL, 2009). A luz solar que
atravessa as aberturas pode ser filtrada e suavizada pela presença de vegetação ou
elementos de proteção solar, como venezianas, cortinas, entre outros. Segundo Mascaró
(2010), o sombreamento da vegetação tem grande influência sobre a luz natural nos
recintos urbanos e, consequentemente, afeta o desempenho da luz natural nas
edificações. A forma da copa das árvores e seu tamanho determinam a área sombreada,
que muda de acordo com a espécie e com a época do ano. Uma escolha adequada deve
levar em consideração as mudanças de forma e tamanho que se processarão ao longo do
tempo, baseada nas condições de insolação do recinto urbano através do ano e das
necessidades de sombreamento em cada estação. Neste sentido, Chen (2006) e Piveta
(2010) concluíram que a influência da vegetação nas condições ambientais internas de
edificações relaciona-se diretamente com o Índice de Área Foliar (IAF). Segundo
Watson (1947), o Índice de Área Foliar (IAF) é a área foliar integrada do dossel por
unidade de superfície projetada no solo, uma variável adimensional (m² folha / m² de
solo). Este índice está relacionado com a quantidade de luz interceptada pela copa e tem
influência direta nas temperaturas superficiais das áreas sombreadas (CHARLES
EDWARDS e THORNLEY, 1972). Copas densas possuem IAF elevado, portanto,
transmitem menor quantidade de luz sob a copa.
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No estudo realizado por All-Sallal (2009) evidenciou-se a importância da sombra de
árvores na melhoria da qualidade e distribuição da iluminação natural. O autor
investigou a influência das espécies Neem e Ghaf nas condições de iluminação de salas
de aulas, através de simulação computacional. A referida pesquisa concentrou-se na
análise da iluminância que incide no plano de tarefa de salas de aula voltadas para norte,
sul, leste e oeste, a fim de identificar os momentos críticos que são relevantes para a
localidade. A vegetação é um elemento de difícil inserção no projeto da iluminação
natural, considerando, por exemplo, a simulação computacional, todos os elementos
intervenientes na reprodução da luz devem ser modelados tridimensionalmente.
Contudo, essa modelagem é impraticável, não somente devido à complexidade de todas
as variáveis relatadas, como também, na sobrecarga do modelo. No entanto, alguns
métodos de caracterização da vegetação, podem ser introduzidos para simplificar a sua
reprodução e modelagem. Neste contexto, medições in loco da iluminação sob a copa de
árvores contribuem para a caracterização de tipos arbóreos. Al-Sallal (2013) também
desenvolveu um método, a partir de fotografias hemisféricas, para a construção
simplificada de um modelo tridimensional de copa de árvore em ambiente digital
(simulação da luz natural). O modelo 3D de copa de árvore, resultante da aplicação do
método proposto, foi usado para simular o efeito da interceptação da luz sob espécies
arbóreas. Os resultados das simulações foram validados através da comparação com
medições reais de iluminância realizadas em campo, com expressiva concordância entre
os níveis de iluminância simulados e medidos.
4

MATERIAIS E MÉTODO

A metodologia utilizada para este estudo divide-se em três etapas: seleção e
levantamento das árvores, medições da iluminância sob a copa das árvores e análise dos
resultados, detalhadas nos tópicos a seguir.
4.1 Seleção e levantamento das árvores
Os tipos arbóreos utilizados nesta pesquisa foram selecionados a partir das espécies
existentes no Campus I da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, na cidade de João
Pessoa-PB. A escolha por esta área se deu em função da existência de grande
diversidade de espécies e da proximidade com o local de estudo, facilitando e
diminuindo o tempo de deslocamento com equipamentos. Todas as árvores selecionadas
estão inseridas no Centro de Tecnologia da UFPB, ver indicação na Figura 1 abaixo.
Figura 1 – Localização da área de estudo
Pitombeira

Mangueira

Pau-brasil

Carolina
a

Fonte: Google earth.
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Para seleção das espécies arbóreas, considerou-se alguns aspectos: espécies recorrentes
na cidade de João Pessoa; dimensão com portes diferenciados (grande, médio e
pequeno); copas regulares, ausência de podas radicais; folhas com tamanhos e
composições diferenciadas; e entorno, onde a condicionante foi uma situação em que a
árvore se encontrasse com o máximo de afastada de elementos naturais e edificados,
objetivando a redução da componente refletida da luz natural.
Na Figura 2 pode-se visualizar a implantação das árvores na área do Centro de
Tecnologia da UFPB. As espécies denominadas de 01, 02 e 03 estão localizadas em
vãos existentes entre os blocos D, F, G e H, edificações térreas. A espécie 04 está
localizada no estacionamento, próxima ao bloco de aulas CTJ, que possui 3 pavimentos.
O levantamento da vegetação em estudo foi realizado in loco com auxílio de trena
comum. Cada tipo teve a largura e o comprimento da copa medido, posteriormente,
através de fotografias, foram calculadas as dimensões verticais da copa, como também
altura total da árvore. Paralelamente ao levantamento geométrico, obtiveram-se
também, tendo com base comparativa a cartela de cores da CIBSE (2001), os valores de
refletância das folhas e da entorno no qual cada árvore está inserida.
Figura 2 – Identificação dos tipos arbóreos

4.2 Medições da iluminância
As medições das iluminâncias, sob a copa das 04 espécies arbóreas em análise,
ocorreram no período de 10 de junho de 2013 à 30 de julho de 2013, no horário das
11:00 às 13:00h. Este horário foi estabelecido considerando a sombra da árvore,
projetada ortogonalmente sobre o piso. Oito pontos de medição foram locados, com os
sensores fotométricos apoiados em tripés, com as medições ocorrendo a cada 1 minuto.
Para a armazenagem dos dados foi utilizado um conjunto de três dataloggers. Os pontos,
localizados a 1,5 metros do centro da copa (tronco da árvore) e a uma altura de 1,5
metros a partir do solo, foram posicionados conforme a orientação norte, sul, leste,
oeste, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste (Figuras 3 e 4). Para o nivelamento dos
sensores foi utilizado o kit de fixação da Li-cor que contém um nível de bolha.
Para cada árvore foram realizados três conjuntos de medições em dias distintos,
considerando três condições de céu predominante: claro, parcialmente encoberto e
encoberto. Simultaneamente aos registros das iluminâncias sob as copas das árvores,
foram obtidos também os dados externos de iluminâncias, a uma altura de
aproximadamente 12 metros (cobertura do edifício mais elevado do local), objetivando
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o máximo de desobstrução do entorno, utilizando sensores e datataloggers LI-COR (Li210 e Li 1400.
Figura 3 – Detalhe do sensor e tripé (a); Sensores sob a copa da árvore (b)

(a)

(b)

Figura 4 – Planta e corte da locação dos sensores sob a copa das árvores

5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados, apresentados a seguir, referem-se à caracterização da copa das árvores e
às medições das iluminâncias sob as mesmas.
5.1 Caracterização da copa das espécies arbóreas em análise
As principais características dos tipos arbóreos em estudo estão apresentadas no Quadro
1. A refletância do piso no qual a Mangueira e o Pau-Brasil estão implantados, sob a
luz solar direta é de 26, na sombra o valor encontrado corresponde a 13. Para o piso no
entorno da Pitombeira e da Carolina, sob luz solar direta, o valor identificado foi de 28,
na sombra a refletância é de 16. A refletância das folhas está apresentada no Quadro 1,
os valores estão em torno de 13 e 16.
A Mangueira e a Carolina, em estudo, são árvores de grande porte. A Mangueira
apresentando copa fechada, arredondada e simétrica, já a Carolina, apresenta ramagem
longa e esparsa, formando uma copa aberta. O pau-brasil apresenta um porte pequeno e
a copa levemente irregular. A Pitombeira apresenta porte médio e copa aberta (observar
imagens do Quadro 1).
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Quadro 1 – Características geométricas das espécies arbóreas em estudo
Espécie arbórea

Folha

Geometria

Mangueira

Refletância: 16
Dimensão: 25 x 5 cm

Pau-Brasil

Pitombeira

Carolina

Refletância:16,67
Dimensão: 2,5 x 1 cm

Refletância:16
Dimensão: 26 x 7 cm

Refletância:13,5
Dimensão: 3,5 x 2,5 cm

5.2 Medições das iluminâncias
Os dados provenientes das medições de iluminância, realizadas sob a copa das 4
espécies de árvore escolhidas para este estudo e na condição de entorno desobstruído,
podem ser visualizados nos gráficos das Figuras 5 a 11.
A Figura 5 representa as iluminâncias (Klux) registradas na cobertura do edifício,
caracterizando uma condição de céu desobstruído. Com céu claro a iluminância mínima
ficou em torno de 75 Klux, a máxima em torno de 110 Klux e 50% das iluminâncias
estão concentradas entre 94 e 102 Klux. Para os dias parcialmente encobertos, a
iluminância mínima foi de 45 Klux, a máxima em torno de 95 Klux, com 50% das
iluminâncias concentradas entre 73 e 84 Klux. Nos dias encobertos, a iluminância
mínima está em torno de 30 Klux, a máxima de 75 Klux, estando 50% das iluminâncias
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agrupadas entre 42 e 56 Klux. Nos dias de céu claro a maior frequência ocorreu entre 95
e 100 Klux, nos dias de céu parcialmente encoberto, a maior frequência esteve entre 70
e 75 Klux e, nos dias de céu encoberto, a maior frequência ficou entre 40 e 45 Klux.
Figura 5 – Iluminâncias: céu claro, parcialmente encoberto e encoberto

Na figura 6 observam-se os resultados das medições para a mangueira. A orientação
norte apresentou os menores valores em Klux e a menor variação. Já as orientações Sul,
Leste e Sudoeste apresentaram os maiores níveis e também as maiores variações.
Atribui-se essas diferenças à geometria da copa e à reflexão do entorno. Em relação à
geometria da copa, o tronco, tomado como referência para a distribuição dos sensores,
não se encontra no centro da mesma, consequentemente a sombra no lado sul é menor.
Além disso, Na orientação leste há uma considerável lacuna na ramagem da copa. As
medianas da iluminância estão entre 1,58 e 3,75 (Klux), que representa uma redução
média de 95,34% em relação às iluminâncias medidas na condição de céu desobstruído.
Figura 6 – Iluminâncias sob a Mangueira - céu encoberto

Figura 7 – Iluminâncias sob o Pau-Brasil - céu encoberto
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Na Figura 7 encontram-se as iluminâncias sob a copa da árvore 02 (Pau-Brasil). As
medianas das iluminâncias apresentam-se entre 2,48 Klux (nordeste) e 4,61 Klux (sul),
representando redução de aproximadamente 93,10% em relação à condição de céu
desobstruído. Observa-se maior variação e amplitude dos valores de iluminância nas
orientações sul, sudoeste e norte. Atribui-se essas diferenças, da mesma forma que a
mangueira, à refletância do entorno e à geometria da copa, principalmente porque o
tronco, tomado como referência para a distribuição dos sensores, não se encontra no
centro da copa.
As medições de iluminância sob a árvore 03 (Pitombeira) estão na Figura 8. Observa-se
medianas entre 2,49 Klux (leste) e 6,22 Klux (sudoeste) que representa um percentual
de redução de aproximadamente 88,47%. Observa-se que, a variação da iluminância
ocorreu de forma mais constante entre as orientações, caracterizando uma copa com
distribuição de lacuna mais homogênea. Desta forma, atribui-se os níveis de dispersão
mais elevados, ocorridos nas orientações sul, sudoeste, oeste e norte, à refletância do
entorno
Figura 8 – Iluminâncias sob a Pitombeira - céu encoberto

Na Figura 9 observa-se os resultados das medições para a Carolina. As medianas
apresentam-se entre 2,18 Klux (norte) e 3,12 Klux (sul), correspondendo a um
percentual de redução de cerca de 94,79%. Os níveis de dispersão da iluminância e as
variações mostram-se mais constantes em relação as demais árvores. Neste caso, podese associar os baixos níveis e a constância da iluminância à geometria (grandes
dimensões) e a alta densidade da copa da Carolina juntamente com o tipo de folha, o
que possibilita a permeabilidade da luz de forma mais constante e melhor distribuída.
Figura 9 – Iluminâncias sob a Carolina - céu encoberto

Na Figura 10 as iluminâncias estão agrupadas conforme a árvore analisada, enquanto na
Figura 11 observa-se o percentual de redução das medianas, observadas em cada árvore
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e orientação, em relação à iluminância na condição de céu desobstruído. Nota-se que
sob o Pau-Brasil, a Pitombeira e a Carolina a mediana variou entre 2800 e 2900 Lux. A
mangueira apresentou a mediana mais baixa, aproximadamente 1600 Lux. As medianas
oscilam entre 92 e 96%, para a Mangueira, Pau-Brasil e Carolina. A Pitombeira
apresentou menores reduções, em torno de 90% e 92%, bem como a menor redução, de
80%. A menor variação das iluminâncias ocorreu sob a copa da Carolina, estando 50%
das iluminâncias concentradas entre 2,5 e 3,2 Klux.
Figura 10 – Iluminâncias sob a copa das espécies em análise

Figura 11 – Percentual de redução da mediana

A mangueira possui copa densa e folhas relativamente grandes (comparando-se com as
demais árvores em análise), proporcionando menor quantidade de lacuna entre as
folhas, consequentemente menos luz é transmitida para baixo da copa. A Carolina
também possui copa densa, porém suas folhas são compostas por pequenos folíolos
resultando em menor variação da luz sob a copa.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através de medições in loco, este trabalho verificou as iluminâncias sob a copa de
quatro espécies arbóreas: Mangueira, Pau-Brasil, Pitombeira e Carolina. As maiores
amplitudes da iluminância foram observadas no Pau Brasil e na Pitombeira, cujas copas
são abertas e pouco densas, possuindo consideráveis lacunas entre as folhas.
Observa-se que, o Pau-brasil, a Pitombeira e a Carolina apresentaram medianas
aproximadamente iguais, porém a variação da iluminância sob a copa da Carolina foi
consideravelmente menor. Isto pode estar relacionado à fatores, tais como: densidade e
dimensão da copa, tipo de folha, bem como a refletância do entorno. A mangueira
apresentou os menores níveis de dispersão, porém com variação, relativamente próxima
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à do Pau-brasil e Pitombeira. Apesar da mangueira ser uma árvore de copa densa e folha
grande, esta variação da iluminância pode ser explicada pela presença de vazios
inconstantes na ramagem da copa, permitindo consideráveis variações na penetração da
luz, além da contribuição do entorno.
O percentual de redução da iluminâncias sob a copa das espécies arbóreas estudadas,
variou entre 90% à 98% em relação aos registros externos (aproximadamente 53 Klux),
com exceção da Pitombeira, que apresentou a menor redução em algumas orientações,
em torno de 80% à 90%. As orientações sul e sudoeste foram as que apresentaram as
maiores amplitudes e variações de iluminância em todas as espécies estudadas, esse
diferencial foi atribuído à geometria da copa e às reflexões do entorno.
AGRADECIMENTOS
Ao CNPq e à CAPES, pelo apoio recebido.
REFERÊNCIAS
AL-SALLAL, Khaled A. AL-RAIS, Laila. A novel method to model trees for building
daylighting simulation using hemispherical photography. Journal of Building Performance
Simulation, Emirados Árabes, v.6, n.1, p. 38-52, Janeiro 2013.
AL-SALLAL, K.A., ABU-OBEID, N. Effects of shade trees on illuminance in classrooms in
the United Arab Emirates. Architectural Science Review, Emirados Árabes, v. 52, n. 4, p.
295–311, 2009.
AL-SALLAL, K.A Practical method to model trees for daylighting simulation using
hemispherical photography. Building Simulation: Eleventh International IBPSA Conference.
2009.
CHEN, Y. The intervention of plants in the conflicts between buildings and climate – A
case study in Singapore. 2006. 336f. Thesis (Doctor in Philosophy). Department of Building,
National University of Singapore, Singapore.
CHARLES-EDWARDS, D. A.; THORNLEY, J. H. M. Light Interception by an Isolated
Plant: A Simple Model. Lilllehampttin, Sussex Received: 6, 1972.
DONOVAN, G. H.; BUTRY, D. T. The value of shade: Estimating the effect of urban trees on
summertime electricity use. Energy and Buildings. London: Elsevier, v.41, p. 662-668, 2009.
GIVONI, B. Comfort Climate Analysis and Building Design Guidelines. Energy and
Buildings, v. 18, n. 1, 1992.
HOPKKINSON, R.G.; PETHERBRIDGE, P.; LONGMORE, J. Iluminação Natural. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1975. 776p.
MASCARO, Juan L.; MASCARO, Lucia E. A. R. Vegetação Urbana. 3. ed. Porto Alegre: maisquatro, 2010.
PIVETA, Joseane. Influência de elementos paisagísticos no desempenho térmico de
edificação térrea. 2010. 69 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Edificações e
Saneamento) - Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2010.
VILLALBA, A.; PATTINI, A.; CORREA E. An approach to urban tree daylight permeability
simulation using models based on louvers. Building and Environment. Mendonza, V. 73, p.
75-87, fev. 2014.
WATSON, D. J. Comparative physiological studies on growth of field crops: I.Variation in net
assimilation rate and leaf area between species and varieties, andwithin and between years.
Annals of Botany, v. 11, p. 41-76. 1947.

743

http://doi.org/10.17012/entac2014.434

TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO LED x FLUORESCENTE T5:
UM ESTUDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA APLICADO EM
LOJA DE CONVENIÊNCIA DE POSTO DE SERVIÇO
DI TRAPANO, Patrizia (1); DE BENEDETTO, Gisele Saveriano (2)

(1) AMBEE/FAU/UFRJ, e-mail: patrizia@loggia.arq.br (2) IPIRANGA, email: giselel@ipiranga.com.br

RESUMO
O objetivo desse artigo é apresentar os ganhos energéticos obtidos através da mudança de tecnologia de
iluminação artificial, e sua integração com a iluminação natural, somada a revisão do nível médio de
iluminância de 500 lux para 400 lux, nas lojas de conveniência am/pm dos Postos Ecoeficientes Ipiranga,
com base no IES - Illuminating Engineering Society (2011). A tecnologia de iluminação fluorescente T5
(4x14W) + PAR vapor metálico 35W foi substituída para panel flat LED 40W + PAR LED 12W. A
metodologia desenvolveu-se através do estudo de caso realizado na loja am/pm localizada em São
Cristovão, no Rio de Janeiro. Foram elaboradas 4 situações de projeto, nas quais foram realizadas
medições de iluminância e de consumo de energia durante uma semana em cada uma das situações. Para
a realização das medições de iluminância, a norma adotada foi a ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 (2013).
Foram realizadas simulações com o software AGI-32 para comparação com os resultados das medições, e
também elaborados gráficos de consumo em kWh para cada semana de medição. Como resultado, o
estudo mostrou redução de aproximadamente 57% no consumo de energia elétrica com iluminação,
ocorrida com a mudança da tecnologia para LED associada a nova proposta de iluminância. Outra
importante constatação foi a redução do DPI (densidade de potência de iluminação) para 9W/m2. Este
estudo fez parte de um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento, com o apoio da FINEP e parceria com
universidades, desenvolvido pela Ipiranga Produtos de Petróleo S. A., com foco na evolução da
tecnologia LED aplicada na sua rede de postos de serviço. Com base nesses resultados, a iluminação com
LED tem sido implementada nas lojas como um item relevante do Posto Ecoeficiente Ipiranga, resultando
numa importante contribuição para redução do consumo de energia.
Palavras-chave: iluminação, eficiência energética, LED.

ABSTRACT
The propose of this paper is to present the energy gains obtained through the change of lighting
technology and its integration with the natural light, added to the change of illuminance in the am/pm
convenience stores of Ipiranga Eco-Efficient Service Station, that includes the revision of the medium
level of illuminance of 500 lux for 400 lux as reference level, based on the IES - Illuminating Engineering
Society (2011). The fluorescent lighting technology T5(4x14W) + metal halide PAR 35W was replaced
for panel flat LED 40W + PAR LED 12W. The methodology developed was the case study in the am/pm
convenience store located in São Cristovão, RJ. For this study four design situations were elaborated, in
which illuminance measurements and power consumption were performed during one week in each
situation. To carry out the measurements of illuminance, the standard adopted was the ABNT NBR
ISO/CIE 8995-1 (2013). Simulations were performed with the AGI-32 software to be compared with the
results of the measurements. Graphics of energy consumption in kWh were prepared for each week. As a
result, the study showed about 57% reduction in electric power consumption, which occurred due to a
change from LEDs technology added to the change of illuminance. Another important finding was the
significant decrease of the LPD (lighting power density) to 9W/m2. This study was part of a research and
development project on artificial lighting and LED technology on the Ipiranga Service Station chain and
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it was an important contribution to energy consumption reduction. Based on these results, the LEDs
technology has been implemented in the am/pm convenience stores as an important item of the Ipiranga
Eco-Efficient Service Stations.
Keywords: lighting, energy efficiency, LED

1

INTRODUÇÃO

A Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. conduz um amplo projeto de inovação e pesquisa,
com o apoio da FINEP e parceria com universidades, com foco na evolução das
tecnologias aplicadas na sua rede de Postos Ecoeficientes. O objetivo desse artigo é
apresentar os ganhos energéticos obtidos através da mudança de tecnologia de
iluminação artificial, e sua integração com a iluminação natural, uma vez que as lojas
am/pm apresentam domus para aproveitamento da luz natural em seus projetos,
envolvendo sensores de controle de iluminação.
A mudança de tecnologia dos Postos Ecoeficientes Ipiranga não se caracterizou como
um retrofit, substituindo a atual iluminação fluorescente T5 (4x14W) + PAR vapor
metálico 35W por equipamentos com LEDs. Por se tratar de um projeto de inovação,
desenvolveu-se um estudo do projeto luminotécnico atual das lojas de conveniência
am/pm, que incluiu a revisão do nível mínimo de iluminância de 500 lux para 400 lux,
com base no IES - Illuminating Engineering Society (2011), e a realização do
levantamento de iluminâncias em diversas lojas am/pm, que embasaram a pesquisa.
Com relação a substituição da tecnologia fluorescente por LED, a preocupação da
Ipiranga era trabalhar com fornecedores que considerassem aspectos técnicos relevantes
dos produtos como a potência, fluxo luminoso, temperatura de cor, eficiência (lm/W),
fotometria acreditada em laboratório, garantia, IP (grau de proteção das luminárias).
Esse estudo possibilitou à Ipiranga a homologação de fornecedores com maior
confiabilidade no resultado luminotécnico do projeto.
A metodologia desenvolveu-se na forma de estudo de caso da loja am/pm situada no
Posto Ipiranga Matriz em São Cristóvão, Rio de Janeiro. Nesta loja, foi desenvolvido o
projeto de iluminação, com o apoio de simulações computacionais feitas através do
software AGI-32, passando-se à fase de protótipo, onde as soluções foram aplicadas
para avaliação qualitativa e medição.
O objetivo das medições em 4 etapas foi, além de identificar a economia de energia
proveniente da troca de tecnologia e partido de projeto, conhecer a real contribuição da
integração da luz artificial com a natural. Os resultados das medições foram comparados
com as simulações feitas da etapa de projeto. Os resultados das medições de consumo
nos circuitos de iluminação da loja, foram transformados em gráficos de kWh para cada
semana de medição, nas 4 situações propostas.
 Situação 1 e 2 com lâmpadas fluorescentes T5 (4x14W) e PAR vapor metálico 35W,
com sensores de iluminância desligados (situação 1) e ligados (situação 2) –
configurando o projeto padrão atual da loja;
 Situação 3 e 4 com panel flat em LED 40W e PAR 30 em LED 12W com sensores de
iluminância desligados (situação 3) e ligados (situação 4) – de acordo com o novo
projeto proposto.
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2
2.1

FUNDAMENTAÇÃO
Parâmetros de projeto

Para as lojas de conveniência am/pm, a recomendação do IES - Illuminating
Engineering Society (p.34.8 - p.34.12, 2011) para iluminâncias horizontais na área de
loja (food market) é de 500 lux (Figura 1). Como as lojas am/pm possuem também
atividade de food service, o IES (p.22.18, 2011) recomenda para essas áreas
iluminâncias horizontais de 200 lux (Figura 2).
Evoluindo nas pesquisa, constatou-se durante as medições realizadas em diversas lojas
am/pm, que a média de iluminância para luz geral (com a iluminação de destaque
deligada) variava entre 250 a 400 lux, e as lojas não era consideradas escuras. Como
exemplo, a medição realizada na loja am/pm, estudo de caso desse artigo, no dia
27/03/2012 à noite, onde as lâmpadas de destaque vapor metálico PAR 30/35W foram
desligadas, obteve-se média de iluminância de 425 lux. A medição realizada no dia
19/09/2013 à noite, com todo o sistema ligado, resultou na média de 647lux. Constatouse que existe contribuição significativa na iluminância devido a utilização das lâmpadas
PAR metálicas de 35Wpara iluminação de destaque, levando à loja a índice de
iluminância maior do que a média de 500 lux. Este fato resulta também em maior
consumo de energia.
Com base nas observações do IES (2011), que estabelece iluminâncias entre 200lux
(food service) a 500 lux (grocery/supermarket), e devido a coexistência dessas
atividades no mesmo espaço, somadas as medições realizadas nas lojas am/pm, que
variaram entre 250 a 400 lux, foi proposto trabalhar com iluminância média de 400 lux,
incluindo luz geral e de destaque, trocando ambas as fontes para LED.
Figura 1 – Recomendações do IES para grocery/supermarket

Fonte: (IES, p.34.8-p.34.12, 2011)

Figura 2 – Recomendações do IES para food service

Fonte: (IES, p.22.18, 2011)
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Sobre temperatura de cor é importante ressaltar que, segundo recomendações do IES
(2011), para iluminâncias ≤500 lux a aparência de cor deverá ser quente ou
intermediária. Isto significa estar entre 3500K a 4000K.
Para a loja am/pm, segundo a ASHRAE 90-1 (2010), o DPI (densidade de potência de
iluminação) seria de 18.10 W/m2. A média das medições realizadas em postos com
lâmpadas fluorescentes T5 (4x14W) e PAR vapor metálico 35W foi de 12.73 W/m2,
para iluminação geral, sem considerar a iluminação de destaque. Devido as mudanças
de parâmetros e de tecnologia, o DPI passou para 9W/m2, incluindo iluminação geral e
de destaque.
2.2

Sensores e regulagens

Com relação aos sensores de controle da iluminação, pode-se dizer que, segundo o IES
(2011), a separação de grupos de luminárias em seções controladas por diferentes
sensores, torna o sistema mais eficiente, sendo recomendada a instalação de mais
sensores ligados as seções paralelas a fonte de luz natural. Este procedimento permite ao
sistema de automação operar em diferentes níveis de iluminância compensada pela
incidência da luz natural.
Os sensores disponibilizados no mercado apresentam distintos protocolos, sendo os
mais usados o de padrão analógico, denominado 1-10V e o padrão digital, denominado
DALI. O padrão analógico tem a vantagem de se integrar com os reatores dimerizáveis
mais comuns de mercado, são relativamente fáceis de encontrar e instalar, porém são
pouco versáteis em se tratando de instalação (tem limite de número de luminárias e
distância) e são muito imprecisos para calibrar, caso se deseje uma iluminância
diferente no nível de referência estabelecido de 500 lux. Por outro lado, o padrão DALI
permite que os sensores sejam configurados remotamente, através de uma interface feita
pelo computador. Outra vantagem é a precisão e a capacidade de endereçamento digital,
que permite ao usuário a programação de linhas, colunas ou até mesmo individualizar a
dimerização de cada luminária.
Os sensores instalados na loja matriz foram do fabricante PHILIPS, MicroLuxsense
LRL 1220/10, protocolo 1-10V, com o nível de referência de 500 lux. Para alteração do
nível de 500 lux para 400 lux (nova proposta de iluminância da loja), foi seguido o
procedimento de instalação e ajuste dos sensores MicroLuxsense conforme as instruções
fornecidas pelo fabricante.
3
3.1

DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA
Situação 1 e 2 – Fluorescente T5 (4x14W) + PAR vapor metálico 35W –
sensores desligados (1) e ligados (2)

As situações 1 e 2 apresentam em sua iluminação geral 23 luminárias do tipo embutido
com 4 fluorescentes T5 x 14W, distribuídas em fileiras. Além destas, existem
luminárias pontuais para atender a padaria, o balcão caixa e a vitrine da loja com
lâmpadas vapor metálico CDMR PAR 30 de 35W (Figura 3). Esta loja é dotada de 4
domus para iluminação natural. No projeto existente na loja, as luminárias fluorescentes
estavam ligadas somente a um sensor, com o objetivo de monitorar o nível de
iluminância de acordo com a incidência de luz natural proveniente dos domus.
Para atender as recomendações do IES (2011), foram instalados 4 sensores, assinalados
em vermelho (Figura 3), ligados a 4 grupos de seções de luminárias com lâmpadas T5
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4x14W (M/L/J/D). As luminárias pontuais não foram ligadas a sensores pelo fato de não
serem dimerizadas. Nesta situação, foram realizadas duas semanas de medições de
consumo de energia: a primeira com os sensores desligados e a segunda com os
sensores ligados. Para o levantamento do consumo de energia elétrica, foi utilizado um
medidor eletrônico digital portátil, registrando medições com intervalo de integração de
30 minutos, durante um período de 7 dias. Para realização das medições de
iluminâncias, foram consideradas todas as lâmpadas acesas (iluminação geral +
pontuais), seguindo a metodologia da malha de cálculo para projeto do sistema de
iluminação da Norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 (2013).
Figura 3 – Planta de teto da situação 1 e 2: fluorescente T5 4X14W + VM 35W com
a marcação dos sensores

Fonte: Autores

3.2

Situação 3 e 4 – Panel Flat em LED 40W + PAR 30 em LED 12W – sensores
desligados (3) e ligados(4)

Para a distribuição das luminárias no teto foi realizada a simulação com a iluminância
de 400 lux pretendida, chegando-se ao quantitativo de 16 luminárias panel flat 40W e
24 PAR 30 LED 12W(Figura 4). Foram reinstalados 3 sensores, assinalados em
vermelho (Figura 4), ligados a 3 grupos de seções de luminárias panel flat (J/L/M). O
quarto sensor ligado a seção F não foi alterado, pois na área de padaria foi mantido o
padrão de 500lux. As luminárias pontuais não foram ligadas aos sensores pelo fato de
não serem dimerizadas.
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Figura 4 – Planta de teto da situação 3 e 4 : panel flat 40W + PAR LED 12W com a
marcação dos sensores

Fonte: Autores

3.3

Simulações da situação 1 e 2

Nesta etapa, foram realizadas duas simulações com o software AGI-32 com as
fotometrias das respectivas luminárias. A simulação realizada com as lâmpadas
fluorescentes T5 4x14W, considerando coeficiente de depreciação de 30% encontrou
média de iluminância de 406 lux. A simulação realizada com as lâmpadas fluorescentes
T5 4x14W + vapor metálico PAR 30 de 35W, com o mesmo coeficiente de depreciação
de 30%, encontrou média de iluminância de 707 lux. Observou-se que a iluminação de
destaque com as lâmpadas vapor metálico PAR 30 acrescentava grande contribuição em
lux na média da loja.
3.4

Medições da situação 1 e 2

Para a realização das medições, a norma adotada foi a ABNT NBR ISO/CIE 8995-1
(2013). A primeira medição de iluminâncias foi realizada à noite, no dia 19/09/2013 às
19:00h, com os sensores desligados. O resultado encontrado foi de 647lux. A segunda
medição foi realizada no dia 27/09/2013 as 12:30h, encontrando 821 lux, ainda com os
sensores desligados com lâmpadas acesas. O céu estava parcialmente encoberto (Figura
5).
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Figura 5 – Foto do céu - medição: 27/09/2013 às 12:30h – sensores desligados com
lâmpadas acesas

Fonte: Autores

Para as medições de consumo com os sensores ligados, o ajuste foi realizado no dia
29/09/2013 conforme recomendação do fabricante Philips para 500lux. A terceira
medição foi realizada no dia 03/10/2013 às 12:35h, encontrando 872 lux com os
sensores ligados com lâmpadas acesas . O céu estava mais encoberto do que na medição
anterior (Figura 6).
Figura 6: Foto do céu - medição 03/10/2013 às 12:35 – sensores ligados com
lâmpadas acesas

Fonte: Autores

3.5

Simulações da situação 3 e 4

Nesta etapa foi realizada simulação com o software AGI-32 com as fotometrias das
respectivas luminárias. A simulação foi realizada com 17 luminárias LG LED Flat Light
de 40W e 24 PAR LED da Philips de 12W. A média de iluminância encontrada foi de
444 lux com DPI de 9W/m2.
3.6

Medições da situação 3 e 4

A primeira medição de iluminâncias foi realizada à noite, no dia 11/10/2013 às 20:00h,
com os sensores desligados. O resultado encontrado foi de 486 lux. A segunda medição
foi realizada no dia 15/10/2013 às 13:00h, com os sensores ligados com lâmpadas
acesas, e céu parcialmente encoberto (Figura 7). O resultado encontrado foi de 466 lux.
Na noite anterior a medição do dia 15/10/2013 foi realizada a regulagem dos sensores.
O primeiro sensor regulado foi o que comanda a seção J, o mais distante da vitrine da
loja (Figura 4). O luxímetro foi colocado a 0,75 cm do piso, e imediatamente embaixo
da luminária. Quando isto não foi possível, manteve-se um raio de 0,5m ao redor do
eixo vertical da luminária. O sensor foi ajustado para 400 lux. O mesmo procedimento
foi realizado para os sensores que controlam as seções L e M.
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Figura 7: Foto do céu - medição
15/10/2013 às 13:49 – sensores ligados
com lâmpadas acesas

Figura 8: Foto do céu - medição
13/03/2014, às 14:32 – sensores
ligados com lâmpadas acesas

Fonte: Autores

Fonte: Autores

A terceira medição foi realizada na noite do dia 14/01/2014 às 20:00h, com os sensores
ligados, com o objetivo de verificar se a regulagem dos sensores estava coerente com a
iluminância proposta de 400lux. A média da iluminância encontrada foi de 409 lux. Foi
realizada uma nova medição no dia 13/03/2014 às 14:32 para revisar os resultados
durante o dia com os sensores ligados com lâmpadas acesas, com céu mais limpo
(Figura 8), pois na primeira medição do dia 15/10/2013 (Figura 7) o céu se encontrava
muito encoberto. O resultado dessa medição foi de 696 lux.
3.7

Medições de consumo

Para as quatro situações propostas de medição de consumo, o Quadro 1 e a Figura 9
mostram a significativa redução no consumo de energia elétrica que ocorreu na
mudança da tecnologia de sistema de iluminação, que passou a adotar as luminárias
LED em substituição às luminárias com lâmpadas T5, somada a redução de iluminância
da loja. Comparando a situação 1 sem os sensores, com a situação 3 também sem
sensores, observa-se que houve uma redução de aproximadamente 57% no consumo de
energia com ilumnação.
Figura 9: Gráfico final das medições de consumo de energia elétrica
Situação 1
sem
sensores

Situação 2
com
sensores

Kwh/dia

Situação 3
sem
sensores

Fonte: Autor
Data/Horário
Fonte: Autores
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Situação 4
com
sensores

Quadro 1: Resumo das medições de consumo de energia elétrica

Consumo kWh/dia
médio
Consumo mensal medio
kWh /mês

Situação 1
T5 sem sensor

Situação 2
T5 com sensor

Situação 3
LED sem sensor

Situação 4
LED com sensor

41,43

39,39

17,85

14,47

1.242,90

1.181,70

535,50

434,10

O emprego do sensor para controle da iluminação avaliado na situação 4, com LEDs,
registra uma redução mais significativa em relação a redução registrada na situação 2
com T5 , em virtude da redução do nível de iluminância da loja que passou de 500 lux
(valor padrão do sensor Philips) para 400 lux, conforme orientação do projeto
luminotécnico. Enquanto o uso do sensor no sistema de iluminação na situação 2
registra uma redução no consumo de energia elétrica de aproximadamente 5%, o uso do
sensor utilizado no sistema de iluminação na situação 4 aponta uma redução de
aproximadamente 19% no consumo de energia elétrica.
4

DISCUSSÃO

O Quadro 2 mostra um resumo comparando todas as situações medidas.
Quadro 2: Resultado das medições de iluminâncias na loja am/pm
LUMINÁRIA
DIA
HORA
TURNO
SENSOR
MÍN/MÉD
MÍN/MÁX
MÉDIA

RESUMO DAS MEDIÇÕES DE ILUMINÂNCIA NA LOJA MATRIZ AMPM IPIRANGA
SITUAÇÃO 1 e 2 - FLUORESCENTE
SITUAÇÃO 3 e 4 - PANEL FLAT 40W + PAR LED
T5 4X14W + VM 35W
12W
19/09/2013 27/09/2013 03/10/2013 11/10/2013 15/10/2013 14/01/2014 13/03/2014
19:00
12:30
12:35
20:00
13:00
20:00
14:32
NOITE
DIA
DIA
NOITE
DIA
NOITE
DIA
S/ SENSOR S/ SENSOR C/ SENSOR S/ SENSOR C/ SENSOR C/ SENSOR C/ SENSOR
0.4
0.44
0.53
0.6
0.47
0.46
0.49
0.13
0.18
0.16
0.29
0.2
0.39
0.2
647
821
872
486
466
409
696

Fonte: Autores

Com relação as medições de iluminância da situação 1 sem sensor, a realizada no dia
19/09/2013 mostra um valor médio de 647 lux. Ao se comparar com o resultado da
simulação do software AGI-32, com coeficiente de depreciação de 30%, que apresentou
média de 707 lux (item 3.3), observa-se que os valores estão muito próximos, e que essa
diferença de 50 lux pode se atribuir ao fator de depreciação do sistema ser maior do que
os 30% estipulados para a simulação. Observou-se que muitas lâmpadas, principalmente
as fluorescentes na ocasião da medição, apresentavam-se com depreciação visível na
intensidade do fluxo luminoso.
Na segunda medição da situação 1, sem sensor, realizada no dia 27/09/2013 às 12:30h,
o céu estava parcialmente encoberto (Figura 5), e o resultado encontrado foi de 821 lux.
Com os sensores ligados, e regulados para 500 lux, conforme indicação dada pelo
fabricante, foi feita uma nova medição no dia 03/10/2013 às 12:35h, e o resultado ficou
em 872 lux, muito próximo da medição anterior sem sensor. O céu estava bem mais
encoberto (Figura 6) do que na medição anterior. Entretanto, a medição de energia
mostrou que, durante a semana na qual o sensor estava ligado, houve de fato uma
pequena redução de 5% no consumo (Figura 9 e Quadro 1).
O grande ganho deu-se com a modificação para a situação 3 e 4, devido a mudança das
fontes para LEDs em toda a loja, somada a diminuição da iluminância para 400 lux. Ao
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se analisar o gráfico de consumo (Figura 9 e Quadro 1), constatou-se que houve
considerada economia em kWh. Na medição realizada no dia 11/10/2013 da situação 3,
à noite com os sensores desligados, chegou-se à iluminância de 486 lux. Comparando
com a medição da noite do dia 14/01/2014 às 19:00h, onde os sensores já haviam sido
ligados e regulados para 400 lux, chegou-se ao valor de 409 lux, mostrando que houve
de fato diminuição da iluminância e de consumo com o ajuste dos sensores (Quadro 2).
A medição feita no dia 15/10/2013 às 13:00, com os sensores ligados e regulados para
400 lux, apontou um resultado de 466 lux, muito próximo da medição noturna com
sensores do dia 14/01/2014 (409 lux). Isso pode ser atribuído ao céu neste dia (Figura 7)
que estava bastante encoberto. Esta medição foi refeita no dia 13/03/2014 às 14:30,
alcançando o resultado de 696 lux (Figura 8). Esta medição indica a influência do tipo
de céu na ocasião das medições, e também a época do ano em que foram realizadas,
apontando um acréscimo de luz natural de aproximadamente 200 lux. Ressalta-se a
necessidade de um maior aprofundamento nos registros obtidos em estações
metereológicas locais para complementação dessa informação.
A avaliação do uso de sensores se mostra positiva em relação a redução de consumo de
energia. Para a situação 2, a redução no consumo de energia elétrica foi de
aproximadamente 5%. O estudo mostra que a regulagem dos sensores, de 500lux para
400lux significou, na situação 4, cerca de 19% de economia. Sabe-se que influenciam
também nestes resultados outras variáveis, que não somente a alteração da iluminância,
tais como: diferentes tipologias de plantas e arranjos de luminárias, latitude, clima, tipo
de céu, quantidade de aberturas e orientação solar.
5

CONCLUSÃO

Em conclusão, o estudo mostrou redução de aproximadamente 57% no consumo de
energia elétrica, ocorrida com a mudança da tecnologia para LED, associada a nova
proposta de iluminância, sem o uso de sensores. Outra importante constatação foi a
grande diminuição do DPI (lighting power density) para 9W/m2, superando o esperado
pela ASHRAE 90-1, que para a lojas de conveniências, deveria ser de no máximo 18,10
W/m2.
Com relação a utilização de sensores de controle, que integram a iluminação natural à
artificial, o estudo mostra que de fato estes contribuem para a diferenciação do
consumo. Constatou-se que a adequação da iluminância foi importante nesse estudo
porém, o padrão analógico apresenta muita dificuldade de regulagem quando se deseja
iluminâncias diferentes de 500 lux (padrão dos sensores). A solução digital, que permite
ao usuário a programação e dimerização sistemática para cada luminária ou grupamento
de luminárias, apresenta-se mais eficiente, embora mais dispendiosa.
Com base nesses resultados, a iluminação com LEDs tem sido gradualmente
implementada, sempre após estudo de viabilidade econômica, como um ítem de grande
contribuição para a eficiência energética das lojas.
6
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RESUMO
A adoção de estratégias bioclimáticas no processo de projeto, visando melhorias no desempenho térmico
das edificações, está diretamente ligada à compreensão, por parte dos projetistas, dos fenômenos físicos
aos quais a edificação estará sujeita após construída. A pesquisa de Cartana (2006), mostra que os
projetistas apresentam dificuldades para lidar com alguns fenômenos físicos envolvidos no desempenho
das edificações, principalmente os que são mais difíceis para ser exemplificados visualmente, como por
exemplo, trocas térmicas e propriedades térmicas dos elementos construtivos. Este trabalho tem como
objetivo principal apresentar um experimento realizado na disciplina de Conforto Térmico, do curso de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), e seus resultados referentes à sua
contribuição no aprendizado dos alunos. O estudo refere-se à experimentação prática baseada na
experiência didática de professores da área de Conforto Ambiental. O método utilizado consiste na
apresentação de experimento prático sobre ventilação por efeito chaminé e aplicação de questionário
visando analisar o aprendizado dos alunos quando fenômenos físicos são apresentados por meio de
experimentos. O experimento foi apresentado no segundo semestre de 2013, com 60 alunos de duas
turmas distintas, que participaram da pesquisa respondendo a um questionário com 3 perguntas. Os
resultados deste estudo demonstram que, uma vez que os fenômenos físicos passam a ser visualmente
compreensíveis através do experimento, maior é a compreensão e interesse nesta estratégia bioclimática
por parte dos alunos. Como principais resultados da aplicação do questionário, 83,33% confirmaram que
o experimento realizado em sala foi muito esclarecedor para a compreensão do fenômenos de ventilação
por efeito chaminé, e 91,67% comprovaram ser de máxima importância a apresentação do experimento
para o aprendizado. Esta aceitação pôde ser comprovada através de uma pesquisa de opinião realizada
com os mesmos, onde recomenda-se a apresentação de conceitos físicos através de experimentos que
tornem visíveis os efeitos das trocas térmicas em uma edificação.
Palavras-chave: Conforto Térmico, Ensino, Experimento Didático.

ABSTRACT
The use of bioclimatic strategies in the design process, in order to improve the buildings thermal
performance, is directly linked to designers understanding of the physical phenomena that the building
will be exposed after constructed. The research Cartana (2006), shows that the designers have difficulties
to deal with some physical phenomena involved in the buildings performance, especially those that are
more difficult to be visually exemplified, for example, heat exchange and thermal properties of building
components. This work aims to present an experiment developed in the Thermal Comfort discipline in the
Architecture and Urbanism course at University from Vale do Itajaí (UNIVALI), and its results related to
the contribution to student learning. The study refers to the practical experimentation based on teaching
experience in the Environmental Comfort area. The used method consist in a presentation of a practical
experiment of stack effect ventilation and a questionnaire application in order to evaluate the student
comprehension and learning when physical phenomena are shown by experiments. The experiment was
presented in the second semester of 2013 to 60 under graduate students of two different classes, they took
part in the survey by answering a 3 questions questionnaire. The study results demonstrates that, since
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the physical phenomena becomes visually comprehensible through the experiment, the greater is the
student’s understanding and interest in this bioclimatic strategy. As the main results of the questionnaire
application, 83.33% confirmed that the experiment presented in the classroom was very enlightening for
understanding the phenomena of stack effect ventilation, and 91.67% proved that the experiment
presentation had an utmost importance for learning. This acceptance could be confirmed by the survey
applied to the students, where consequently is recommended the presentation of physical concepts
through experiments that make visible the effects of thermal exchanges in buildings.
Keywords: Thermal Comfort, Teaching, Teaching Experiment.

1

INTRODUÇÃO

A incorporação de estratégias bioclimáticas no projeto de arquitetura, apresenta-se
como item fundamental no desempenho térmico das edificações. As escolhas adequadas
durante a fase projetual podem vir a impactar significativamente na redução do
consumo energético no ambiente construído. No entanto, para que nos projetos possam
ser incorporadas estratégias bioclimáticas de maneira eficaz, é necessário compreender
os fenômenos físicos envolvidos no desempenho térmico das edificações.
O aluno de arquitetura tem, durante o curso de graduação, o principal período de sua
formação como arquiteto, onde ele deve ser orientado para o exercício consciente e
reflexivo da prática profissional. Este momento apresenta-se como o mais adequado
para que o estudante adquira conhecimentos necessários para compreensão do
desempenho termo energético dos edifícios.
Este trabalho tem como objetivo principal apresentar um experimento didático realizado
na disciplina de Conforto Térmico do curso de Arquitetura e Urbanismo, por meio dos
resultados referentes à sua contribuição no aprendizado dos alunos. O experimento
apresentado visa especificamente facilitar a visualização e compreensão do fenômeno
da ventilação por efeito chaminé. A contribuição do experimento no aprendizado dos
alunos é avaliada por uma pesquisa de campo, realizada com a aplicação de
questionários estruturados.
A presente pesquisa parte da hipótese de que a variação das práticas didáticas, como a
apresentação de experimentos em sala de aula, pode contribuir para a compreensão mais
efetiva e facilitada de conteúdos. Além de procurar responder tal questão, o presente
trabalho tem como justificativa a apresentação, o registro e a descrição do referido
experimento didático de ventilação por efeito chaminé, com a intenção de que o mesmo
possa ser replicado em outros cursos de Arquitetura e Urbanismo.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A falta de compreensão e a consequente desconsideração dos fenômenos físicos
envolvidos no desempenho ambiental das edificações apresenta-se como uma barreira a
ser transposta, primeiramente no meio acadêmico e posteriormente no mercado da
construção civil. Considerar estes fenômenos com mais efetividade, possivelmente
produzirá edificações com um desempenho melhor com relação aos condicionantes
climáticos de cada localidade, reduzindo assim o seu impacto ambiental.
Thomaz (2001) menciona que os grandes problemas das construções brasileiras
resultam de vários de fatores, como a falta de investimentos, o estímulo insuficiente
para pesquisas multidisciplinares, dificuldades na produção e efetiva adequação à
normalização técnica brasileira, impunidade, visão distorcida de alguns
empreendedores, péssima remuneração dos profissionais de projeto, obsoletismo de
alguns cursos de arquitetura e ensino compartimentado. O autor afirma que a análise
cuidadosa das causas revela que muitos dos problemas constatados nas construções
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poderiam ser evitados com a adoção de conhecimentos já consagrados da físicoquímica. Estes revelam-se através de diferenças entre a concepção dos projetos e o
funcionamento real das obras, entre o desempenho almejado e a resposta em uso da
edificação.
Segundo Szokolay (1994), o papel da ciência na arquitetura vem se tornando cada vez
mais fraco, onde a qualidade da construção e seu desempenho muitas vezes são
irrelevantes em detrimento de questões que pouco tem a ver com o propósito da
edificação. Critérios puramente estéticos acabam, em diversas situações, superar razões
científicas na concepção de projetos arquitetônicos. O autor defende que os assuntos
científicos, implícitos no desenvolvimento da arquitetura, devem ser inseridos no ateliê
de maneira amigável, e os projetos desenvolvidos podem servir como veículos de
aprendizado destes temas.
Mesmo quando utilizadas tecnologias mais avançadas, como computação visando
integrar conceitos físicos ao processo de projeto, a possibilidade de visualização dos
fenômenos físicos e seus resultados gráficos pode contribuir para sua compreensão e
efetiva aplicação. Greenberg et al. (2013) identificam a dificuldade de visualização dos
resultados de simulações como um dos principais pontos para a integração de
simulações computacionais no processo de projeto.
As conclusões de Cartana (2006) reforçam as afirmações de Szokolay, demonstrando
que o emprego de experimentos nas disciplinas de conforto ambiental é importante para
aproximar os projetistas dos fenômenos físicos aos quais suas edificações estarão
sujeitas.
O objetivo foi de avaliar as principais limitações encontradas na incorporação de
estratégias bioclimáticas no processo de projeto, por meio de uma pesquisa de campo.
Divididos em cinco grupos, conforme suas áreas de atuação no meio acadêmico e no
mercado de trabalho, os entrevistados foram questionados sobre a utilização e
importância do uso de ferramentas de avaliação bioclimática para apoio às decisões
projetuais. Cerca de 76% dos entrevistados afirmou que utilizam algum tipo de
ferramenta de avaliação, enquanto que cerca de 24% afirmou não utilizar nenhuma das
ferramentas relacionadas.
Entre os grupos entrevistados, o que atribuiu maior importância para o uso de tais
ferramentas foram os estudantes de pós-graduação (91%), já os grupos que menor
importância atribuíram, foram os arquitetos, tanto autônomos (35%), como titulares de
escritórios (30%), conforme apresentado no Gráfico 1.
Apesar de afirmarem que costumam utilizar ferramentas para avaliação bioclimática
todos os grupos entrevistados atribuem pouca importância à utilização das mesmas, e o
uso de maquetes físicas apresenta-se como a preferência entre os entrevistados para a
análise do projeto.
Com relação ao emprego de estratégias bioclimáticas, os entrevistados afirmaram que
consideram a orientação solar e a iluminação natural como as estratégias mais
importantes em todas as etapas de desenvolvimento do projeto. Estes atribuem um nível
de importância maior para as estratégias bioclimáticas do que para as ferramentas de
avaliação, em uma demonstração de que os entrevistados procuram integrar diretrizes de
conforto aos seus projetos. No entanto, acabam por fazer isto de maneira intuitiva, visto
que as ferramentas de apoio são pouco utilizadas.
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Gráfico 1 - Adoção de ferramentas de avaliação bioclimática para apoio às
decisões de projeto.
Utilizaram ferramentas de apoio

Não utilizaram ferramentas de apoio

91%

100%
78%
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graduação
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Arquitetos
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Arquitetos
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Fonte: Cartana, 2006.

A mesma pesquisa apresentou dados com relação ao emprego da inércia térmica,
considerada como a estratégia de menor importância para todos os grupos pesquisados,
reforçando a afirmação que os arquitetos apresentam mais facilidade para lidar com
fenômenos que possam ser visualizados de forma gráfica no projeto, como os efeitos da
insolação e ventos. Fenômenos que envolvem conceitos físicos de limitada visualização
gráfica, como as propriedades dos componentes do envelope construtivo, apresentam
maior dificuldade de compreensão para os arquitetos, e acabam por atribuir menor
importância. (CARTANA, 2006)
A pesquisa de Galafassi (2012), também mostra dados obtidos em entrevistas, porém de
maneira qualitativa, levando em conta a importância de determinadas decisões de
projeto durante o processo projetual, todas relacionadas ao emprego de estratégias
bioclimáticas.
Como parte dos resultados, decisões relacionadas à iluminação natural, orientação de
fachadas, elementos de proteção solar e ventilação natural, têm importância máxima nas
fases iniciais de projeto, de maneira a evitar medidas corretivas em etapas posteriores.
Por outro lado, elementos de vedação, tanto para fechamentos como para cobertura, têm
importância maior apenas nas fases finais do processo de projeto (GALAFASSI, 2012).
Os fenômenos relacionados à ventilação possuem maneiras de demonstração e
apropriação mais fáceis de serem compreendidas pelos alunos do que as trocas térmicas
nos componentes construtivos. Uma vez que existe maior facilidade para compreensão
dos fenômenos gráficos, o desenvolvimento de experimentos didáticos que permitam a
visualização dos fenômenos físicos envolvidos no desempenho das edificações
apresentam-se como uma oportunidade para a valorização de estratégias bioclimáticas
na elaboração dos projetos.
3

MÉTODO

O método adotado refere-se à experimentação prática apresentada no ensino superior e
baseada na experiência didática de professores da área de Conforto Ambiental.
Observou-se a necessidade de apresentar o fenômeno de ventilação por efeito chaminé
por meio de um experimento prático, em função da dificuldade de alguns alunos em
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visualizar seu funcionamento, o que desencoraja seu uso e aplicação no
desenvolvimento de projetos arquitetônicos.
O experimento foi elaborado pelo Professor João Luiz Pacheco e utiliza materiais e
equipamentos de uso cotidiano, ao alcance para laboratórios de quaisquer Instituições de
ensino, podendo assim ser replicado em demais disciplinas de conforto ambiental.
O método utilizado consiste na abordagem do assunto através de aula teórica,
apresentação de experimento prático sobre ventilação por efeito chaminé e aplicação de
questionário visando analisar o aprendizado dos alunos quando fenômenos físicos são
apresentados por meio de experimentos.
3.1

Aula teórica

O assunto de ventilação por efeito chaminé foi lecionado de forma teórica, em sala de
aula, com apresentação do conteúdo através de desenhos e imagens com exemplos da
estratégia aplicada em algumas edificações construídas.
3.2

Experimento prático

Após a explicação física do fenômeno e exibição de exemplos, foi apresentado aos
alunos o experimento prático didático. O experimento tem como objetivo demonstrar
como se dão as trocas térmicas com a utilização da estratégia bioclimática de ventilação
por efeito chaminé.
São utilizados 2 tubos de PVC 100mm de 1 metro de comprimento, 2 conectores em
PVC 100mm, uma resistência elétrica para gerar calor, uma chapa metálica para dissipar
o calor, um equipamento com dois sensores de temperatura de resposta rápida, um
anemômetro, conforme Figura 1 e Figura 2.
Figura 1: Experimento prático de
ventilação por efeito chaminé

Fonte: acervo pessoal

Figura 2: Base do experimento prático de
ventilação por efeito chaminé

Fonte: acervo pessoal

A montagem e apresentação do experimento se dá em três etapas: (i) chaminé longa; (ii)
chaminé de tamanho médio; e (iii) chaminé curta. Além disso, ao longo da apresentação
do experimento são lançadas três perguntas que devem ser respondidas e discutidas,
visando maior apropriação do conhecimento.
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3.2.1 Etapa 1: Chaminé longa
Na primeira etapa monta-se o Figura 3: Etapa 1 do experimento prático de
experimento por completo (Figura 3), ventilação por efeito chaminé
com a chaminé de 2,00 m de altura. É
importante aguardar em torno de 10
minutos antes de realizar as medições, de
maneira que as temperaturas estabilizem.
Após este tempo as temperaturas são
medidas, onde T1=55°C, enquanto que
T2=45°C. Logo após as medições, o
anemômetro é colocado na saída de ar
para medir a velocidade do ar. A
velocidade do ar na saída foi registrado
em 1,00m/s e as temperaturas sofreram
alteração, registrando T1=59°C e
T2=48°C. Assim foi apresentado à turma
um questionamento visando gerar
discussão.
1 - Por que a temperatura aumentou
quando colocamos o anemômetro?
Esta alteração nas temperaturas T1 e T2
deu-se em função da diminuição da área
de abertura de saída de ar, dificultando
sua saída que acarretou no aumento das
Fonte: Relatório realizado pelos alunos Sandra
temperaturas internas.
Feldmann e Wesley Magio.
3.2.2 Etapa 2: Chaminé de tamanho médio
Na segunda etapa, parte do tubo foi desmontado e a chaminé ficou com 1,00m de altura.
É importante aguardar em torno de 10 minutos antes de realizar as medições, de
maneira que as temperaturas estabilizem. As temperaturas são medidas, e T1=59°C e
T2=48°C. A velocidade de ar na saída foi registrado em 0,80m/s e as temperaturas
subiram para T1=70°C e T2=55°C.
3.2.3 Etapa 3: Chaminé curta
Na última etapa o tubo foi desacoplado Figura 4: Etapa 3 do experimento prático
deixando o experimento sem chaminé, de ventilação por efeito chaminé
apenas uma abertura superior para a
saída de ar, conforme Figura 4. Nesta
configuração a T1 foi medida na saída
de ar e T2 não foi mais registrada pois
não havia chaminé. O equipamento
ficou nesta situação por volta de 10
minutos que a temperatura estabilize.
Após este tempo, a temperatura foi
Fonte: Relatório realizado pelos alunos
registrada em T1=73°C.
Sandra Feldmann e Wesley Magio.
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Assim o anemômetro foi posicionado na saída de ar que registrou velocidades do ar em
0,20m/s e a temperatura teve um aumento rápido que foi registrado até T1=100°C e o
experimento foi então desligado. Assim foram apresentados dois questionamentos à
turma objetivando gerar discussão.
2 – Por que a temperatura aumentou quando retiramos a chaminé?
Com a redução da chaminé, houve a diminuição do fluxo de ar, consequentemente
reduzindo seu resfriamento e aumentando, assim, a temperatura interna.
3 – Por que a velocidade do ar diminui ao retirar a chaminé?
Quanto maior o comprimento da chaminé, maior é o percurso do ar fazendo com que
este aumente sua velocidade e sua capacidade de resfriamento. Desta forma, ao reduzir
o comprimento da chaminé, a velocidade do ar diminuirá e a temperatura aumentará.
3.3

Pesquisa de Campo: Aplicação de questionário para alunos de graduação

Após apresentação da aula expositiva, com abordagem do fenômeno físico e exemplos,
e apresentação do experimento prático, foi apresentado um questionário entre os alunos
do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIVALI da disciplina de Conforto Térmico.
O questionário aplicado contêm as questões apresentadas na Tabela 1:
Tabela 1 – Questionário aplicado aos estudantes
1. Atribua uma nota (de 1 a 4) para as seguintes metodologias de ensino
conforto ambiental:
Aulas teóricas
1
Pesquisa extra classe
1
Apresentação de estudos de caso (exemplos de projetos)
1
Experimentos relacionados com o desempenho das edificações
1
Apresentação de vídeos
1

na disciplina de
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

2. Responda a questão abaixo em relação ao experimento de trocas térmicas sobre o efeito
chaminé.
O experimento realizado não colaborou com minha compreensão do fenômeno de
1
ventilação por efeito chaminé.
O experimento realizado colaborou pouco com minha compreensão do fenômenos de
2
ventilação por efeito chaminé.
O experimento realizado auxiliou na minha compreensão do fenômeno de ventilação
3
por efeito chaminé.
O experimento realizado foi muito esclarecedor para minha compreensão do
4
fenômeno de ventilação por efeito chaminé.
3. Atribua um nível de importância de 1 a 4 para realização de experimentos nas aulas de
conforto térmico:
1
2
3
4

4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a abordagem do assunto e apresentação do experimento, foi aplicado um
questionário estruturado visando analisar a contribuição do experimento prático no
aprendizado dos alunos.
Na pesquisa de campo, o questionário foi aplicado à 60 (sessenta) alunos, em duas
turmas distintas, da disciplina de Conforto Térmico do curso de Arquitetura e
Urbanismo da UNIVALI.
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4.1

Importância atribuída a diferentes metodologias de ensino nas aulas de
conforto ambiental

Dentre as diferentes metodologias de ensino apresentadas, os entrevistados atribuíram
maior importância à realização de experimentos práticos. Em uma escala de 0 a 4, foi
atribuído um nível de importância de 3,70, como apresentado no Gráfico 2. Entre as
demais metodologias, a apresentação de estudos de caso com exemplos de projetos
(3,60) e aulas teóricas (3,55) apareceram como segundo e terceiro lugar na opinião dos
entrevistados. As demais metodologias não se destacaram tanto como as três primeiras,
onde a apresentação de vídeos teve nível de importância de 3,17, e pesquisa extra classe
de 3,03.
Gráfico 2: Comparativo entre os níveis de importância atribuídos às metodologias
de ensino.
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50

0,00
Aulas teóricas

4.2

Pesquisa extra classe

Apresentação de
Experimentos
estudos de caso
relacionados com o
(exemplos de projetos) desempenho das
edificações

Apresentação de
vídeos

Avaliação do experimento sobre ventilação natural por efeito chaminé

A maioria dos entrevistados (83,33%) consideraram que o experimento realizado foi
muito esclarecedor em relação à compreensão dos fenômenos físicos envolvidos na
ventilação natural por efeito chaminé. Cerca de 13,33% dos alunos consideraram que o
experimento apenas auxiliou na compreensão e 3,33% consideraram que o experimento
pouco colaborou. Nenhum entrevistado considerou que o experimento não colaborou
com a compreensão dos fenômenos envolvidos no experimento, conforme Gráfico 3.
Gráfico 3: Avaliação da compreensão do experimento sobre ventilação por efeito
chaminé.
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
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colaborou pouco
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auxiliou

foi muito esclarecedor

4.3

Nível de importância atribuído para realização de experimentos em salas de
aulas

Em relação à realização de experimentos nas aulas de conforto térmico os entrevistados
atribuíram um nível de importância de 3,90 em uma escala de 0 a 4. Sendo que 91,67%
dos entrevistados consideraram de máxima importância a apresentação de conteúdo
através de experimentos práticos.
Durante a apresentação do experimento, observou-se sua importância, pois a grande
maioria dos alunos participou da atividade, fazendo-os observar e interagir respondendo
às questões e discutindo os efeitos em sala.
5

CONCLUSÕES

Através de bibliografia e experiência docente observou-se a dificuldade de apropriação
do conhecimento de fenômenos físicos envolvidos no desempenho das edificações,
principalmente os que são mais difíceis para serem exemplificados visualmente como,
por exemplo, trocas térmicas e propriedades térmicas dos elementos construtivos.
O experimento apresentado visa especificamente facilitar a visualização e compreensão
do fenômeno da ventilação por efeito chaminé, e mostrou-se importante para melhor
compreensão do fenômeno, avaliado em uma pesquisa de campo com aplicação de
questionários estruturados.
Dentre as metodologias de ensino apresentadas, os entrevistados atribuíram maior
importância à realização de experimentos práticos, seguido de apresentação de estudos
de caso com exemplos de projetos, aulas teóricas, apresentação de vídeos e pesquisa
extra classe. Desta forma, a apresentação de experimentos práticos apresentou-se como
uma metodologia muito importante a ser empregada em aulas de conforto térmico.
Segundo 83,33% dos entrevistados, o experimento realizado foi muito esclarecedor em
relação à compreensão dos fenômenos físicos envolvidos na ventilação natural por
efeito chaminé.
Em relação à realização de experimentos nas aulas de conforto térmico, os entrevistados
apresentaram grande aceitação e interesse em sua realização. Dentre os entrevistados,
91,67% consideraram de máxima importância a apresentação de conteúdo através de
experimentos práticos. Esta afirmação pôde ser comprovada, além dos questionários,
pela observação pessoal em função da atenção e participação dos alunos durante a
realização do experimento, assim como nas discussões em sala durante a apresentação.
Desta forma, observou-se a importância de que sejam realizados mais experimentos
porque os mesmos ajudam na compreensão de fenômenos que para eles parecem por
vezes um tanto abstratos. A apresentação de experimentos práticos para a explanação de
fenômenos físicos não visíveis aos olhos são muito importantes para o aprendizado do
aluno. Sendo assim, recomenda-se que a disciplina de conforto térmico seja mais
dinâmica, variando as metodologias de ensino, tornando-se uma estratégia eficiente para
um melhor aproveitamento escolar.
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RESUMO
O presente trabalho visa analisar sob o enfoque bioclimático a tipologia de vivenda rural vernácula
utilizada no Paraguai e na região guarani da América do Sul entre as bacias dos rios Paraguai e Paraná,
sob a denominação de Culata Yovai. Procura-se verificar para esta tipologia como se dá a sua
adequabilidade ao entorno climático-ambiental e ressaltar aspectos de interesse para possíveis releituras
arquitetônicas de modo a garantir a imagem sócio-cultural e assim implementar caso necessário,
melhorias em termos de materiais e processos construtivos para propiciar o conforto, qualidade ambiental
e adequações funcionais. Como a região de estudo é fronteiriça ao Brasil pode-se utilizar no estudo as
normas NBR 15220 e 6401. O intento é o de levantar subsídios para uma conciliação no projeto
arquitetônico entre estratégias biclimáticas sem afetar o valor simbólico-cultural da forma.
Palavras-chave: Conforto ambiental, arquitetura vernácula, habitação popular.

ABSTRACT
The aim of this work is to analyze under a bioclimatic approach a vernacular house typology encountered
in Paraguay and inside the Guarani region comprised between Paraguay and Paraná basin rivers,
known as Culata Yovai. It is tried to verify how this typology is responsive to the environmental-climatic
conditions, and enlighten improvements, if is adequate in terms of materials, constructive processes, to
propitiate comfort, environmental quality and functional adequacy. As this region is near the Brazilian
frontier, the standards NB 15220 and 6401 are used. The intent is to contribute about a possible
conciliation for architectonic projects of a bioclimatic approach with the social-cultural values of the
form.
Keywords: Environmental comfort, vernacular architecture, low-income houses.

1

INTRODUÇÃO

É importante promover o debate sobre a importância dos estudos da arquitetura
vernácula, hoje em dia e para o século XXI, não como um estudo de tradições passadas,
mas como uma contribuição de novos métodos, soluções e realizações para o futuro
ambiente construído. Não é recomendável uma cópia de certas qualidades formais como
tetos, volumetrias, detalhes, etc., inspirada em uma visão romântica do vernáculo, já que
existem muitos exemplos de soluções quase anticlimáticas, mas sim uma aproximação
derivada das lições e princípios resultantes de estudos de ambientes vernáculos, e como
estas lições são aplicadas no projeto, relacionadas ao clima, usos da energia, e noções de
conforto ambiental. (FORSTER et al, 2006).
O nome do tipo de vivenda rural vernácula conhecida como “Culata Yovai” vem do
idioma Guarani falado no Paraguai: Kuláta Jovái, onde kuláta significa em português:
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quarto, cômodo; e jóvai significa: confrontados, situados em frente, face a face, portanto
a tradução correta é vivenda de “quartos confrontados”. Consiste em uma construção
simétrica, composta principalmente por três espaços colocados em linha e cobertos sob
um mesmo teto. Os dois espaços extremos, “culatas”, são fechados e relacionam-se
entre si através do espaço central aberto. Este constitui um ambiente ventilado e
sombreado para as atividades diárias dos moradores, em alguns casos conta com uma
pérgula como prolongação do espaço central. A cozinha e a latrina ficam separadas do
resto da casa. (Figuras 1 e 2)
Figuras 1 e 2 – Exemplo de uma vivenda vernácula tipo Culata Yovai

Fonte: Arquivo do autor (2014)

Para sua construção, ao início é feita a estrutura – esqueleto de madeira composta
geralmente de troncos de mbocaja ou karanda’y para suporte do teto de kapi’i ou palha,
ou folhas de palma, o chão é de terra batida, e posteriormente são feitas as paredes, só
como uma simples cobertura vertical com o material disponível no lugar. (SANCHEZ,
2011). Os materiais de construção das paredes e tetos variam de acordo com as
diferentes zonas, como adobe, troncos de karanda’y e palha em áreas secas, pau a pique
ou madeira com palha em áreas florestais, até tijolos e telhas cerâmicas perto de núcleos
urbanos, pelo esgotamento de materiais de coleta. (HERREROS et al, 1984) Os três
espaços da Culata Yovai estão geralmente modulados ainda de acordo aos lances,
modulo estrutural-espacial utilizado durante o período colonial no Paraguai que
correspondia ao comprimento dos troncos de madeira disponíveis, onde um lance
equivale aproximadamente a 4m x 4m em planta. (GIURIA, 1950). A construção é feita
pelos mesmos moradores com uma grande economia de meios, obtendo assim poupança
de trabalho e de materiais, mas procurando também certo grau de conforto e assim
minimizar as condições do clima externo. Este esquema básico de vivenda, de formas
puras e simples, se mantém até hoje, nas regiões rurais de clima subtropical úmido das
bacias dos rios Paraná e Paraguai, com diversos materiais e com variantes em sua
organização de planta, sendo uma resposta muito válida do ponto de vista climático e
cultural
No contexto atual de procura de soluções sustentáveis e bioclimáticas para a habitação
de interesse social, aparece como uma alternativa a releitura desta arquitetura vernácula.
Em grande parte esquecida pelos arquitetos, esta tipologia é agora incorporada por
alguns programas de habitação de interesse social, principalmente no Paraguai e na
Argentina, para projetos de casas populares nos meios rural e suburbano. Procura-se
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agregar um valor bioclimático e ao tempo simbólico-cultural, considerando que
geralmente os usuários finais são provenientes do campo.
Conciliar num projeto os valores bioclimáticos sem afetar o valor simbólico-cultural da
forma requer uma análise do comportamento climático da arquitetura que permita
avaliar que aspectos podem mudar ou serem melhorados para alcançar o conforto
ambiental em sentido amplo.
Este trabalho tem como objetivo avaliar o tipo de vivenda rural vernácula Culata Yovai
em relação a seu entorno climático, para identificar estratégias de projeto a serem
aplicadas em novas releituras desta tipologia na vivenda de interesse social da região na
procura de conforto ambiental.
2
2.1

FUNDAMENTAÇÃO
O contexto climático

As regiões de clima subtropical úmido, identificadas como Cfa ou Cwa na classificação
Köppen (PEEL et al, 2007) se caracterizam por verões quentes e úmidos e invernos
frios, com chuvas fortes em áreas costeiras, que diminuem por um inverno cada vez
mais seco com o aumento da distância à costa. Na América do Sul é conhecido como
clima pampeano e ocorre no nordeste da Argentina, Uruguai, sul do Brasil e leste do
Paraguai. É um clima complexo do ponto de vista do projetista, onde para estabelecer os
requisitos de projeto evidentemente deve estabelecer uma solução arquitetônica de
compromisso. (KONYA, 1981).
Como ainda não há normas específicas para bioclimatismo no Paraguai, são adotadas as
normas brasileiras do sitio brasileiro mais próximo aos sítios de estudo em território
paraguaio, devido as semelhanças das características climáticas da região com o clima
subtropical úmido (PEEL et al, 2007), para realizar uma avaliação do desempenho
climático das vivendas. É adotado o Zoneamento Bioclimático Brasileiro da Norma
ABNT – NBR 15220 de desempenho térmico de edificações, pelo conjunto de
recomendações e estratégias construtivas, embora sejam destinadas para habitação
unifamiliar de interesse social, podem ser aplicadas perfeitamente para esta vivenda
vernácula unifamiliar rural.
3

MÉTODO

É uma Pesquisa documental, que inclui levantamento e estudo de caso
Primeiramente com base em referências bibliográficas, e pesquisas de campo, é feito um
levantamento das características arquitetônicas e construtivas da tipologia, sua
implantação e compatibilidade com as condições climáticas e culturais. Entrevistas com
moradores para redigir um inventário de seus gostos e preferências (ideia de conforto).
A seguir são identificados os sítios de implantação, com detalhes de insolações, ventos e
rugosidades de vegetação e solo, com levantamento de dados físicos e meteorológicos
do local em sua proximidade. Utilizou-se os dados climáticos da Dirección Nacional de
Aeronáutica Civil del Paraguay – Dirección de Meteorología e Hidrología – Estação de
Coronel Oviedo, que é a mais próxima da região estudada.
Com a informação coletada desenvolveu-se um modelo virtual genérico de Culata
Yovai para analisar suas características, fazendo uma confrontação com as diretrizes
construtivas da Zona Bioclimática 3 da norma NBR 15220, e com o subsidio de
cálculos e simulações computacionais, determinou-se seu grau de adequação climática.
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Para o cálculo de apoio utilizou-se os coeficientes de pressão nas superfícies da casa e
ao valor da velocidade dada pela meteorologia é aplicado o perfil de velocidade
logarítmico (ALLARD et al, 1998, através da seguinte equação:
Vh = Vm. Λ(zo).ln(h/zo)

Onde:

(1)

h = altura da casa (=2,3m);
Vm = velocidade média provida pela estação meteorológica a 10 m de altura,
(= 5,03m/s);
zo = rugosidade do terreno (=0,25);
Λ(zo): coeficiente dependente do tipo de terreno(=0.21).
A vazão Q (m³/s) no interior do espaço aberto central pode ser obtida a partir da
equação empírica (2):
Q = Cd. S. Vh [(Cp1–Cp2)] ½

(2)

Onde:
A1, A2: áreas iguais de aberturas: corredor (4 x 2,3) m²; e janelas (0,9 x 1,0) m²;
Cd: fator de infiltração (= 0,6);
Cp1, Cp2: coeficientes de pressão média nas fachadas opostas (+0.7) e (-0.25),
conforme CSTB, (Fauconnier, 1988);
S: calculado por (1/S² = 1/A1² + 1/ A2²).
Confrontando estes cálculos de vazões com aquelas necessárias para arrefecer os três
ambientes devido às cargas térmicas de origem solar, é possível verificar se a vazão
potencial de ventilação natural nestes ambientes poderá estabelecer condições de
conforto térmico para seus usuários, pela norma NBR 6401. Para esse fim, a irradiação
solar no envelope é obtida por meio de simulações com o software RADLITE,
(CASTRO et al, 2002).
Para complementar foi realizada uma avaliação das condições de iluminação natural
utilizando os valores mínimos aceitáveis da norma NBR 5413 de Iluminação de
interiores / especificação 1982. Os níveis de iluminação natural no interior dos dois
quartos são obtidos para os meses de janeiro e julho por meio de simulações com o
mesmo software RADLITE.
Finalmente são determinadas estratégias de projeto a serem aplicadas em novas
releituras desta tipologia na vivenda de interesse social da região.
4
4.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Estudo de caso

Considera-se a partir do levantamento de campo realizado, um estudo de caso:
habitação rural unifamiliar tipo Culata Yovai localizada no Paraguai, departamento de
Paraguarí, na localidade de Yvytymí, com as seguintes coordenadas: 25º44’58,31”
(latitude), 56º48’10,11” (longitude), 134 msnm (altitude), num terreno com declividade
insignificante e uma cobertura vegetal rasteira. (Figuras 3 e 4). O mês mais quente e
Janeiro, com uma temperatura média máxima de 33,3 °C, e o mês mais frio e Julho,
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com uma temperatura média mínima de 10,5 ºC. Os ventos predominantes na região no
mês de Janeiro são NNE (22,5º), com velocidade média de 18,1 Km/h = 5,03 m/s, e os
ventos de frios de chuva são do Sul (270º) com velocidade média de 23,6 Km/h = 6,55
m/s
Figuras 3 e 4 – Mapa de localização e sitio de implantação do estudo de caso

Fonte: Google Earth (2014)

A vivenda conta com três espaços com a modulação característica de 4m x 4m em
planta para cada espaço, a altura de apoio do teto na parede é 2,3m, e o teto com duas
águas tem uma inclinação de 60%. Os quartos situados nas extremidades da casa
(ambiente 1 e 3) são espaços multiuso preferentemente destinados a dormitórios
coletivos, cada um deles possui uma janela na fachada NE de dimensões 0,9m x 1,00m
e uma porta de acesso ao espaço central, de 0,8m x 2,00m. O espaço central aberto
também é de uso múltiplo, se destina para as atividades diárias dos moradores em geral.
A cozinha e a latrina são espaços separados da casa. O teto de palha é suportado por
uma estrutura de pilares e vigas de madeira, e as paredes são de tábuas de madeira que
não têm função de suportar o teto. As aberturas são também de madeira. (Figuras 5 e 6)
As diretrizes da Zona Bioclimática 3, levam em consideração o tamanho das aberturas
para ventilação, a proteção das aberturas, as vedações externas (tipo de parede e tipo de
cobertura), e as seguintes estratégias de condicionamento térmico passivo (NBR 15220,
2003)
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Figura 5 – Vista da fachada frontal

Fonte: Elaboração própria (2014)

Figura 6 – Fachada, corte e planta arquitetônicas

Fonte: Elaboração própria (2014)
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4.2

Confrontação das características encontradas no caso de estudo com as
diretrizes construtivas para a Zona Bioclimática 3

Na carta bioclimática representativa para a Zona Bioclimática 3 (Figuras 7 e 8) é
possível ver que os registros abarcam as seguintes zonas de conforto térmico, com suas
respectivas estratégias de condicionamento térmico passivo:
Figuras 7 e 8 – Zona bioclimática 3, e Carta bioclimática apresentando as normais
climatológicas de cidades desta zona

Fonte: NBR 15220 (2014)

Maior incidência no verão:
I e J – Zona de ventilação. A orientação do espaço aberto central, responde ao
conhecimento empírico das condições climáticas, o espaço central fica orientado aos
ventos dominantes da região na direção NNE. A ventilação cruzada é obtida nos
ambientes 1 e 3, só quando a porta de acesso é mantida aberta, já que cada ambiente
conta com uma soa janela orientada à direção predominante dos ventos NNE, e as
outras paredes ficam fechadas para se proteger dos ventos fortes de chuva provindos do
Sul. Com essas condições e utilizando a equação 1, a vazão por ventilação natural
determinada para o ambiente 2 (espaço central aberto) é de 8,74 m³/s, enquanto aquelas
para os ambientes 1 e 3 (quartos dos extremos) igualam a 2,18 m³/s. Estes valores de
vazões obtidas para os ambientes 1, 2 e 3 são superiores à aqueles necessários para
retirar o calor dos ambientes (de origem solar), sendo 0,19 m3/s para o ambiente 2
(espaço central aberto); 0,32 m3/s para o ambiente 1, e igual a 0,33 m3/s para o
ambiente 3. Na situação invernal, a vazão por infiltração nos ambientes 1 e 3 é de 0,069
m3/s para vento Sul, também superior aos valores estabelecidos pela Norma NBR 6401
para uma taxa de renovação mínima exigida por ambiente.
Em caso de ampliação da vivenda, geralmente é edificada uma nova construção idêntica
à anterior adjacente a ela, de forma que o novo espaço central coincide com o antigo,
deste modo se vai gerando um “canal central de ventilação”, instrumento de
considerável valor nos quentes verões do subtrópico.
F- Zona de desumidificação (renovação do ar). Estas estratégia é obtida através da
renovação do ar interno por ar externo através da ventilação dos ambientes Nos meses
mais quentes, com alto percentual de umidade, onde o conforto térmico resulta de uma
adequada proteção de sombras mais uma boa ventilação natural, o espaço central pode
satisfazer às duas necessidades. Neste espaço central a proteção aos ventos, de chuva e
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ao frio invernal resulta muito simples com a colocação em alguns casos de uma
cobertura móvel. (HERREROS et al, 1984; CARLI, 1987).
Maior incidência no inverno:
C – Zona de massa térmica para aquecimento. As quedas bruscas de temperatura
originadas pelos ventos do Sul, obrigam ao uso dos espaços fechados como as culatas
ou quartos, onde pode se estabilizar a temperatura interna dependendo do material da
cobertura. No caso do estudo é utilizada a madeira, mas no levantamento verificou-se
que é muito comum a utilização do pau-a-pique, que consiste em construir uma
estrutura em tramas de taquaras, sobre as quais vai uma capa de barro de espessura
variável, sendo este pouco sensível as variações de temperatura, vai proporcionar um
ambiente confortável, fresco no verão e abrigado no inverno (GIURIA, 1950).
B – Zona de aquecimento solar da edificação.
A forma, a orientação e a implantação da edificação, estão pensadas mais para os
períodos quentes que são mais prolongados que os frios, a orientação Norte – Sul é
favorável a menor penetração solar no verão, ficando as fachadas Leste – Oeste
protegendo o espaço central contra a radiação direta, portanto não contribui muito para
otimizar o aquecimento no período frio. A cor externa dos componentes é a dos próprios
materiais de construção, em poucos casos utilizam tintas claras, novamente pensando
mais no período quente que o frio.
Menor incidência no verão:
H e I – Zona de massa térmica de refrigeração. O pau-a-pique, segundo a espessura da
capa de barro vai estabilizar as variações de temperatura no interior.
K – Zona de refrigeração artificial. Os exemplos levantados não têm sistemas
mecânicos de resfriamento artificial.
Menor incidência no inverno:
A – Zona de aquecimento artificial. Os exemplos levantados não apresentam sistemas
mecânicos de aquecimento artificial (calefação).
Também devem ser atendidas as seguintes diretrizes:
Com relação as vedações externas em paredes e coberturas, os materiais de construção
típicos são aqueles recursos naturais disponíveis do lugar, portanto, apresentam um
comportamento adequado ante as exigências do clima e contribuem ao condicionamento
natural. Nos casos levantados há principalmente construções em madeira, taquaras com
barro nas paredes e palha na cobertura.
Aberturas para ventilação: medias (15% da área do piso < A < 25% da área do piso). A
área da abertura do caso de estudo é de 0,9 m², ou seja, menor que o requerido no caso
2,4 m² (15% da área do piso), portanto pela norma seria recomendável um aumento das
mesmas. Entretanto, observa-se que o efeito Venturi produzido na parte central da
edificação provoca uma sucção nas portas de comunicação com os dois quartos, o que
vem favorecer o estabelecimento de valores adequados de vazões no verão.
Sombreamento das aberturas e permitir sol durante o inverno. Nos exemplos levantados,
a vivenda geralmente está implantada de acordo a vegetação circundante, com a
finalidade de relacionar os espaços sombreados exteriores com os criados pela própria
edificação.
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Finalmente considera-se a distribuição do nível de luz natural num ponto central do
ambiente, a uma altura de 0,75m do chão. Os cálculos são determinados de acordo com
as dimensões e esquadrias das janelas existentes, e dentro do horário de luz diurna, já
que como são espaços multiuso, não têm um horário de ocupação fixo. No mês de
Janeiro, o período onde é atingido o nível requerido de iluminância de 200 lux se situa
de 8:00 h às 17:30 h com céu claro, enquanto para uma condição de céu médio, somente
de 10:00 h às 14:00h. Em Julho, o período onde é atingido o nível requerido de
iluminância é de 7:45 h às 17:30h com céu claro, enquanto com céu médio é de 9:00h às
16:30h. Com céu encoberto esses níveis não são atingidos em nenhum momento.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os arquitetos, ao realizarem novas releituras desta tipologia para habitação de interesse
social para esta região bioclimática, devem manter a intenção de conciliar os valores
bioclimáticos sem afetar o valor simbólico-cultural da forma. Portanto, é importante
manter o esquema “binuclear” de composição, dos três corpos, com os extremos
fechados e o central aberto. Porém, devem ser utilizadas para possíveis extensões,
coberturas leves e móveis que regulem a continuidade espacial e visual garantindo a
ventilação natural, para que o espaço central continue como um espaço de reunião
multiuso, e ao mesmo tempo seja adequado às necessidades de privacidade da vida
quando for o caso de uma implantação da edificação no entorno urbano.
Para a ventilação natural durante o verão, é importante manter a característica
orientação do espaço central com relação aos ventos predominantes, e a colocação
estratégica de novas aberturas nos quartos fechados para garantir uma ventilação
cruzada.
Os níveis de ventilação e iluminação natural podem ser melhorados nestes ambientes
com o aumento das aberturas e a colocação nestas, de dispositivos flexíveis de controle
dos ventos e da radiação solar de acordo as necessidades do verão e do inverno. O
desenho flexível é importante neste clima.
Em alguns momentos do ano poderá ser necessário o uso de arrefecimento artificial para
amenizar a eventual sensação de desconforto térmico por calor, e no inverno o uso de
aquecimento artificial (calefação) para amenizar a eventual sensação de desconforto
térmico por frio.
É necessária a incorporação de instalações prediais para sua adaptação ao estilo de vida
moderno, como a incorporação da cozinha e o banheiro dentro da habitação de acordo
as normas estabelecidas.
Os materiais e as técnicas construtivas utilizadas estão de acordo as exigências
climáticas da região. Porém, deveriam ser contemplados em novas construções novos
materiais e técnicas industriais que devem garantir ou melhorar as condições dadas pelo
modelo vernáculo. Ou seja, observar também as condições de salubridade da edificação
face aos problemas das endemias rurais.
Contemplar futuras ampliações da habitação que não desvirtuem a leitura da tipologia
tradicional e suas características bioclimáticas, de modo a favorecer a incorporação de
novos espaços sombreados e ventilados.
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RESUMO
O
A ilum
minação natuural é um imp
portante recurrso para prom
mover qualidaade ambientall e o bem-esttar dos
usuáriios além de poossibilitar um
ma redução no consumo de energia
e
elétricca. O uso desssa estratégia see torna
ainda mais importtante em amb
bientes hospittalares, devido
o a grande preocupação ccom a human
nização
d
oos hospitais da Rede Sarah
h, projetados pelo arquiteto
o João
dessess espaços. Deentro disso, destacam-se
Filgueeiras Lima, Leelé. Esses ediffícios são connsiderados verrdadeiros exem
mplos de arquuitetura bioclim
mática,
devido às soluçõess passivas dee conforto utiilizadas, como a luz naturral. A rede é composta por dez
voluindo ao loongo dos anoss, buscando um
m melhor deseempenho térm
mico. O
hospittais cujos projjetos foram ev
objetiivo desse trabbalho é avaliaar a evoluçãoo cronológica das estratégiias de iluminnação natural nesses
hospittais. Como estudo
e
de caso, selecionaraam-se os ediifícios localizados em Salvvador e no Rio
R de
Janeirro. A análise se divide em duas etapas: qualitativa, attravés da iden
ntificação e caaracterização dessas
estratéégias projetuaais, e a quantiitativa atravéss de mediçõess in loco da illuminância naatural. Os resu
ultados
apontam a evoluçãão das estratég
gias de iluminnação natural no Sarah – Rio,
R principalm
mente com rellação à
metria da cob
bertura em shheds. Isso é reforçado pellos valores dde iluminânciaas que
estrutuura e a geom
apreseentaram valorres superiores e uma distribuuição mais un
niforme.
Palavvras-chave: Illuminação nattural. Confortoo térmico. Hospitais Sarah. João Filgueirras Lima, Leléé.

A
ABSTRACT
Dayligghting is an important ressource to proomote environ
nmental qualitty and user’s welfare, besiides to
reducce the electriccal energy consumption. The use of this
t
strategy is more impportant in ho
ospitals
enviroonments due to
t the concern
n about humaanization of th
hese spaces. In
I addition, thhe Sarah netw
work of
hospittals designed by the archittect João Filggueiras Lima, Lelé can be highlighted. TThese buildin
ngs are
considdered examplees of bioclima
atic architectuure due to envvironment passive solution, as natural lig
ghting.
The nnetwork is com
mposed by ten
n hospitals whhose designs evolved
e
over the years to iimprove the th
hermal
perforrmance. The aim
a of this article is to evaaluated the chronological evolution of daaylighting stra
ategies
in theese hospitals. As
A case studyy, the buildinggs located in Salvador
S
and Rio de Janeirro were choseen. The
analyssis is dividedd into two stag
ges: qualitativve, through th
he identification and charaacterization off these
designn strategies annd quantitativve through in situ measurem
ments of naturral illuminancce. The resultss show
the evvolution of naatural lightin
ng strategies iin Sarah – Rio,
R mainly with
w respect too the structurre and
geomeetry of the shheds. This is verified
v
by thhe illuminancee values that showed higheer values and
d more
uniforrm distributionn.
Keywoords: Naturall lighting. Theermal comfort.. Sarah hospittals. João Filg
gueiras Lima, Lelé.

1

IINTRODU
UÇÃO

A luz natural é o mais imp
portante meeio de comu
unicação do
o homem ccom seu enttorno,
sendoo desejável a penetraçãão dessa raddiação nos ambientes tanto
t
para o aproveitam
mento
da luuz natural quanto
q
paraa suprir as necessidad
des humanaas de contat
ato visual com o
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exterior. Além disso, esse recurso reduz consideravelmente o uso da iluminação
artificial, proporcionando uma grande economia da energia. Diversas pesquisas
nacionais tem caracterizado o potencial de economia de energia através da iluminação
natural em edificações (SOUZA, 2003; CARLOS, PEREIRA e LAMBERTS, 2004;
DIDONÉ, 2009).
Uma das principais características do território brasileiro é a abundância de luz natural.
No entanto, em um país com enorme disponibilidade de luz natural, nota-se que este
recurso muitas vezes é subutilizado ou utilizado de maneira equivocada, gerando
problemas para os edifícios e seus usuários (ALUCCI, 2006). Se por um lado o nosso
país disponibiliza grande quantidade de luz natural, por outro se tem excessivo calor,
típico de um país com grandes extensões de clima tropical. Segundo Cândido et al.
(2010), grande parte do território brasileiro é classificada como tendo um clima quente e
úmido, onde a incidência da radiação solar é forte durante todo o ano, e se não for
utilizada de maneira coerente, o desconforto pode ser maior que os benefícios.
No Brasil, destaca-se o trabalho do arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé, nos hospitais
da Rede Sarah, devido às soluções de iluminação natural utilizadas, não apenas por
questões econômicas, mas principalmente pela humanização dos espaços.
Veja, quando eu comecei a projetar sheds não havia o problema econômico.
O que me motivou foi a humanização dos ambientes pela luz e ventilação
natural. Eu sempre achei que isso era mais sadio para o ser humano do que a
iluminação artificial ou o ar condicionado [...] (informação verbal)1.

A rede Sarah é composta por dez hospitais, sendo o primeiro localizado em Brasília e
posteriormente, foram implantados em São Luis, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza,
Rio de Janeiro, Brasília, Macapá, Belém e novamente no Rio. O objetivo desse trabalho
é avaliar a evolução das estratégias de iluminação natural utilizadas nesses hospitais,
tendo como estudos de caso um dos primeiros edifícios da rede: o Sarah Salvador e o
ultimo: o Sarah Rio.
2

METODOLOGIA

A metodologia foi dividida em três etapas: 1) levantamento de dados; 2) análise
qualitativa e 3) análise quantitativa com medições in loco da iluminância natural.
2.1

Levantamento de dados

Foi realizada uma pesquisa de campo nos estudos de caso e no acervo do Centro de
Tecnologia da Rede Sarah – CTRS em Salvador, composto por documentos
explicativos, projetos e imagens. Posteriormente, foram realizadas entrevistas com Lelé
e alguns profissionais da Rede Sarah: arquiteta Adriana Filgueiras Lima; engenheiro
mecânico George Raulino e os arquitetos José Fernando Minho e Neuton Bacelar.
2.2

Análise projetual

Foi realizada a análise projetual, com base nos materiais adquiridos no levantamento de
dados e na literatura especializada. Primeiramente, foi realizada uma análise das
características climáticas de Salvador e Rio de Janeiro através de dados climáticos do
Instituto Nacional de Meteorologia (INMet), do período de 2002 a 2011.
Posteriormente, foram analisadas as estratégias de iluminação natural utilizadas nos
projetos desses edifícios.

1

Entrevista realizada por Marieli Lukiancthuki com o arquiteto Lelé, no dia 18/11/2008, Salvador – BA.
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2.3

Análise quantitativa
q
a

Foram
m realizadaas mediçõess in loco daas iluminân
ncias a fim de complem
mentar a an
nálise
projeetual atravéss da avaliaçção da distriibuição da luz
l natural nos ambienntes internoss e da
compprovação daa eficiênciaa das estratéégias adotad
das de ilum
minação natuural. Utilizo
ou-se,
comoo equipameento, luxímeetro da marrca Instrutheerm, modello LX-107 llight meter,, com
uma escala de medição
m
de 0 a 100.0000 lux em 3 faixas.
fa
As m
medições fooram baseadas nas reccomendaçõees da NBR
R 15215 (20005), que indica
i
quaiss são os proocedimentoss de mediçõões de ilum
minância em ambientes reais e calccula o
númeero de pontos necessárrios para as medições. Devido
D
à diistância doss estudos dee caso
e a ddificuldade de realizar pesquisas dde campo em
m ambientees hospitalaares, as med
dições
foram
m realizadas durante um
u dia em ccada obra e em dois horários difeerentes: manhã e
tardee. Ressalta-sse a importâância da reaalização desssa etapa em
m diferentess estações do
d ano
e durrante um período maior de mediições. Ambos os hospiitais foram monitorado
os no
períoodo do verãão (Março em
e Salvadorr e Fevereirro no Rio), e o céu esttava claro e sem
nuveens. A iluuminância externa dee referência foi regiistrada na condição mais
desobbstruída possível, com o sensor prrotegido da incidência direta dos rraios solaress.
Os am
mbientes esscolhidos paara a anális e da ilumin
nação naturaal foram às enfermarias e os
aparttamentos, por
p serem locais de ggrande perm
manência dos
d pacienttes. O plan
no de
trabaalho adotadoo nas medições foi 0,880m a partiir do piso, altura referrente ao pacciente
deitaado na camaa-maca. As malhas de ppontos dos ambientes monitorado
m
os (enfermarria do
Sarahh Salvador, enfermariaa do Sarah R
Rio e apartaamento do Sarah
S
Rio, reespectivamente),
de accordo com as
a recomend
dações da N
NBR15215 (2005),
(
são apresentadaas na Figuraa 1.
F
Figura
1 – Malha
M
de p
pontos dos ambientes
a
monitorado
m
os

Fonte: Aceervo da autoraa (2010)
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2.4

Forma e análise
a
dos resultadoss

Foi realizada uma
u
compaaração cronnológica en
ntre os edifícios e oss resultados das
mediições foram
m sistematizzados em fforma de grráficos e co
omparados com os vaalores
mínim
mos recom
mendados peela NBR 5 413 (1992)), para hosp
pitais: 100 a 200 lux
x para
ilumiinação geraal e 150 a 30
00 lux na árrea da camaa, a dependeer de fatoress como idad
de dos
usuárrios, velociddade e precisão das tarrefas realizaadas e refletância do funndo.
3
3.1

R
RESULTA
ADOS
Caracteriização clim
mática

Salvaador se locaaliza no lito
oral da regiãão Nordestee do Brasil, a uma latituude de 12° 54’S.
Já o Rio de Janeiro
J
estáá localizaddo na regiãão sudeste, a 22° 500’de latitud
de sul
(GOU
ULART et al., 1998). Tanto o cllima de Salvador quan
nto o do Rioo de Janeirro são
classsificados como quente e úmido, coom temperaaturas elevaadas, altas taaxas de um
midade
relatiiva e radiaçção solar in
ntensa. Em
m Salvador, as temperaaturas máxiimas estão entre
26,1˚˚C e 30,0˚C
C, e as míniimas entre 221,3˚C e 23
3,9˚C. No Rio,
R as máxximas e mín
nimas
estãoo entre 30,3°C e 29,6°C
C, e 18,4°C e 23,5°C, respectivamente (INME
ET, 2012).
3.2

Localizaçção e implantação

O terrreno destinnado à imp
plantação doo Sarah - Salvador
S
po
ossui um foormato irreg
gular,
com um desníveel de 24 m, sendo que o hospital fo
oi implantad
do no nível mais elevado do
terrenno, aproveiitando a briisa que vem
m do mar. Já
J o Sarah Rio, localiiza-se próxiimo à
lagoaa Jacarepagguá em um terreno com
m uma topo
ografia relattivamente pplana. Amb
bos os
hospitais tem um
ma implantaação horizonntal circund
dada por jardins (Figuraa 2).
Figura 2 – Sarah de Salvador e Sarah do Rio
R de Janeiro, respecctivamentee

Fonte: Accervo da auto
ora (2010)

As faachadas devvem apresen
ntar tratameentos diferen
nciados com
m relação à incidência solar,
pois recebem impactos
i
téérmicos diiferentes. RecomendaR
-se que as maiores sejam
s
orienntadas para norte e sul. O Sarah - Salvador fo
oi implantad
do com as ffachadas maaiores
orienntadas para nordeste – sudoeste, permitindo
o um períod
do de insolaação similaar nas
diferrentes fachaadas e o aprroveitamentto dos venttos dominan
ntes nordestte. Nas fach
hadas
nordeeste e sudeeste foram dispostos os ambien
ntes de maaior convivêência, a fim
m de
aprovveitar o soll da manhã.. As estratéégias utilizaadas para baarrar a radiaação solar direta
d
foram
m varandas com vegetação. Já naas fachadas noroeste e sudoeste, ccuja preocup
pação
com o ganhoo térmico deve serr maior, localizaram
m-se os aambientes com
conddicionamentto artificiall, utilizandoo fechamentos opaco
os para dim
minuir o ganho
g
térmiico pela innsolação daa tarde. Aoo longo daas fachadas, foram ddispostos jaardins
contoornados porr um muro
o de argamaassa armad
da do Athos Bulcão. E
Esse elemeento é
compposto de chheios e vazzios, que, aajudam a barrar o sol nos primeeiros horários da
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manhhã, permitem
m o contato
o visual e a passagem
m da luz e dos
d ventos ((Figura 3). Já no
Sarahh - Rio, ass fachadas maiores seeguem o eiixo norte-su
ul, aproveittando os ventos
v
sudeste e favorrecendo a vista
v
da laagoa de Jaccarepaguá (Figura
(
4). Nesse casso, os
ambiientes de maior
m
perman
nência foram
m dispostoss para leste e oeste. Naa fachada leeste, o
próprrio shed, fuunciona com
mo um prootetor horizzontal, com sombream
mento a parttir do
meioo da manhã. Já as fachaadas orientaadas para oeeste recebem
m incidênciaa solar duraante o
períoodo da tardee, o que é um
u agravannte para o ganho
g
térmico, devido aos impacttos da
tempperatura quee aumentam
m por efeitoo da radiaçãão da tardee. Nesse casso, utilizaraam-se
brisee-soleils verrticais fixos e móveis, vvarandas, esspelho d’águ
ua e vegetaçção.
Figura 3 – Orientaação solar no
n Sarah – Salvador

SV: 11:00h até 18:00h
0h
EQ: 13:00h até 18:00
h
SI: 15:330h até 17:30h

SV: 6:00h
6
até 12:330h
EQ: 6:00h
6
até 11:220h
SI: 6:30h até 10:000h
SV: 122:30h até 18:0
00h
EQ: 1 1:20h até 18:0
00h
0h
SI: 100:00h até 17:30
Veentos dominan
ntes
SV:
S 6:00h até 11:00h
EQ:
E 6:00h até 13:00h
SI:
S 6:30h até 115:00h

F
Figura
4 – Orientaçãoo solar no Sarah
S
– Rio
o de Janeirro

SI: 6:30h até 17:30h
SV: --------E: 6:00h até
a 18:00h

SI: 6:30h atté 12:00h
SV: 5:30h até
a 12:00h
EQ 6:00h atté 12:00h

SI: 12:00h atté 17:30h
SV: 12:00h aaté 18:30h
EQ: 12:00h aaté 18:00h

SI: -------a 18:30h
SV: 5:30h até
EQ: -------Ventos dom
minantes
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3.3

O uso de sheds para
a iluminaçãão natural

A m
melhor qualiidade da lu
uz natural é a difusa por propo
orcionar hom
mogeneidad
de ao
ambiiente. Isso pode
p
ser alccançado trabbalhando-see o teto, poiis, segundo Robbins (1
1996),
a ilum
minação zeenital proporrciona umaa iluminação
o mais unifo
orme. No eentanto, Corrbella
e Yaannas (2003)) destacam que a maiorr contribuiçção à carga térmica proovém da rad
diação
solarr que atingee o teto, e qu
ue, sobretuddo no verão
o, as trajetórias solaress são muito altas,
o quee exige protteção à entrada da radiaação solar direta.
d
Cobeerturas em sheds estãão presentees em todo
os os hosp
pitais Sarahh. No Saraah de
Salvaador, o pé--direito é de
d 3,00m nna parte infferior dos sheds
s
e 4,5 0m na sup
perior,
estanndo esses dispositivo
os limitado s por amb
bientes, o que perm
mite uma menor
m
flexibbilidade. Jáá no Rio, teem-se uma grande evo
olução. Dife
ferentementee de Salvad
dor, a
cobertura é indeependente dos
d espaçoss internos, fazendo a analogia dee um prédio
o sob
imennsas “árvorees”, que, ao
o mesmo tem
mpo em que protege o prédio da insolação direta,
d
perm
mite a circulaação do ar. Esse sistem
ma se compo
orta como uma
u barreiraa, impedind
do que
o gannho de caloor pela cob
bertura cheggue aos am
mbientes, além de funccionar com
mo um
difussor da luz soolar. O pé-d
direito dessee edifício é variável
v
e superior a 8m
m (Figura 5).
5
[...]. É como se voccê estivesse embaixo
e
de um
ma árvore. Enntre a cobertu
ura dos
sheds e os basculaantes, fica um
m colchão de ar que atenuaa todas as ações de
o, melhor (info
ormação verba
bal)2.
calor, e quanto maioor esse espaço

Figura 5 – Sheds no Sarah - Saalvador e do
d Sarah – Rio,
R respecctivamente

Fonte: Aceervo CTRS (2
2010)

Entree os sheds e os ambieentes, têm-sse forros dee policarbon
nato translúúcido (Figura 6),
que apresenta transparênci
t
ia ao infravvermelho curto e ao visível,
v
mass são opacos ao
o o efeito esstufa. No enntanto, como
o eles
ultravvioleta e aoo infravermeelho longo, produzindo
estãoo protegidoss da radiaçãão solar direeta pelos sheeds, funcion
nam muito bbem.
[...] a hora que voocê abre os baasculantes estãão todos proteegidos e somb
breados
pelas “árvores”. IIsso daqui no cálculo da carga térmica coonsiderou com
mo um
teto que não é extterno, que não
o pega sol (info
formação verbbal)2.

No S
Sarah Rio, a luz penetrra pela cob ertura e, an
ntes de ating
gir os ambiientes passaa pelo
áticoo, cuja geom
metria irregu
ular dos shedds e a face branca
b
posssibilitam múúltiplas reflexões
e um
ma maior difusão da luz solar. A composiçção dessa cobertura baarra, de maaneira
eficaaz, a incidênncia da rad
diação solar direta e oss ganhos térrmicos exceessivos, aléém de
perm
mitir uma diistribuição mais
m uniforrme da luz natural do que o Saraah Salvadorr, que
possuui pé-direitoo menor e os
o sheds sãoo limitados por ambien
ntes. As abeerturas dos sheds
dos ddois hospitaais são proteegidas da raadiação solaar direta por brises.
Ago
ora a iluminaçção do hospitaal do Rio é muito
m
melhor. [...]. Você nãão tem
conttraste de sombbra. Você tem
m a iluminação
o natural difussa porque ela é toda
filtraada. Então voccê cria uma siituação mais agradável.
a
Noo caso do hosp
pital de
Salv
vador, como oos sheds são baixos
b
concen
ntra a iluminaação em áreass e não
2

Entreevista realizadaa por Marieli Lu
ukiantchuki com
m o engenheiro George Raulino, no dia 23/066/2009, Brasília – DF.
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tem aquela difussão. Com um
m pé-direito maior você ttem difusão. O de
vador foi um
m dos primeirros a ser feiito, então a gente tinha muitas
Salv
dificculdades. O hhospital do Rio,
R
pelo fato
o de ser o úlltimo, foi som
mando
expeeriências e enttão os efeitos são mais significativos (infformação verb
bal)3.

Figura 6 – Forros ba sculantes móveis
m
no Sarah
S
– Rioo

Fonte: Aceervo da autoraa (2010)

3.4

Análise quantitativa
q
a

No S
Sarah Salvaddor, avaliaram-se duas enfermariaas com orien
ntações norddeste e sudo
oeste.
No S
Sarah Rio, foram
f
avaliaadas uma ennfermaria para
p
leste e um apartam
mento para oeste.
o
Os aambientes possuem as paredes e oos tetos bran
ncos e o bo
om estado dde manuten
nção e
conseervação daas pinturas contribui para a qualidade
q
da
d iluminaçção internaa. Os
ambiientes posssuem shed
ds, com exxceção dos apartameentos do Sarah Rio
o. As
ilumiinâncias dee ambos os hospitais m
mantiveram
m-se acima dos valorees recomend
dados
pela NBR 5413 (1992) paraa enfermariias, tanto no
o período daa manhã quaanto no da tarde.
t
Ressalta-se a enfermaria
e
do Sarah – Rio, ond
de alguns pontos
p
regiistraram vaalores
signiificativamennte superiorres ao recom
mendado (G
Gráfico 1).
Grráfico 1 – Illuminânciaa do Sarah Salvador e no Sarah R
Rio

Para o Sarah dee Salvador, de
d acordo ccom o Gráfiico 2 da disstribuição dda iluminânccia na
enferrmaria exteerna, notam
mos que, duurante a manhã,
m
os pontos
p
próxximos à facchada
atinggiram valorees superiores (em tornno de 1000
0 lux) aos níveis
n
registtrados duraante a
tardee (em torno de 800 lux
x). Isso ocorrreu pela orrientação deessa fachadda (nordestee), em
que o sol incidde das 06h0
00 até as 112h45. Já os
o valores registrados na região mais
afasttada da fachhada extern
na, são simiilares para o período da
d manhã e da tarde; sendo
s
que os valoress dos últim
mos ponto s foram superiores no
n períodoo vespertin
no. A
86 lux no pperíodo da manhã
m
e 615
5 lux à tardee, constatan
ndo-se
ilumiinância méddia foi de 68
que nnão existe uma
u diferençça significaativa, apesarr da diferençça da posiçãão do sol.

3

Entreevista realizadaa pela autora com
m o arquiteto L
Lelé, no dia 16 de
d março de 2010, Salvador – BA.
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O Gráfico 3 da distribuição da iluminância na enfermaria sudoeste mostra que os
valores registrados foram inferiores aos da nordeste (iluminância média de manhã foi de
426 lux e, de tarde, de 577lux). No período da tarde, os valores foram maiores devido à
incidência do sol das 12h45 até às 18h00. O nível máximo atingido foi de 683 lux no
ponto próximo à varanda interna, de tarde, e o mínimo foi de 319 lux, no fundo da
enfermaria, de manhã. No entanto, apesar dessa redução todos os valores registrados
foram superiores aos recomendados pela ABNT (1992).

1060
1112

750

534

389

722

546

398

1120

725

539

393

1040

721

541

385

Varanda externa

NE

Varanda externa

Gráfico 2 – Curvas isolux na enfermaria nordeste de Salvador – manhã e tarde
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Gráfico 3 – Curvas isolux na enfermaria sudoeste de Salvador – manhã e tarde
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Já no Sarah Rio, no apartamento, os valores registrados de tarde foram superiores aos da
manhã, com médias de 768 lux e 653 lux, respectivamente, devido à orientação oeste.
As iluminâncias foram decaindo à medida que os pontos se afastavam da janela, tendo o
valor máximo de 1113 lux no ponto próximo à janela, no período da tarde, e o valor
mínimo de 425 lux no fundo do apartamento, no período da manhã (Gráfico 4). No
entanto, todos valores estão acima do recomendado pela norma. Já nas enfermarias, os
valores registrados foram significativamente superiores aos do apartamento. Devido à
orientação leste, as iluminâncias foram superiores no período matutino. O valor máximo
registrado foi de 1845 lux na área próxima à janela (manhã), e o mínimo, de 608 lux, no
fundo da enfermaria (tarde), mostrando que o menor valor registrado é muito superior
ao mínimo recomendado pela norma (Gráfico 5).
É importante ressaltar que os valores próximos à fachada leste são bastante elevados,
pois em alguns momentos a radiação solar incide diretamente no interior, o que pode
causar ofuscamento. No entanto, segundo Nabil e Mardaljevic (2005) valores entre 100
e 2000 lux são considerados úteis para a iluminação. Para os autores, a iluminância
nessa faixa é muitas vezes considerada desejável ou pelo menos aceitáveis. Em
situações práticas, níveis superiores a 2000 lux são considerados muito altos para o
conforto térmico e visual dos ocupantes. Isso implica no uso de anteparos que diminui a
quantidade da luz admitida (ROACHE, 2002; NABIL, MARDALJEVIC, 2005).
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Gráfico 5 – Curvas isolux na enfermaria do Sarah – Rio – manhã e tarde
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Nesse ambiente, registrou-se uma média de 968 lux para a manhã, e 910 lux para a
tarde, e à medida que os pontos se afastam da janela, tem-se uma queda mais suave dos
níveis, mostrando uma distribuição mais uniforme ao longo do ambiente (Gráfico 5).
Essa diferença significativa nos valores registrados no Sarah - Rio pode ser atribuído à
estrutura da ampla cobertura em sheds, cuja geometria irregular e a face branca
possibilitam múltiplas reflexões com uma maior difusão da luz natural. No entanto,
além das estratégias projetuias mais evoluídas nesse edifício, durante as medições a
cidade do Rio de Janeiro apresentou níveis de iluminância externa mais elevados, o que
também propicia maiores índices de aproveitamento da luz natural nos espaços internos.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A principal diferença entre os dois edifícios estudados é a cobertura em sheds. A
limitação do Sarah Salvador ganha maior flexibilidade no Sarah Rio, isso é comprovado
pelos resultados das medições in loco. No Sarah Salvador constatamos a eficiência dos
sistemas de iluminação natural, que propiciam níveis superiores ao mínimo
recomendado pela ABNT (1992). Já no Sarah – Rio tem-se valores significativamente
superiores e uma distribuição mais difusa e uniforme. Isso ocorre em função das
características climáticas da cidade, cujos níveis de iluminância externa é superior no
Rio de Janeiro e pelos sheds desvinculados dos ambientes internos, formando um
grande ático. Apesar da grande evolução ocorrida no Sarah – Rio, o hospital de
Salvador se destaca como um exemplo nessas questões. O seu projeto é de 1988, época
em que essas questões nem eram muito discutidas, e Lelé já possuía uma preocupação
com o conforto, projetando edifícios, que hoje, servem de exemplos para os arquitetos.
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RESUMO
Projetos de edificações visando condições térmicas e lumínicas adequadas devem prever o controle da
insolação. Para isso são utilizados: softwares; aparelhos simuladores das trajetórias solares aparentes
(heliodons); e cálculos apoiados em cartas solares, tabelas e processos de geometria descritiva. Este
trabalho apresenta estudo utilizando heliodon com raio e mesa fixos objetivando: 1) determinar o impacto
das diferenças geométricas entre os movimentos solares aparentes e os movimentos do simulador; 2)
analisar os erros dimensionais de sombras projetadas em superfícies horizontais e verticais. Como
método, realizou-se: modelagem matemática da projeção de sombras pelo aparelho e pelo Sol; e
comparou-se as dimensões das sombras projetadas pelas duas fontes luminosas em diferentes situações.
Verificou-se que o impacto das diferenças geométricas entre os movimentos solares aparentes e os
movimentos do simulador é pouco significativo. A análise dos erros dimensionais das sombras projetadas
confirmou a necessidade de cuidados quanto aos raios luminosos divergentes, dimensões e
posicionamento da maquete. Para o aparelho utilizado os erros serão maiores em alturas solares próximas
de 0˚ (nascer/pôr do sol) e 90˚ (zênite).Quanto às margens de erro, foi possível identificá-las para diversas
alturas de maquetes e alturas solares. O estudo confirma a vocação do “heliodon de raio e mesa fixos”
enquanto alternativa didática, mas aponta a necessidade de cuidados em se tratando das dimensões da
maquete quando a precisão for importante para o experimento. Esta pesquisa traz contribuição para o dia
a dia dos docentes e usuários do equipamento.
Palavras-chave: heliodon de raio e mesa fixos, simulador de trajetória solar aparente, equipamento
didático.

ABSTRACT
Projects aimed at providing adequate thermal and luminosity conditions should consider the control of
heatstroke. Some tools can be employed towards this end, such as softwares, simulators of the apparent
solar trajectories (heliodons), calculations supported by solar charts, tables and descriptive geometry
procedures. This paper presents a study of a heliodon model with fixed radius and table. The objectives of
the paper are to identify the causes for error in shadow projections, to determine the impact of
differences between apparent solar movements and the movements of the simulator when it comes to
dynamics and geometry and to analyze the dimensional errors of shadows projected on horizontal and
vertical surfaces. The methodology adopted was the mathematical modeling of shadow projection by
instrument and the Sun and the comparative of the dimensions of the shadows cast by the two light
sources in different situations. It was found that the impact of the differences between the apparent solar
movement and the movement of the simulator has little influence upon the error. The analysis of the
dimensional errors of the shadows cast confirmed the need to regard the diverging light rays, the
dimensions and positioning of the model. Errors were found to be larger at solar heights near zero
degrees (sunrise/sunset), at 90 degree (zenith). The study confirms the feasibility of heliodons of fixed
radius and table as teaching alternatives, while it also points to the need for caution when it comes to the
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size and position of the models analyzed, especially in studies that require high precision. In this sense,
this study brings contributions to teachers and other users of the equipment.
Keywords: Heliodon with fixed radius and table, simulators of the apparent solar trajectories, didactic
equipment.

1

INTRODUÇÃO

Parte significativa do consumo energético de uma edificação ocorre para satisfazer
necessidades humanas de aquecimento, resfriamento e iluminação (CUNHA, 2006). O
consumo pode ser maior ou menor conforme o projeto arquitetônico tira partido do
clima no qual a edificação está inserida. Olgyay (2008, p.10), quando relaciona
arquitetura, clima e necessidades humanas, argumenta que “o processo lógico é
trabalhar com as forças da natureza e não contra elas, aproveitando suas potencialidades
para criar condições de vida adequadas”. Edificações concebidas com essa idéia são
denominadas por Olgyay como “climaticamente equilibradas”. Entre os aspectos de
interesse para esse tipo de projeto está o controle da radiação solar. Para controlar a
incidência de radiação é necessário conhecer sua dinâmica, as variações ao longo das
horas, dias, meses e estações.
Para entendimento e controle da incidência solar são três os meios principais nas escolas
e escritórios de arquitetura:
- softwares;
- aparelhos simuladores das trajetórias solares aparentes (heliodons);
- cálculos apoiados em cartas solares, tabelas e processos de geometria descritiva.
Os três meios são importantes e complementares. Os heliodons facilitam
significativamente o entendimento da geometria solar pelos estudantes. “Trata-se de
dispositivo desenvolvido para simular a geometria solar e permitir o estudo de
sombreamento através de modelos reduzidos” (SZOKOLAY, 2007, p.44). Nestes,
utilizando maquetes, o usuário é capaz de simular condições de insolação em diferentes
latitudes, dias do ano e horários. Permitem simular a incidência solar em escalas
diversas, desde áreas urbanas até elementos construtivos como brises ou cobogós
(FERNANDES e CUNHA, 2011).
No entanto, as diferenças de escala entre as distâncias “maquete/lâmpada” e “objeto
arquitetônico/Sol” costumam gerar questionamentos por parte dos estudantes. Estes são
reforçados quando percebida a simplificação dos movimentos simulados pelo aparelho
quando comparados com os movimentos do astro. Embora o heliodon de raio e mesa
fixos (Figura 1) seja bastante utilizado nas escolas de arquitetura e urbanismo, a
bibliografia existente deixa de definir com precisão os limites de sua aplicação. Esta
lacuna é motivo de insegurança de docentes e discentes quanto à validade dos
experimentos realizados. Este artigo busca: 1) identificar os fatores de erros nas
projeções de sombras; 2) determinar o impacto das diferenças geométricas entre os
movimentos solares aparentes e os movimentos do simulador; 3) analisar os erros
dimensionais de sombras projetadas em superfícies horizontais e verticais, relacionando:
raios luminosos divergentes e dimensões das maquetes.
2

METODOLOGIA

A dinâmica dos movimentos aparentes do Sol em torno da Terra é excessivamente
complexa para ser simulada perfeitamente em aparelhos didáticos de baixo custo. Os
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fatores de erro são diversos e interagem entre si. Mas, aceitando certas diferenças e
alguma margem de erro, pode-se tirar proveito do uso dos simuladores. São causas de
erro na projeção de luz e sombra no heliodon:
- incapacidade de simular a geometria dos movimentos solares aparentes em toda sua
complexidade;
- diferenças entre os raios luminosos do Sol (paralelos) e os da lâmpada (divergentes);
- dimensões da maquete em comparação com a distância à fonte luminosa;
- posicionamento da maquete.
Foram estabelecidas as seguintes etapas para a quantificação dos erros:
a) Determinação do impacto das diferenças entre a geometria dos movimentos solares
aparentes e dos movimentos do simulador;
b) Analise, através de modelos matemáticos, dos erros dimensionais das sombras
projetadas em superfícies horizontais e verticais, relacionando os fatores: raios
luminosos divergentes e dimensões das maquetes.
2.1

Apresentação do aparelho

O aparelho analisado, heliodon de raio e mesa fixos, também denominado heliodon de
arcos, é propriedade de instituição de ensino superior em Curitiba, Paraná. Possui 1,5 m
de raio e 36 lâmpadas (Figura 1). Tomando o raio (R=150 cm) como referência, foram
realizados testes para objetos com as seguintes alturas:
1,0% de R ou 1,5 cm;
10,0% de R ou 15 cm;
20,0% de R ou 30 cm;
2,5% de R ou 3,75 cm;
12,5% de R ou 18,75 cm;
22,5% de R ou 33,75 cm;
5,0% de R ou 7,5 cm;
15,0% de R ou 22,5 cm;
25,0% de R ou 37,5 cm.
7,5% de R ou 11,25cm;
17,5% de R ou 26,25 cm;
Figura 1 – Heliodon de raio e mesa fixos ou heliodon de arcos

Fonte: Eliane Dumke
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2.2

Impacto das diferenças entre a dinâmica e geometria dos movimentos solares
aparentes e os movimentos e geometria do simulador

Sabe-se que a órbita da Terra é levemente elíptica. Mas a excentricidade é muito
pequena (e = 0,01671123). Tão pequena que para efeitos práticos a órbita pode ser
tomada como circular. Ao longo da órbita, a menor distância do Sol até a Terra, no
periélio, é de aproximadamente 147.098.290 km. E a maior, no afélio, é de
aproximadamente 152.098.232 km (BRUMFIEL, 2012). Ou seja, a variação máxima é
de aproximadamente 5.000.000 km. Relacionando com o heliodon, onde a lâmpada está
a 150 cm do centro geométrico, corrigir a distância nos dias correspondentes ao afélio e
ao periélio seria aproximar 5 cm em dado momento e afastar em outro. A implicação
dessa variação de distância sobre o erro na projeção de sombras é insignificante.
A maior implicação do fato de a órbita ser elíptica, e que exige atenção, é relativa à
variação da velocidade angular da terra ao longo de seu movimento de translação. De
acordo com a 2ª Lei de Kepler, ocorre aceleração quando a terra está mais perto do sol e
desaceleração quando mais distante (SAMPAIO e CALÇADA, 2005). Isso gera
diferenças significativas entre o horário relativo ao tempo solar aparente, do heliodon, e
o horário oficial, relativo ao fuso horário vigente no local. Mas não implica em erros na
projeção em si, embora sejam necessárias as conversões quanto aos horários.
2.3

Erros dimensionais das sombras projetadas

O aparelho analisado, como a maior parte dos simuladores de trajetória solar aparente,
utiliza fonte luminosa pontual. Trata-se de uma importante causa de erro no
dimensionamento de sombras. O erro será maior quanto maior for o tamanho do objeto
analisado em relação à distância do centro geométrico do aparelho até a fonte luminosa
e quanto mais o objeto estiver afastado desse centro geométrico.
2.3.1 Caso 1 - Projeções no plano horizontal – Haste vertical
Ocorrem quando o objeto de interesse (Figuras 2), posto no centro da mesa, é
essencialmente vertical (torre, haste…) ou for posicionado de forma que a face maior
esteja perpendicular aos raios do nascente e do poente (Ex. face de um muro).
Figura 2 - Objeto vertical centralizado

Para esta situação foram utilizadas
as seguintes expressões:
SH = Y

R cos A
RsenA − Y

(1)

SS = Y cot A

(2)

E = SH − SS

(3)

E% =

SH − SS
SS

(4)

E% também pode ser obtido por:
E% =

Y
RsenA − Y

(5)

Onde:
A = ângulo do raio luminoso projetado no centro geométrico do aparelho, equivalente
ao ângulo solar;
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R = distância do centro geométrico até a fonte luminosa;
Y = altura do objeto testado;
SH = sombra projetada pelo heliodon (Equação 1);
SS = sombra projetada segundo o ângulo A, relativo à altura solar (Equação 2);
E = diferença entre a sombra projetada no aparelho e a projetada por raios paralelos
(Equação 3);
E% = razão entre E e SS (Equações 4 e 5).

2.3.2. Caso 2 - Projeções no plano horizontal – objeto com altura e largura
Ocorrem quando o objeto de interesse, colocado no centro da mesa, possui altura,
largura e profundidade (Figura 3).

Figura 3 - Objeto com altura, largura e
Para o cálculo de SH foi utilizada a
Equação 6:

profundidade centralizado

X
2
SH = Y
RsenA − Y

R cos A +

(6)

Onde:
X = largura do objeto analisado.
Para cálculo do erro percentual foram
consideradas as Equações 2, 4 e 6.

2.3.3 Caso 3 - Projeções no plano vertical
Ocorrem quando o objeto de interesse simula um brise, beiral, toldo ou elemento
arquitetônico do gênero (Figura 4).

Figura 4 - Objeto vertical/horizontal

Foram utilizadas as Equações 7, 8, 9 e 10:

SS = XtanA

(7)

 RsenA − Y 
SH = X 

 RcosA 

(8)

E% =

SS − SH
SS

(9)

E% =

Y
RsenA

Ou
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(10)

3

ANÁLISE DE RESULTADOS
Caso 1 - Sombras projetadas no plano horizontal – objeto vertical

3.1

Na Figura 5 as linhas representam o erro percentual (E%) em função da altura solar (A),
supondo um “R” constante igual a 1,5 m.
Sombras de objetos verticais projetadas em superfícies horizontais serão maiores quanto
menor for a altura solar (ângulo A), tendendo ao infinito em ângulos próximos de 0º.
Sombras excessivamente grandes quando comparadas com o objeto que as gera terão
pouca aplicação, pois geralmente o objetivo é avaliar o sombreamento apenas no
entorno próximo. Assim, determinou-se uma faixa de alturas solares de maior aplicação
prática. Considerou-se razoável trabalhar com sombras menores que 2 vezes o tamanho
do objeto. Ou seja, para a análise do erro desconsiderou-se alturas solares menores que
26,5º (Figura 5).

Fig. 5 – Erro percentual X Altura solar
100%
90%

E% =

Erro Percentual (E/SS)

80%

Y
RsenA − Y

70%

01,0% de R
02,5% de R
05,0% de R
07,5% de R

60%

10,0% de R

50%

12,5% de R
15,0% de R

40%

17,5% de R

30%

20,0% de R

20%

22,5% de R

10%

25,0% de R

0%
0º

5º

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º 65º 70º 75º 80º 85º 90º
Ângulo em Graus

No caso 1, para trabalhar com erro menor que 10% a altura máxima da haste será
aproximadamente 5,5 cm ou 3,75% de R (entre as linhas 2,5% e 5,0%), considerando
R=150 cm no aparelho. Para erros menores que 20% a altura máxima será 11,25 cm ou
7,5% de R.
Fica evidente que a confiabilidade das projeções aumenta conforme aumenta a altura
solar. Mas, mesmo em grandes alturas solares, objetos com mais que 10% de R (neste
estudo maiores que 15 cm) apresentarão sombras com erros maiores que 10%.
Em virtude disso a altura máxima da maquete deverá ser definida pelo usuário
(estudante, pesquisador...) em função da margem de erro aceita para o experimento.
A Figura 6 apresenta o erro (em cm) em função das alturas solares. Percebe-se que o
erro diminui com o aumento da altura solar. Ou seja, quanto maior o ângulo, menor será
a importância do erro absoluto (em cm) quando comparado com o tamanho da maquete.
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Erro (em cm)

Fig. 6 – Erro em cm X Altura solar
37,50
35,00
32,50
30,00
27,50
25,00
22,50
20,00
17,50
15,00
12,50
10,00
7,50
5,00
2,50
0,00

E = SH − SS

0º

01,0% de R
02,5% de R
05,0% de R
07,5% de R
10,0% de R
12,5% de R
15,0% de R
17,5% de R
20,0% de R
22,5% de R
25,0% de R

5º 10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º 65º 70º 75º 80º 85º 90º
Altura solar (em graus)

Caso 2 - Sombras projetadas no plano horizontal - objeto com altura e largura

3.2

A Figura 7 mostra que neste caso o erro é grande nas alturas solares baixas (próximas
de 0º) e também nas altas (próximas de 90º). Neste caso o crescimento do erro em
grandes alturas solares se deve ao fato das sombras geradas pelo Sol tenderem a zero
próximas de 90º, enquanto que as do aparelho, embora diminuam significativamente,
não cheguem a zero.
Examinando a Figura 8 percebe-se que, em comparação com a altura do objeto testado
(Y), o erro (E) em valores absolutos diminui a ponto de tornar-se insignificante próximo
da altura solar 90º, especialmente para os objetos de menores dimensões, embora o erro
percentual apresente valores altos (Figura 7). Para uma análise objetiva do erro
percentual (E/SS), excluindo alturas solares em que o erro percentual é grande, mas o
erro absoluto é pouco significativo, resolveu-se desconsiderar os erros percentuais
relativos aos ângulos maiores que 65º (conforme faixa vermelha no gráfico).

Figura 7 – Erro percentual X Altura solar
100%

E% =

90%

SH − SS
SS

Erro Percentual (E/SS)

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0º

5º

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º 65º 70º 75º 80º 85º 90º
Ângulo em Graus (Altura Solar)
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Erro absoluto (em cm)

Fig. 8 – Erro em cm X Altura solar
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E = SH − SS
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0º 5º 10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º 65º 70º 75º 80º 85º 90º
Altura solar (em graus)

No Caso 2, para trabalhar com erro menor que 10% a altura máxima do objeto será
aproximadamente 2,5% de R, algo em torno de 3,75 cm, operando com essa margem de
erro entre 20º-80º de altura solar. Para erros menores que 20% a altura máxima deverá
ser menor que 7,5% de R (neste caso 11,25 cm), porém para uma faixa de altura solar
mais reduzida, entre 35º e 65º.

3.3

Caso 3 - Sombras projetadas no plano vertical

A Figura 9 apresenta o erro percentual (E/SS) para quando o objeto horizontal projeta
sombras sobre um plano vertical.

Figura 9 – Erro percentual X Altura solar
100%
90%

E% =

Erro Percentual (E/SS)

80%

Y
RsenA

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0º

5º

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º 65º 70º 75º 80º 85º 90º
Altura Solar (em Graus)

A Figura 10 apresenta o erro (em cm) em função da altura solar (ângulo A).
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Figura 10 – Erro (em cm) X Altura solar
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Sombras de objetos horizontais projetadas em superfícies verticais serão maiores quanto
maior for a altura solar (ângulo A), tendendo ao infinito em ângulos próximos de 90º.
Também neste caso, sombras excessivamente grandes quando comparadas com o objeto
que as gera terão menor aplicação prática.
A Figura 9 mostra que o erro percentual é maior para alturas solares baixas. Já a Figura
10 mostra que, embora maior percentualmente, esse erro é pouco significativo em cm.
Visando determinar uma faixa de alturas solares para análise objetiva do erro
percentual, definiu-se para este caso o ângulo 27º como limite inferior de uso do
Heliodon (quando a altura solar gera sombra equivalente a 50% da medida da marquise)
e 76º como limite superior (quando a altura solar gera sombra equivalente a 400% da
medida da marquise).
Chama atenção, conforme demonstrado pela Equação 10, que a medida X, profundidade
da marquise, não influi na margem de erro. Esta é determinada pela altura do suporte da
marquise.
No Caso 3, para trabalhar com erro menor que 10% a altura máxima do suporte da
marquise será 7,5 cm (5% de R). Para erros menores que 20% a altura máxima será
aproximadamente 15 cm (10% de R).

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após identificar as principais causas de diferenças geométricas (erros) entre sombras
projetadas pelo sol e sombras projetadas pelo simulador apresentado foi possível:
determinar o impacto das diferenças entre a geometria dos movimentos solares
aparentes e a geometria dos movimentos simulador, avaliado como pouco significativo;
e determinar margens de erro para diferentes dimensões de maquetes.
Os resultados obtidos evidenciaram que: o erro percentual não deve ser analisado
isoladamente, deve ser vinculado às dimensões das sobras e objetos que às geram; os
erros serão maiores nos horários próximos ao nascer e pôr do sol; as simulações de
latitudes altas, que implicam em altitudes solares baixas quando simulado o inverno,
apresentarão margens de erro importantes.
Quanto às margens de erro, maquetes com altura maior que 5% de R apresentarão erros
percentuais maiores que 10% em parte das faixas de alturas solares estudadas. O que
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pode restringir o uso do aparelho quando a precisão for importante, mas não diminui a
importância deste tipo de aparelho quando o objetivo é ilustrar os movimentos solares.
Os resultados apresentados permitem ao usuário especificar as dimensões da maquete
em função do seu caso, do raio do heliodon utilizado, das margens de erro admitidas e
das alturas solares que serão analisadas.
Os autores sugerem estudo visando estabelecer os limites percentuais dos erros nas
dimensões das sombras segundo os erros dimensionais tolerados na industria da
construção civil.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRUMFIEL, G. The astronomical unit gets fixed: Earth–Sun distance changes from slippery
equation to single number. Nature News. April, 2012. Disponível em
<http://www.nature.com/news/the-astronomical-unit-gets-fixed-1.11416> Acesso em 20 de
marco de 2013.
CUNHA, E. G. da (org.). Elementos de arquitetura de climatização natural. 2ª edição. Porto
Alegre: Masquatro, 2006.
FERNANDES, L. C.; CUNHA, E. DA. Ensino de Geometria Solar: Proposta de Heliodon
Alternativo. In: XI Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído e VII Encontro
Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído. Anais do ENCAC e ELACAC 2011.
Armação de Búzios: 2011.
OLGYAY, Victor. Arquitectura y clima: manual de diseño bioclimático para arquitectos y
urbanistas. 1ª edição. 5ª reimpressão. Espanha: Gustavo Gili, 2008.
SAMPAIO, J. L.; C. S. CALÇADA. Física: volume único. São Paulo: Atual, 2005.
SZOKOLAY, S. Solar Geometry. PLEA Notes. Passive and Low Energy Architecture
International em associação com University of Queensland: Department of Architecture. 2007.
Disponível em: <http://www.arct.cam.ac.uk/PLEA/Document>. Acesso em: 10 abr. 2011.

793

http://doi.org/10.17012/entac2014.475

EFEITO DA ALTURA E POROSIDADE DE EDIFÍCIOS NA
VENTILAÇÃO URBANA
SOUSA, Joana (1); LAMENHA, Melyna (2); FREITAS, Ruskin (3);
BITTENCOURT, Leonardo (4);

(1) UFPE, e-mail: joanapacksousa@gmail.com (2) UFAL, e-mail: melynalamenha@gmail.com, (3)
UFPE, e-mail: ruskin37@uol.com.br, (4) UFAL, e-mail: lsb54@hotmail.com

RESUMO
Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa de mestrado, desenvolvida no MDU/ UFPE, que
avalia a interferência das edificações e da forma urbana na ventilação natural. O trabalho apresentado
neste artigo analisa dois modelos de possível ocupação litorânea mantendo-se a mesma área de
implantação e densidade construtiva semelhante. Os modelos diferenciam-se nos parâmetros de altura e
porosidade dos edificios. Em um dos modelos analisados, são propostas três regras à legislação
urbanística: obrigatoriedade de incluir um pavimento vazado entre os primeiros cinco pisos; necessidade
de incluir um pavimento vazado por cada 10 pavimentos; e compensação dos pavimentos retirados com o
aumento da altura do edifício. Trata-se, portanto, de uma experimentação prática que pretendeu expandir
os conhecimentos sobre o conforto urbano. Para tal, foi utilizado o programa PHOENICS VR 3.6.1
(CHAM, 2005), ferramenta de simulação baseada na dinâmica de fluidos computacional (CFD), no
Laboratório de Conforto da UFAL, considerando a presença dos ventos dominantes Sudeste e Sul,
incidindo respectivamente a 65° e 110° em relação às fachadas dos edifícios estudados. A análise destes
modelos foi efetuada de duas formas distintas. A 1,5m de distância do solo, para compreender os efeitos
aerodinâmicos e o conforto ao nível do pedestre, e a diversas alturas (10m; 20m; 50m e a 70m de
distância do solo), para compreender as modificações que ocorrem na velocidade inicial de vento ao
longo do gradiente vertical. Por fim, concluiu-se que o modelo com edifícios mais altos e porosos é
aquele que proporciona maior conforto, propondo-se, então, o aprofundamento deste estudo, para que no
futuro possam ser elaboradas novas medidas na legislação urbana.
Palavras-chave: Ventilação natural, Porosidade dos edifícios, Simulação computacional.

ABSTRACT
This paper presents partial results of a Master thesis that evaluates the interference of buildings and
urban form of natural ventilation. The work presented in this paper analyzes two models of possible
coastal occupation keeping the same deployment area and building density similar. The models differ in
height, and porosity parameters. In one of the analyzed models are proposed two rules to planning law:
requirement to include a cast deck between the first five floors; and the need to include a hollow floor per
floor 10. It is, therefore, a practical trial that he intended to expand the knowledge on urban comfort. To
this end, the PHOENICS VR 3.6.1 program (CHAM, 2005), tool based on computational fluid dynamics
(CFD), the Laboratory of Comfort UFAL simulation was used, considering the presence of prevailing
winds Southeast and South, focusing respectively 110 ° and 65 ° to the facades of buildings studied. The
analysis of these models was conducted in two distinct ways. A 1,5m from the ground to understand the
aerodynamic effects and comfort to the pedestrian level, and different heights (10m; 20m; 50m and 70m
of ground clearance), to understand the changes that occur in the speed initial wind along the vertical
gradient.. Finally, it was concluded that the model with highest buildings and porous is one that provides
greater comfort, then proposing to deepen this study, so that in future new measures may be developed in
urban legislation.
Keywords: Natural ventilation, Porosity of buildings, Computer simulation.
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1

INTRODUÇÃO

A climatologia e o urbanismo bioclimático têm contribuído para o entendimento das
principais consequências da urbanização para o conforto humano, delimitando diretrizes
para a melhor forma de adequação climática.
Na região onde se localiza a cidade de Recife, Figura 1, o clima é caracterizado como
tropical litorâneo quente e úmido, com temperaturas elevadas ao longo do dia e do ano
(média anual de 25,5°C), radiação difusa muito intensa, alto grau de umidade relativa
do ar (média de 80,0%) e precipitação elevada, sobretudo nos meses de inverno, acima
de 2.000mm de média anual (FREITAS, 2008).
Figura 1 - Localização da cidade de Recife no Brasil.

Fonte: Elaboração própria adaptado de CONDEPE/FIDEM, 2011.

A carta bioclimática desenvolvida por Givoni, e adaptada pelo LABEE, indica que as
pessoas na cidade de Recife, tendem a sentir desconforto em 68,3% das horas do ano e
que a estratégia mais eficiente de conforto, é o uso da ventilação natural em 60,8%
dessas horas do ano (LAMBERTS, et. al., 2007).
Nesse sentido, os princípios bioclimáticos indicam que a forma urbana mais adequada a
este clima, se baseia na reprodução do solo verticalmente, porque permite uma maior
porosidade da malha, facilitando a circulação do vento entre as edificações, e liberando
uma maior taxa de solo natural, para a infiltração da água da chuva (GIVONI, 1998;
OLIVEIRA, 1988).
Contudo, medições realizadas por Freitas (2008), no ambiente litorâneo de Recife-PE,
demonstraram como a massa construída de maneira concentrada e verticalizada na faixa
litorânea interfere negativamente na ventilação a sotavento das edificações localizadas à
beira-mar. Essa situação sugere que a ocupação da forma como tem sido feita, é
inadequada às características climáticas locais.
Este artigo tem como objetivo analisar, por meio de simulação computacional, as
modificações que ocorrem na ventilação natural, com a introdução de pavimentos
vazados intermédios e de pilotis, em edifícios de um recorte da área litorânea de RecifePE. Esta solução de projeto foi referida por diversos autores, como Marques (2003) e
Romero (2013).
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Com este estudo, pretendeu-se compreender os benefícios que a alteração nas
edificações pode trazer para o conforto do pedestre e para a fluidez de deslocamento do
ar no meio urbano.
2. CARACTERÍSTICAS DOS MODELOS DE SIMULAÇÃO
A área selecionada para o estudo foi o Cais José Estelita, Figura 2, localizada no
histórico da cidade, em avançado estado de degradação e abandono, e por isso com um
grande potencial de adensamento futuro.
Figura 2 - Localização da área de estudo na cidade de Recife.

Fonte: Elaboração própria adaptado de Prefeitura do Recife, 2013.

Para o estudo foram criados dois cenários virtuais de possível ocupação urbana,
considerando os parâmetros estabelecidos pela Lei de uso e ocupação do solo, nº
16.176/96. Foi utilizado o coeficiente máximo do terreno (4) e foram respeitados os
recuos mínimos (frontal, lateral e de fundo) conforme os artigos 77 e 78 da mesma lei.
Afastamento frontal = Afastamento frontal inicial+ (Número de pavimentos – 4) x 0,25
Afastamento lateral = Afastamento lateral inicial + (Número de pavimentos – 4) x 0,25
Afastamento de fundos = Afastamento lateral
Como a área de estudo se insere na Zona de Urbanização Preferencial 1 (ZUP 1), o
afastamento frontal inicial é de 5 metros e o afastamento lateral inicial, de 3 metros.
Com base nesses dados, foram calculados os limites para cada edifício.
O modelo 1 é constituído por 31 blocos distribuídos no recorte, formando um perfil
verticalizado. O modelo 2 é semelhante ao modelo 1, possuindo a mesma área de
implantação, mas diferencia-se pela presença dos pavimentos vazados e pela inserção de
pilotis em alguns edifícios. A intenção no modelo 2 foi aumentar a porosidade do tecido
urbano incorporando espaços livres de barreiras ao vento entre os pavimentos.
Para a elaboração do modelo 2 foram estabelecidas três regras base:
 Necessidade de inclusão de um pavimento vazado entre os primeiros cinco
pisos, pois é altura que mais influencia o conforto do pedestre;
 Necessidade de inclusão de um pavimento vazado a cada 10 pavimentos, para
melhorar o deslocamento do vento para os edifícios do entorno, diminuindo a
zona de esteira;
 Compensar a introdução dos pavimentos vazados, aumentando um piso para
cada pavimento vazado inserido.
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Estas regras possibilitaram a inserção de dois ou três pavimentos vazados em diferentes
alturas nos edifícios.
Quadro 1 – Implantação e elevações dos Modelos 1 e 2
Implantação dos Modelos 1 e 2

Elevação do Modelo 1

Elevação do Modelo 2

Fonte: Elaboração própria.

3. DADOS CLIMÁTICOS E SOFTWARE PHOENICS
A cidade do Recife está sob a influência dos ventos alísios do hemisfério austral, com a
direção predominante sudeste, de frequência 28,9% ao longo de todos os meses do ano e
direções secundárias sul, com frequência de 24,1%, sobretudo nos meses de inverno, e
leste, com frequência de 22,9% nos meses de verão (LAMBERTS, ET. AL., 2007).
Para este estudo foi utilizada a velocidade média do INMET de 2,82 m/s indicada nas
Normais Climatológicas e foram analisadas as direções provinentes de Sudeste e Sul,
que correspondem respectivamente a uma incidência nas fachadas de 65º e 110º. Para a
inserção deste dado, foi necessário realizar as correções na velocidade, conforme a
rugosidade do terreno, adotando-se a Equação 1 a seguir.

V  Vm  k  z a
onde, V
Vm
z
Ka

= velocidade média do vento na altura estudada;
= velocidade média do dia a 10m de altura;
= altura estudada;
= coeficientes de acordo com a rugosidade do terreno.
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(1)

Quadro 2 - Cálculo de coeficiente de rugosidade conforme o terreno.
Coeficientes de terreno
Campo aberto plano

K

a

0.68 0.17

Campo com obstáculos esparsos 0.52 0.20
Área urbanizada

0.35 0.25

Centro de grandes cidades

0.21 0.33

Fonte: Jackman, 1979 apud Bittencourt, Candido, 2010.

Apesar de a área em estudo encontrar-se no centro da cidade, não existem muitos
obstáculos no sentido de onde provém o vento. Por isso, foi adotado o parâmetro de
campo aberto plano com o fator k=0.68 e o fator a=0.17. Estes valores foram inseridos
na equação 1 e foi calculada a velocidade do vento a diferentes distâncias do solo, de
modo a considerar as alterações que ocorrem ao longo do gradiente vertical (Figura 3).
Figura 3 – Velocidade do vento de entrada na simulação computacional.

Fonte: Elaboração própria.

Os valores calculados foram inseridos (inlet) no programa de dinâmica de fluidos
computacional (CFD) PHOENICS VR 3.6.1 (CHAM, 2005), após a configuração do
ambiente virtual (dominio) que apresenta a dimensão de três vezes o objeto em x, seis
vezes e meia em y e uma vez e meia em z. Posteriormente foi definida a malha o mais
regular possivel nos tres eixos para sofrer o minimo de distroções nos resultados.
Figura 4 - Dimensões do domínio e o objeto no modelo 1 e 2.

Fonte: Elaboração própria.
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Os resultados obtidos nas simulações foram analisados de duas formas distintas.
Primeiramente são apresentadas as avaliações de conforto ao nível do pedestre, e em
seguida, as variações de velocidade a diferentes alturas do solo.
Para a análise de conforto térmico, foram extraídas imagens a 1,5 metros do solo, na
altura do pedestre. Em seguida, foram identificados alguns dos efeitos aerodinâmicos,
descritos por Gandemer (1978) (efeito de esteira, de canto, de pilotis e de aceleração por
diferença de pressão) e foi definida uma escala de conforto com base na escala de
Beaufort, no valor máximo descrito por Silva (1999) e nos valores fornecidos pelo
software (Quadro 3).
Quadro 3 – Efeitos aerodinâmicos e escala de conforto.
Efeitos aerodinâmicos Gandemer (1978)

Escala de velocidade de conforto

Fonte: Elaboração própria.

Os resultados obtidos nas simulações foram visualizados VR Viewer, que apresenta a
velocidade de deslocamento do ar segundo uma escala gráfica colorida. Representado
na cor verde, estão as velocidades iniciais de ventilação, ou seja, aquelas que foram
inseridas no programa e não sofreram grandes modificações com a urbanização.
Enquanto que, nas áreas azuis, o vento sofre uma redução da velocidade inicial,
passando para valores inferiores a 2 m/s. Segundo Silva (1999) essa velocidade, pode
ser considerada muito baixa para regiões de clima quente e úmido, porque o pedestre
tende a sentir dificuldade em dissipar o calor acumulado no corpo. Além disso, a fraca
taxa de renovação do ar provoca uma maior aglomeração de partículas poluentes,
deixando a qualidade do ar afetada.
Nas áreas marcadas entre o amarelo e o vermelho, ocorre uma aceleração da velocidade
inicial do ar. Quando a velocidade é superior a 6m/s, Silva (1999), afirma que o pedestre
tende a sentir desconforto térmico, e uma maior dificuldade para caminhar. Por isso, os
pontos de aceleração superiores a 6m/s (PAS6) foram identificados nas imagens. Deste
modo, a zona de conforto foi definida para este artigo entre os 2m/s e os 6m/s. Os
resultados dos modelos são exibidos no Quadro 4.
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Modelo 2

Vento Sul

Modelo 1

Modelo 2

Vento Sudeste

Modelo 1

Quadro 4 – Imagens das simulações a altura do pedestre (1,5 metros do solo)

Fonte: Elaboração própria.
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O modelo 1, apresenta uma extensa zona de esteira a sotavento, demonstrando que o
afastamento entre os edifícios é na maioria das vezes insuficiente para garantir a
adequada circulação do ar, em meio urbano.
Esta situação é um pouco menos problemática quando o vento é proveniente do Sul, ou
seja, durante os meses de inverno, porque nesta direção há uma maior dissipação da
zona de sucção. Contudo, no geral, o pedestre sentiria desconforto, pela fraca taxa de
renovação do ar, na maior parte do seu percurso, a sotavento dos edifícios.
Além do mais, o modelo 1 apresenta vários efeitos de canto, resultantes da união de
faces com diferenças de pressão (pressão positiva e pressão negativa). Esse efeito
provoca uma aceleração da velocidade inicial de ventilação, que, segundo Mascaró
(1991), pode ser desejável, para o clima quente e úmido, se for devidamente utilizado,
para incrementar a ventilação natural do entorno. No entanto, é necessário ter em
atenção o local exato onde irá ocorrer o efeito, para que não surjam velocidades acima
da média de conforto.
No caso do modelo 1, foram identificados cinco efeitos de canto acima de 6m/s, quando
o vento é sudeste, e um, quando o vento é proveniente de Sul. Isto significa que ao
longo de todo o ano, (vento sudeste) nesses locais específicos, o pedestre tenderia a
sentir desconforto pela velocidade demasiado elevada, não conseguindo permanecer
nesse local por um extenso período de tempo.
Já, no modelo 2 o comprimento do efeito de esteira é menor que no modelo 1, porque a
introdução dos pavimentos vazados e dos pilotis permitiu uma maior permeabilidade do
vento, no tecido urbano. Tal como no modelo 1, a zona de esteira é reduzida quando o
vento é proveniente de Sul.
Além disso, nessa direção, ocorrem alguns efeitos de aceleração por diferença de
pressão, que ajudam a ventilar o entorno sem, no entanto, sair das velocidades indicadas
para o conforto. Do mesmo modo, os efeitos pilotis identificados no modelo estão
dentro da zona de conforto, não ocorrendo uma grande aceleração quando o vento é
proveniente de Sudeste.
Neste modelo, também é possível denotar que foram reduzidos os efeitos de canto. Isso
ocorre porque, no modelo 2, o vento tem mais espaços livres para circular, logo, não
incide com tanta pressão positiva na zona a barlavento. Como tal, não apresenta nenhum
ponto com aceleração acima dos 6m/s.
Para além desta análise, foram retiradas imagens a diferentes alturas do solo (10, 20, 50,
70m) e foram identificadas as áreas de maior aceleração e redução da velocidade inicial
do vento nos dois modelos. Depois, essas áreas foram contabilizadas e resumidas para
facilitar a comparação de desempenho dos modelos.
No Quadro 5, as barras verdes, simbolizam as percentagens de área em que o modelo
não sofreu alterações na velocidade inicial de ventilação. As barras azuis, a percentagem
de redução da velocidade inicial e as barras amarelas a percentagem de aceleração.
Ao analisar o Quadro 5 pode-se verificar que o modelo 1, é o que apresenta maiores
percentagens de redução da velocidade do vento, quando o vento provem de Sul. Isso
ocorre porque os afastamentos laterais entre os edifícios não foram suficientes para
dissipar a formação da zona de esteira.
A grande ocupação de solo faz com que o perfil de vento se eleve e ocorra uma fraca
taxa de circulação no espaço urbano intermédio, reforçando o estudo que já havia sido
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feito por Bittencourt et. al. (1997). Para a porosidade do tecido urbano, é mais
importante reduzir a taxa de ocupação do solo do que limitar a altura dos edifícios.
Quadro 5 – Análise de ventilação a diferentes alturas.
Vento Sudeste
Modelo 1

Vento Sul

Modelo 2

Modelo 1

Modelo 2

Fonte: Elaboração própria.

Além disso, pode-se acrescentar que, quando a ventilação é proveniente de sudeste,
ocorrem muito poucas áreas de aceleração, enquanto que, com a ventilação Sul, o
modelo contém as maiores áreas de aceleração. Isso significa que este modelo seria
mais ventilado durante os meses de inverno, ou seja, quando o vento é menos
necessário, enquanto amenizador do calor.
No modelo 2, ao nível do solo, quando a ventilação é sudeste, o cenário a 1,5 metros do
solo é o que apresenta uma maior área de redução da velocidade do vento. Com a
distribuição dos ventos pelos diversos pavimentos vazados, há uma diminuição da
pressão, próximo ao nível do solo.
No restante gradiente, pode-se conferir que tanto para a ventilação Sudeste como Sul,
este modelo é o que oferece menos interferências à velocidade inicial. Apresentando
uma pequena taxa de aceleração quando os ventos provem de Sul. Demonstrando assim,
que este seria igualmente mais ventilado durante os meses de inverno.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo teve como objetivo principal analisar as modificações que ocorrem na
ventilação natural ao incorporar, elementos vazados no desenho arquitetônico dos
edifícios. Considera-se que o objetivo foi alcançado, tendo-se concluído que o modelo 2
(com pilotis e com pavimentos vazados) teve melhor desempenho, tanto para garantir a
adequada ventilação ao nível do pedestre, como também, para melhorar a fluidez do ar
para os edifícios do entorno.
Este é um tema que se demonstra relevante, podendo contribuir para a melhoria do
conforto térmico, para a garantia da qualidade ambiental do ar, e para a redução do
consumo energético no interior das edificações. Assim sendo, propõe-se, que sejam
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elaborados mais estudos, que aprofundem esta pesquisa, e que possibilitem integrar
novas medidas na legislação urbana.
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RESUMO
Simuladores de trajetória solar aparente (heliodons) são utilizados para avaliação e concepção de
dispositivos, edificações e áreas urbanas visando adequações na iluminação natural e radiação solar.
Simulam a incidência de luz e sombra em modelos reduzidos de forma clara e dinâmica. São vários os
tipos de heliodons desenvolvidos e utilizados no Brasil. No entanto, no mercado nacional, estão
disponíveis somente simuladores com lâmpadas presas aos aparelhos, com fontes luminosas pontuais e
distando aproximadamente 1,5m do seu centro geométrico. Estes simuladores possuem grande potencial
didático. Porém apresentam significativas margens de erro se a maquete utilizada possuir dimensões
maiores que 5% da distância maquete-lâmpada. Devido às dificuldades para confecção precisa de
maquetes tão reduzidas os simuladores são aplicados basicamente em avaliações com baixa precisão. Este
artigo relata estudos com objetivo de desenvolver simulador alternativo, próprio para utilização de fontes
luminosas distantes, como o Sol, possibilitando análises mais precisas de maquetes de tamanhos diversos.
Apresenta os requisitos do projeto, as etapas do processo de desenvolvimento, os protótipos construídos e
a versão acabada do aparelho. Para sua validação enquanto equipamento para testes foram adotados os
seguintes procedimentos: modelagem matemática da projeção de sombras pelo aparelho e pelos
movimentos solares aparentes; e comparação das dimensões das sombras projetadas pelas duas fontes
luminosas em diferentes situações. Os resultados, para os autores, apresentaram precisão compatível com
a necessária em projetos de dispositivos, edificações e mesmo áreas urbanas. Por fim, o artigo apresenta
avaliação de sua utilização enquanto instrumento didático em componentes curriculares de projeto e
conforto ambiental. Trata-se de estudo finalizado, envolvendo experiência didática e experimentação
prática, sem apoio de agências de fomento. O aparelho desenvolvido possui potencial para apoiar estudos
em instituições de ensino e pesquisa e em empresas de projeto.
Palavras-chave: Simulador de trajetória solar aparente, iluminação natural, modelos reduzidos.

ABSTRACT
Apparent solar path simulators (heliodons) are used for evaluation and design of devices , buildings and
urban areas aiming adjustments in natural lighting and solar radiation. Such devices simulate the effect
of light and shadow in scaled models in straightforward and dynamical way. There are several types of
heliodons developed and used in Brazil . However, in the domestic market , the only simulators available
are those with lamps attached to the apparatus, with point sources of light and approximately 1.5 meters
distant from its geometric center. These simulators have considerable educational potential, but they
render significant error margins if the model has dimensions greater than 5% of the distance between the
scale model and the lamp. Due to difficulty in making accurate models of such small dimensions, these
simulators yield evaluations with poor accuracy. This article reports on studies aiming to develop an
alternative simulator , suitable for use of distant light sources such as the Sun , allowing more accurate
analysis of models of different sizes. It presents the project requirements , the steps of the development
process, the test prototypes built and the final version of the device. For its validation as a test equipment,
the following procedures were adopted: the modeling equations of shadow projection by the apparatus
and apparent solar motion were derived; the length of the shadows cast by the two light sources in
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different situations were obtained. The accuracy of the device was found to be consistent with that
demanded in the design of devices, buildings and even urban areas. Finally, the article presents the
evaluation of its use as a teaching tool in curricular design disciplines on environmental comfort. This is
finalized study involving teaching experience and practical experimentation without support from funding
agencies. From the results of the study, it is claimed that the device developed in this project has the
potential to support studies in educational and research institutions and design companies.
Keywords: apparent solar path simulator, natural lighting, scaled models.

1

INTRODUÇÃO

O heliodon é um instrumento didático “para simular a geometria solar e permitir o
estudo de sombreamento através de modelos reduzidos” (SZOKOLAY, 2007, p.44).
Complementa o entendimento propiciado por diagramas solares e softwares e verificar a
precisão de processos para o cálculo de áreas e horários de insolação em diferentes
latitudes e dias do ano. É considerado equipamento imprescindível em um laboratório
de conforto ambiental (BUENO et al., 2008). Também é utilizado em outras áreas,
como física, geografia, engenharia agrícola e agronomia (VIANNA; POUE, 2006).
Fernandes e Cunha (2011) levantaram, analisaram e classificaram diversos Heliodons.
Com base nesse estudo e reflexões posteriores propõem-se a seguinte classificação:
1 - De mesa triarticulada;

6 - De arco central móvel;

2 - De Régua;

7 - Com 2 transferidores de ângulos;

3 - De anéis móveis e mesa fixa;

8 - De haste simples;

4 - De arcos móveis e mesa fixa;

9 - De haste graduada.

5 - De arco(s) fixo(s) e mesa inclinável;
Morse (1906) depositou patente que parece ser origem de grande parte dos aparelhos
utilizados hoje no Brasil. São dotados de 3 arcos. 2 representando os percursos do sol
nos solstícios e 1 representando o percurso nos equinócios. Podem simular apenas a
insolação no primeiro dia de cada estação. Nesses aparelho 361 dos 365 dias do ano não
podem ser simulados (CHVATAL e REGOLÃO, 2010). Por serem de grande porte
demandam muito espaço, são pesados e fixos. Simulam faixa limitada de latitudes.
Os aparelhos com “2 transferidores de ângulos” também são encontrados em diversas
instituições. Diferem dos demais por não oferecerem ao usuário um caminho por onde
movimentar a lâmpada simulando o Sol. É necessário conhecer previamente a posição
do Sol, identificar seus ângulos vertical e horizontal e, então, posicionar a lâmpada com
ajuda dos transferidores de ângulos do aparelho.
Por ocasião da implantação de Laboratório de Ambiência da Universidade Federal da
Fronteira Sul (UFFS), e inadequação dos modelos de heliodon disponíveis no mercado
nacional naquele momento, foram desenvolvidos dois aparelhos:
- o Modelo H1, classificado como “de haste graduada”, para o ensino da geometria solar
e testes com pequenos modelos (FERNANDES; GRZYBOWSKI; RIBEIRO, 2013);
- e o Modelo H2, classificado como “heliodon de mesa triarticulada”, para
experimentações precisas com maquetes de portes diversos, aqui apresentado.
O Modelo H1 busca resolver problemas relativos aos modelos comercializados no
mercado nacional e os relativos à patente do “Sun Simulator for Architects” (BIEG,
1962). Demonstra os movimentos solares aparentes de forma clara por descrever arcos
em número equivalente aos dias do ano e em qualquer latitude. Seu entendimento não
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demanda maiores conhecimentos de geometria solar. É didático, prático, leve, móvel, de
fácil manipulação e possui aplicação ampla. Porém, como a maioria dos helidons,
apresenta limitações importantes em se tratando de precisão.
Os “heliodons de mesa triarticulada” são apontados como mais precisos que os outros
tipos. A precisão é obtida utilizando-se fonte luminosa relativamente distante do
aparelho. Além da utilização no ensino, também são utilizados em escritórios de
projetos. No entanto não foram encontradas pesquisas apontando os níveis de precisão
quando utilizada fonte luminosa artificial. O desenvolvimento do Modelo H2 iniciou
com a análise das várias patentes depositadas internacionalmente sobre esse tipo
específico de aparelho (CHEUNG, 2003; DEROME, 1989; FRUHLING, 1963;
MIGANI; BENTON, 1983; POTTER, 1971; MASSARO, 1983; RICHTER, 2006).
O objetivo deste artigo é apresentar as diferentes etapas do processo de
desenvolvimento do heliodon de mesa triarticulada, a execução e os procedimentos para
validação do aparelho enquanto instrumento didático e de testes.
2

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Enquanto procedimentos metodológicos, são apresentados aqui:
- os requisitos iniciais para o aparelho;
- considerações sobre o primeiro protótipo desenvolvido;
- considerações sobre o segundo protótipo desenvolvido;
- a versão final do aparelho;
- os procedimentos para sua validação enquanto equipamento didático e para testes;
- avaliação da utilização enquanto instrumento didático em componentes curriculares.
2.1

Requisitos iniciais

O Modelo H1 atendeu parte das necessidades do laboratório. Especialmente as relativas
ao entendimento dos movimentos e da geometria solar. O segundo aparelho (H2) foi
desenvolvido especialmente para experimentos que demandam precisão e envolvem
maquetes de maior porte, como modelos de áreas urbanas. Foram requisitos iniciais: o
aparelho deveria ser móvel; leve; preciso; de dimensões reduzidas; de fácil manuseio;
de baixa manutenção; de baixo custo; e possibilitar simular a insolação em todas as
latitudes, dias do ano e horários.
2.2

Protótipo 1

Foi concebido buscando
atender os pré-requisitos. Em
termos funcionais, confirmou
os fundamentos geométricos
do projeto (Figura 1).

Figura 1 – Primeiro protótipo

Fonte: Autores
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2.3

Protótipo 2
Figura 2 – Segundo protótipo

Construído a partir da
estrutura do 1º protótipo. Foi
eliminada
parte
das
engrenagens, as de nylon
substituídas por aço e
instalado um freio no eixo
principal (Figura 2).

Fonte: Autores

2.4

Protótipo 3
A Figura 3 apresenta o aspecto final do
aparelho.

Figura 3 – Terceiro protótipo

Foram eliminadas as engrenagens
restantes. Também foi eliminada a coluna
sobre a base, apontada como causa da
oscilação do aparelho. Foi minimizado o
uso do aço visando eliminar oxidações
pontuais e diminuir o peso total. Dois
eixos e a maior parte das peças foram
confeccionados em alumínio. O tampo de
alumínio foi pintado de branco e recebeu
menos perfurações para fixação das
maquetes.
Fonte: Autores
Patente requerida.

2.5

Verificação dos níveis de precisão

Com base nas equações apresentadas a seguir pode-se dizer que, em termos
dimensionais, as sombras não apresentarão erros significativos quando a fonte luminosa
for o Sol. No entanto, quando utilizada uma lâmpada como fonte pontual, em
laboratório ou atelier, haverá uma margem de erro. A modelagem para verificação dos
níveis de precisão do aparelho considerou as condições no atelier de projetos no qual o
equipamento vem sendo utilizado. Foram comparadas teoricamente sombras projetadas
pelo Sol com as sombras projetadas no aparelho tendo como fonte luminosa uma
lâmpada posicionada a 10 m deste.
Foram avaliadas duas situações conforme descrições a seguir:
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Caso 1 – Projeção no plano horizontal de sombras de uma haste vertical (Figura 4).
Figura 4 – Haste vertical centralizada

Foram utilizadas as expressões:
SH = Y

R cos A
RsenA − Y

(1)

SS = Y cot A

(2)

E = SH − SS

(3)

SH − SS
SS

(4)

E% =

E% também pode ser por:
E% =

Y
RsenA − Y

(5)

Onde:
A = ângulo do raio luminoso projetado no centro geométrico (equivale ao ângulo solar);
R = raio, distância do centro geométrico até a fonte luminosa;
Y = altura do objeto testado;
SH = sombra projetada pelo heliodon (Equações 1);
SS = sombra projetada segundo o ângulo A, relativo à altura solar (Equação 2);
E = diferença entre a sombra projetada pelo aparelho e a projetada por raios paralelos;
E% = razão entre E e SS (Equações 4 e 5).
Caso 2 – Projeção no plano horizontal de objeto com altura e largura (Figura 5).

Figura 5 - Objeto com altura e largura

Para o cálculo de SH foi utilizada a
Equação 6:
X
2
SH = Y
RsenA − Y

R cos A +

(6)

Onde:
X = largura do objeto analisado.
Para cálculo do erro percentual foram
consideradas as Equações 2, 4 e 6.

2.6

Variação da precisão em função da distância da fonte luminosa (R).

Como dito, em termos dimensionais as sombras não apresentam erros significativos
quando a fonte luminosa for o Sol. Na sala em que o aparelho é utilizado, sempre à
mesma distância da fonte luminosa (mesmo R), a variação do erro é dada
principalmente pela variação das dimensões da maquete. No entanto, outros ambientes
implicarão em outras distâncias para R e em outros níveis de erro. Assim, com base nas
equações apresentadas e tomando um objeto com altura e largura fixos (15 cm) como
caso para estudo, calculou-se a variação do erro em função da variação de R. Os
cálculos foram feitos para R = 6 m; 8 m; 10 m; 12 m; 14 m; 16 m; 18 m; e 20 m.
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2.7

Utilização em sala de aula

O aparelho, desde o primeiro protótipo construído em 2012, vem sendo utilizado na
disciplina “Conforto Ambiental: Térmico” e em diferentes disciplinas de projeto do
curso de arquitetura e urbanismo. Embora não haja registro sistemático sobre a
utilização do equipamento é possível realizar avaliação a respeito em função de
apontamentos dos professores, dos monitores de conforto ambiental e dos alunos.

3
3.1

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Protótipo 1

Apresentou problemas: era significativamente pesado; os rodízios travavam; as
engrenagens em nylon mostraram-se flexíveis demais, comprometendo a precisão; as
engrenagens de alumínio gastaram com o uso, gerando pequenas folgas que também
comprometiam a precisão; as manivelas mostraram-se trabalhosas de operar por
exigirem excessivas rotações; o tubo ligando a base do aparelho com o “garfo” central
mostrou-se excessivamente esbelto, dotando o aparelho de flexibilidade não desejada.

3.2

Protótipo 2

As alterações trouxeram melhoras, mas o aparelho continuou pesado; com flexibilidade
excessiva; e persistiram pequenas folgas nas engrenagens. O que apontou para
necessidade de rever o projeto, alterando materiais e a forma de realizar as articulações.

3.3

Protótipo 3
A Figura 6 apresenta o aspecto final do
aparelho.
A
eliminação
das
engrenagens restantes resolveu a
questão das folgas e propiciou maior
precisão. A eliminação da coluna sobre
a base deu maior rigidez ao aparelho. A
substituição de peças de aço por peças
em alumínio diminuiu o peso total em
aproximadamente 50%, diminuindo
inclusive a necessidade de anilhas de
contrapeso. Também eliminou as
oxidações pontuais. A pintura do
tampo facilitou a leitura das sombras,
antes dificultada pela reflexão no
tampo em alumínio. O aparelho tornouse fácil de transportar e armazenar.

Figura 6 – Terceiro protótipo

Fonte: Autores.
Equipamento com patente requerida.
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3.4

Verificação dos níveis de precisão em função da altura da maquete

Caso 1 - Projeção no plano horizontal de sombras de uma haste vertical
A Figura 7 apresenta o erro percentual em função da altura solar. Sombras de objetos
verticais projetadas em superfícies horizontais serão maiores quanto menor for a altura
solar, tendendo ao infinito em ângulos próximos de 0º. Como geralmente o objetivo é
avaliar o sombreamento no entorno próximo, sombras muito grandes quando
comparadas com o objeto que as gera terão pouca aplicação. Assim, considerou-se
razoável trabalhar com sombras menores que 2 vezes o tamanho do objeto. Para a
análise do erro desconsiderou-se alturas solares menores que 26,565º.

Figura 7 – Erro percentual X Altura solar
100%
Haste 1,50 cm

Erro Percentual (E/SS)

90%

Haste 3,75 cm

80%

Haste 7,50 cm

70%

Haste 11,25 cm

60%

Haste 15,00 cm

50%

Haste 18,75 cm
Haste 22,50 cm

40%

Haste 26,25 cm

30%

Haste 30,00 cm

20%

Haste 33,75 cm

10%

Haste 37,50 cm

0%
0º

5º 10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º 65º 70º 75º 80º 85º 90º
Altura solar, em graus

Enquanto em heliodons de arcos, com raio de 1,5 m, para trabalhar com erro menor que
10% a altura máxima da haste será aproximadamente 7,5 cm, a Figura 7 mostra que o
aparelho aqui testado, tendo como fonte luminosa uma lâmpada a 10 m, propicia erros
menores que 10% para hastes de até 37,5 cm. Hastes com 15 cm de altura terão erros
menores que 5%. A confiabilidade das projeções aumenta com a altura solar. A altura
máxima da maquete será definida em função da margem de erro aceita no experimento.

Caso 2 - Projeção no plano horizontal de sombras de um objeto com altura e largura
Diferente do caso anterior, neste o erro percentual (Figura 8) é grande nas alturas
solares baixas (próximas de 0º) e também nas altas (próximas de 90º). O crescimento do
erro em grandes altitudes solares se deve ao fato das sombras geradas pelo Sol tenderem
a zero próximas de 90º, enquanto que as do aparelho embora diminuam
significativamente, não chegarem a zero.

Figura 8 – Erro percentual X Altura solar
100%
Lado 1,50 cm
Lado 3,75 cm
Lado 7,50 cm
Lado 11,25 cm
Lado 15,00 cm
Lado 18,75 cm
Lado 22,5 cm
Lado 26,25 cm
Lado 30,00 cm
Lado 33,75 cm
Lado 37,50 cm

Erro Percentual (E/SS)

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0º 5º 10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º 65º 70º 75º 80º 85º 90º
Altura Solar em graus
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Examinando a Figura 9 percebe-se que, em comparação com a altura do objeto testado,
o erro em valores absolutos diminui a ponto de tornar-se insignificante próximo da
altura solar 90º, embora o erro percentual apresente valores altos.

Erro absoluto (em cm)

Figura 9 – Erro absoluto X Altura solar
37,5 cm
35,0 cm
32,5 cm
30,0 cm
27,5 cm
25,0 cm
22,5 cm
20,0 cm
17,5 cm
15,0 cm
12,5 cm
10,0 cm
7,5 cm
5,0 cm
2,5 cm
0,0 cm

Lado 1,50 cm
Lado 3,75 cm
Lado 7,50 cm
Lado 11,25 cm
Lado 15,00 cm
Lado 18,75 cm
Lado 22,5 cm
Lado 26,25 cm
Lado 30,00 cm
Lado 33,75 cm
Lado 37,50 cm

0º

5º 10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º 65º 70º 75º 80º 85º 90º
Altura solar (em graus)

Para uma análise objetiva do erro percentual, excluindo alturas solares em que o erro
percentual é grande mas o erro absoluto é pouco significativo, resolveu-se desconsiderar
também os erros percentuais relativos aos ângulos maiores que 65º (Figura 9).
Pode-se afirmar que objetos com altura de até 37,5 cm apresentarão sombras com erro
em torno de 10% para alturas solares entre 26,565º e 65º. Para alturas solares maiores
que 65º o erro também será pouco significativo pois em termos absolutos é pequeno.
Objetos com altura de até 15 cm apresentarão sombras com erro menor que 5% para
alturas solares entre 26,565º e 65º. Para alturas solares maiores que 65º o erro também
será pouco significativo.

3.5

Variação da precisão em função da distância da fonte luminosa (R).

Tomando um objeto com altura e largura fixos (15 cm) e variando o R verificou-se que
para medidas de R maiores que 10 m, na faixa de alturas solares de interesse, o erro será
menor que 5%. O que para os autores é compatível com as necessidades da construção
civil e seus usuários. Para R maior que 14 m o erro será menor que 3% (Figura 10).

Figura 10 – Erro % X Altura solar
10%
9%
Erro percentual (%)

8%
R=8m
R = 10 m
R = 12 m
R = 14 m
R = 16 m
R = 18 m
R = 20 m

7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
0º 5º 10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º 65º 70º 75º 80º 85º 90º
Altura solar (em graus)

3.6

Utilização em sala de aula

Os apontamentos dos professores de projeto, dos monitores de conforto ambiental e dos
demais alunos permite afirmar que:
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- o equipamento é avaliado como importante e funcional. No entanto poucos professores
dedicaram tempo para compreender efetivamente como operá-lo. Tem sido solicitado
aos monitores de conforto ambiental que dêem suporte aos alunos de projeto.
- os estudantes dão preferência a utilizar o Sol como fonte luminosa ao invés da
lâmpada instalada em um dos ateliês, provavelmente por possibilitar maior precisão.
- o equipamento é adequado para a avaliação da insolação em áreas urbanas, tendo sido
utilizado com maquetes leves de grande porte.
- os estudantes tem apresentado mais dificuldades para gravar os procedimentos
relativos ao aparelho em questão que os relativos ao heliodon de haste graduada (H1).

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo relata estudos com objetivo de desenvolver simulador de trajetória solar mais
preciso, em termos de dimensões e formas das sombras, que os modelos utilizados hoje
no Brasil. Apresenta os requisitos do projeto, as etapas do processo de desenvolvimento,
os protótipos construídos, a versão acabada do aparelho e os procedimentos para
validação.
Tomando o Sol como fonte luminosa o aparelho sabidamente possibilita grande
precisão, no entanto havia duvidas quanto às margens de erro quando adotadas fontes
luminosas artificiais e relativamente próximas. A comparação da projeção de sombras
pelo aparelho com as sombras projetadas pelos movimentos solares aparentes através de
modelagem matemática mostra que, com fontes luminosas a partir de 10 m, é possível
obter, para os autores, precisão compatível com a necessária em projetos de
dispositivos, edificações e mesmo áreas urbanas.
A utilização em sala de aula ocorreu de forma proveitosa nas disciplinas de projeto, mas
demandou a participação de monitores. É necessário elaborar um “manual do usuário”
para alunos e professores. Porém, diante da facilidade de operação do aparelho, fica a
pergunta: os professores de projeto arquitetônico realmente valorizam o desempenho
ambiental ou apenas reproduzem discursos e práticas politicamente corretas?
Quanto à luminosidade, em experimento em laboratório este tipo de equipamento não
simulará com fidedignidade as variações de luminosidade do céu natural e dos
elementos refletores de luz do ambiente urbano. Sugere-se o estudo desse problema com
experimentos no ambiente externo, ao Sol, e em horários específicos.
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RESUMO
Uma das alternativas existentes para promover a ventilação natural dos edifícios é a utilização de torres
de vento situadas acima do nível da cobertura, as quais podem funcionar como captadores ou extratores
de ar. Esse artigo tem como objetivo analisar dois tipos de torres de vento, atuando como captadores: a
octodirecional e a dodecadirecional, com oito e doze aberturas respectivamente, variando o número de
suas divisórias, por meio de simulações no software CFX®, as quais permitiram estudar as características
técnicas dessas torres e seus efeitos sobre a ventilação interna do ambiente. Trata-se de uma pesquisa
desenvolvida no doutorado, acrescida com outras simulações para verificação. Classifica-se, quanto aos
objetivos, como um estudo exploratório. A metodologia foi dividida nas seguintes etapas: construção da
geometria, na qual as torres octo e dodecadirecional foram projetadas com oito e doze divisórias,
respectivamente, e, ambas com quatro divisórias; definição das parts; determinação da malha; condições
de contorno e controle de solução no CFX Pre®; processamento das simulações no CFX Solver®;
visualizações dos resultados no CFX Post®: velocidade e coeficiente de pressão. Os resultados obtidos por
uma série de simulações computacionais permitiram a análise e comparação dos projetos propostos,
auxiliando na determinação das configurações mais adequadas, concluindo que as torres octodirecional e
dodecadirecional com quatro divisórias são as mais eficientes, pois proporcionam maiores valores de
velocidade do ar interno na maioria das posições consideradas. Desta forma, utilizando o software CFX®,
as análises possibilitaram desenvolver melhorias para os ambientes avaliados, no que se refere ao
desempenho da ventilação, que proporcionará melhores taxas de conforto aos usuários da edificação,
permitindo verificar as aberturas mais adequadas para captação e distribuição do vento no interior dos
ambientes.
Palavras-chave: Captador de vento, Torre de vento, Ventilação natural, Arquitetura bioclimática, CFX ®.

ABSTRACT
The use of wind towers located above the roof is an alternative for the promotion of natural ventilation in
buildings. Such towers can operate as either catchers or air extractors. This paper, ranked as an
exploratory study regarding its objectives, analyzes two types of wind towers that act as catchers: one
octodirectional and another dodecadirectional, with eight and twelve openings, respectively. The number
of their partitions was varied by simulations in CFX ® software, which enabled the study of the technical
characteristics of the towers and their effects on indoor ventilation. The methodology consists of the
following steps: construction of the geometry, where the octa and dodecadirecional towers were designed
with eight and twelve partitions, respectively, and two with four partitions; definition of parts;
determination of the mesh; boundary conditions and solution control in CFX Pre ®; simulations in CFX
Solver®; visualization of the results in CFX Post®: determination of the speed and pressure coefficient.
The results of a series of computer simulations enabled the analysis and comparison of the proposed
projects and assisted in the determination of the most appropriate settings. The octodirectional and
dodecadirectional towers with four partitions showed the most efficient, as they provided a higher rate of
indoor air in most positions considered. The analysis with CFX ® software enabled improvements in the
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environments evaluated regarding the performance of ventilation, which will provide favorable exchange
comfort rates to the users of the building for the verification of the most appropriate openings for the
capture and distribution of wind within the environment.
Keywords: Wind catcher, Wind tower, Natural ventilation, Bioclimatic architecture, CFX ®.

1

INTRODUÇÃO

A ventilação natural é uma das estratégias mais adequadas para o resfriamento passivo
dos edifícios, por isso a massa de ar no interior dos ambientes deve ser continuamente
retirada e substituída por ar fresco de uma fonte externa e limpa para resfriar a
edificação e/ou direcionar sobre os usuários com o objetivo de tornar os ambientes
termicamente confortáveis.
Uma das alternativas existentes para se alcançar tal proposição é a utilização de torres
de vento situadas acima do nível da cobertura, as quais podem funcionar como
captadores ou extratores de ar. Estudos qualitativos recentes, sobre o padrão de
circulação do vento no interior da tipologia examinada, demonstraram que tais
dispositivos podem ser eficientes como solução arquitetônica na promoção da
renovação do ar e do conforto higrotérmico.
Esse artigo tem como objetivo analisar dois tipos de torres de vento, atuando como
captadores: a octodirecional e a dodecadirecional, com oito e doze aberturas
respectivamente, variando o número de suas divisórias, por meio de simulações no
software CFX®.
As torres de vento, desde que posicionadas corretamente para a captação dos ventos
dominantes, podem contribuir para um aumento significativo da ventilação natural das
edificações, cujos benefícios proporcionados são o conforto térmico e a economia de
energia elétrica.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Martins et al (2009) afirmam que em grande parte da região do Brasil, onde predomina
o clima quente e úmido, as taxas de velocidade do ar são bastante altas e passíveis de
serem amplamente utilizadas para proporcionar conforto por meio do uso de elementos
de captação do vento em edificações. Apesar de ainda pouco empregadas, as torres de
vento oferecem um eficiente aproveitamento desse recurso.
2.1

Definição

Segundo Bahadori (1994), as torres funcionando como captadores de vento ou “BaudGeers” (em persa) consistem em torres projetadas para “capturar” o vento, que passa
acima da cobertura das edificações, e redirecioná-lo para os espaços interiores de uma
edificação (Figura 1).
2.2

Tipologia

Segundo Van Lengen (2004), as partes que compõem uma torre de vento são (Figura 2):
Base: é formada pelas paredes externas inferiores, sendo que para torres altas elas são
mais grossas para apoiar o peso das paredes superiores.
Paredes Cruzadas: a base das paredes cruzadas apoia-se nas paredes externas e são de
vigas de madeira ou de concreto. As paredes cruzadas são levantadas sobre essa base.
Aberturas: são formadas a partir do levantamento das paredes externas superiores.
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Teto: ao final a torre recebe uma cobertura horizontal, que pode ser de laje de concreto
ou uma abóbada.
Figura 1 – Exemplos de construções com torre de vento

Fonte: http://interata.squarespace.com/jornal-deviagens/2007/8/25/dubai-sheikh-saeed-almaktoum-house.html

Fonte:
http://pt.dreamstime.com/fotografia-destock-torres-do-vento-em-dubai-uaeimage23029242

Figura 2 – Componentes de uma torre de vento

Base com paredes
cruzadas

Base com vigas cruzadas
Fonte: Adaptado de Van Lengen (2004)

Torre com as aberturas e
teto

Em consideração ao número de aberturas, Bahadori, Mazidi e Dehghani (2008),
afirmam que o ar ao entrar em uma torre com mais de uma abertura tem uma parte
perdida pelas outras aberturas, enquanto que na torre unidirecional, apesar de pouco
utilizada, todo o ar é aproveitado para ventilar a edificação.
2.3

Pressão de Velocidade

Segundo Liddament (1986), quando uma corrente livre atinge um obstáculo, a pressão
real do vento, num dado ponto do obstáculo, é o produto da pressão dinâmica por um
coeficiente de correlação chamado de coeficiente de pressão (Cp).
Os coeficientes de pressão dependem da forma, da porosidade do edifício e da direção
do vento. Eles são determinados experimentalmente, em geral, por meio de testes em
túnel de vento e são adimensionais:
(a)

ou

(b)

(1)

onde é o coeficiente de pressão no ponto considerado (adimensional), a pressão no
ponto considerado (em Pa), a pressão estática em um ponto do escoamento não
perturbado pelo modelo físico (em Pa), a densidade do ar no interior do túnel de vento
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(em kg/m³), V0 a velocidade do ar em um ponto de escoamento não perturbado pelo
modelo físico (em m/s), a pressão de referência (em Pa) e a pressão dinâmica (em Pa).
2.4

CFD (Computational Fluid Dynamics)

Para Fortuna (2000) o método de simulação numérica aplicado às áreas de Mecânica
dos Fluidos e Transferência de Calor, conhecido por CFD (“Computacional Fluid
Dynamic”) ou DFC (“Dinâmica de Fluídos Computacional”) é a área da computação
científica que estuda métodos computacionais para simulação de fenômenos que
envolvem fluidos em movimento com ou sem trocas de calor.
Segundo Oliveira, Mariano e Quadri (2009) o pacote computacional ANSYS CFX® é
um software de simulação para resolução numérica de problemas envolvendo mecânica
dos fluidos e transferência de calor (CFD). O programa emprega a metodologia de
volumes finitos utilizando estruturas espaciais e gerando malhas correspondentes.
3

MÉTODO

Tratando-se de uma pesquisa desenvolvida no doutorado, acrescida com outras
simulações para verificação, classifica-se, também, quanto aos objetivos, como um
estudo exploratório, cuja metodologia será descrita a seguir.
3.1

Software ICEM®

Descrição da geometria
O modelo da geometria e do domínio computacional para CFX® foi confeccionado no
AutoCAD®. No caso, foram construídas duas edificações com torres de geometria
octogonal, sendo uma torre com oito e outra com quatro divisórias internas, e, duas
edificações com torres de geometria dodecagonal, sendo uma torre com doze e outra
com quatro divisórias internas, todas com a cobertura em lajes, e as aberturas estão
presentes nas torres e na parede frontal da edificação. Os detalhes da geometria do
edifício devem ser considerados, senão muitas interferências deixam de ser respeitadas,
alterando os resultados (Figura 3).
Figura 3 – Esquema das edificações com torres octo e dodecadirecional

PLANTA COM OITO DIVISÓRIAS

PLANTA COM DOZE DIVISÓRIAS

PLANTA COM QUATRO DIVISÓRIAS

PLANTA COM QUATRO DIVISÓRIAS
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CORTE AA

CORTE AA

Octodirecional

Dodecadirecional

Fonte: Andrade (2013)

Finalizando, o edifício e o domínio foram unidos em um único modelo, eliminando
todos os elementos externos às fronteiras do domínio (Figura 4).
Determinação da malha
A malha é a discretização do espaço fluido dentro do domínio, e é gerada
automaticamente pelo programa, por meio de um método iterativo, sendo refinada nas
áreas com elevados gradientes (Figura 5).
Figura 4 - Modelo do domínio e
edificação com torre

Figura 5 - Malha no domínio e na
edificação com torre

Fonte: Andrade (2013)

3.2

Software CFX Pre®

As simulações foram realizadas em regime permanente, uma vez que as condições de
contorno se mantêm constantes, alterando-se apenas a velocidade de entrada de ar no
modelo para cada posição: baixa (2m/s), média (5m/s) e alta (10m/s), especificando-se o
tipo de domínio como fluido (o ar é considerado gás ideal, a pressão atmosférica local,
desprezando-se as variações de temperatura, e o modelo de turbulência, o modelo k-ε
(k-Epsilon)).
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3.3

Software CFX Solver®

Após as etapas de elaboração do modelo iniciou-se a simulação propriamente dita no
CFX-Solver®.
3.4

Software CFX Post®

Nesse trabalho são mostrados somente os gráficos obtidos por meio dos valores
tabelados, gerados ao final de cada simulação, permitindo fazer uma análise do
escoamento de forma rápida e direta.
4
4.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Simulações de Velocidade

Torre Octodirecional
A Figura 6 representa a comparação entre os valores de velocidade do ar resultantes das
simulações com as torres de oito (8d) e quatro (4d) divisórias.
Observa-se que os valores da velocidade do ar interno à edificação (Ved) obtidos nas
simulações da torre com quatro divisórias são superiores aos da torre com oito
divisórias, exceto na posição de 0°, na qual ocorre o contrário, fato provocado
certamente pela abertura da edificação, que é favorável a entrada do ar em seu interior,
e, com um maior número de divisórias, o ar demora mais tempo para se dispersar pelas
aberturas da torre, aumentando assim a sua velocidade.
Verifica-se que os valores de velocidade do ar são maiores nas aberturas da torre
posicionadas perpendicularmente ao vento, além disso, os valores das simulações com a
torre de quatro divisórias superam aos da de oito divisórias na maioria das posições para
as três velocidades ensaiadas, notadamente nas posições de 270° para V1 e V8, 0° para
V2 e V3, 90° para V5 e 180° para V7, mostrando que para essa torre a diminuição do
número de divisórias promove maiores velocidades.
Figura 6 – Comparação dos valores de velocidade do ar entre os dois tipos de torre
octodirecional

Pontos de velocidade medidos
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Ved: Velocidade do ar no interior da edificação / V1 a V8: Velocidades do ar nas aberturas das torres
F1 8d, F2 8d, F3 8d: Velocidades simuladas na torre com 8 divisórias correspondendo respectivamente a
2m/s, 5m/s e 10m/s
F1 4d, F2 4d, F3 4d: Velocidades simuladas na torre com 4 divisórias correspondendo respectivamente a
2m/s, 5m/s e 10m/s

Torre Dodecadirecional
A Figura 7 representa a comparação entre os valores de velocidade do ar resultantes das
simulações com as torres de doze (12d) e quatro (4d) divisórias.
Considerando os valores da velocidade do ar interno à edificação (Ved) para os dois
casos, nota-se que tais valores são maiores para a torre com doze divisórias nas posições
de 90° e 270°, ao contrário das posições de 0° e 180°, onde os maiores valores são da
torre com quatro divisórias. Isso pode ser explicado por meio da entrada de ar pela
abertura da edificação, sendo que nas posições de 0° e 180° o fluxo é maior, e, com um
maior número de aberturas com dimensões menores que a octodirecional, o ar terá mais
dificuldade para se dispersar, aumentando assim a sua velocidade.
Assim como na torre octodirecional, os valores de velocidade do ar nas aberturas dos
dois tipos de torre dodecadirecional são maiores naquelas posicionadas
perpendicularmente ao vento, e, observa-se, também, que esses valores na torre com
quatro divisórias elevam-se quando comparados aos da torre com doze divisórias nas
três velocidades simuladas, em mais da metade dos casos, principalmente nas posições
de 0° para V1, V4 e V6, 90° para V7, 180° para V10, 270° para V2, V10 e V11,
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comprovando que a redução do número de divisórias acarreta maiores valores de
velocidade do ar.
Figura 7 – Comparação dos valores de velocidade do ar entre os dois tipos de torre
dodecadirecional

Pontos de velocidade medidos
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Ved: Velocidade do ar no interior da edificação / V1 a V12: Velocidades do ar nas aberturas das torres
F1 12d, F2 12d, F3 12d: Velocidades simuladas na torre com 12 divisórias correspondendo
respectivamente a 2m/s, 5m/s e 10m/s
F1 4d, F2 4d, F3 4d: Velocidades simuladas na torre com 4 divisórias correspondendo respectivamente a
2m/s, 5m/s e 10m/s

4.2

Simulações de Pressão

Os valores das pressões computadas nas simulações permitiram calcular o coeficiente
de pressão (Cp), utilizando a fórmula (1)a inserida no CFX Post®.
A tabela 1 mostra os sinais dos coeficientes de pressão (Cp) para cada torre simulada, os
quais indicam barlavento, quando a torre funciona como captador (Cp positivo), ou
sota-vento, quando a torre atua como extrator (Cp negativo).
Analisando-se os valores mostrados nessa tabela observa-se que as torres possuem
coeficientes de pressão negativos na maior parte das posições, destacando-se como
extratores. Todavia, como a abordagem desse artigo é sobre captadores, então serão
considerados apenas os Cps positivos.
Em ambas as torres, o número de Cps positivos é maior para os casos em que a
quantidade de divisórias é menor, provando que essa redução aumenta a captação das
torres.
A comparação entre o número de Cps positivos das duas torres com quatro divisórias
permite afirmar que a dodecadirecional apresenta o maior número de Cps positivos, isto
é, essa torre se destaca como captador em relação à outra.
Tabela 1 – Quantidade de coeficientes de pressão (Cp) nas torres analisadas
Sinais
X
Torres

Número de
Divisórias

+

+
(%)

-

(%)

Octodirecional

4

39

41

57

59

8

33

34

63

66

4

69

48

75

52

12

36

25

108

75

Dodecadirecional
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Total

96
144

5

CONCLUSÕES

Comparando os quatro modelos de torres, quanto à velocidade do ar interno da
edificação (Ved), conclui-se que as torres octodirecional e dodecadirecional com quatro
divisórias são mais eficazes no aumento da ventilação interna, por apresentarem os
maiores valores, principalmente a octodirecional, na maioria das posições para as três
velocidades consideradas nas simulações.
Na análise de coeficientes de pressão (Cp) positivos, notou-se o destaque das torres com
quatro divisórias atuando como captadores. Embora a dodecadirecional apresente o
maior número desses Cps (48%), é a octodirecional que desempenha uma maior troca
de ar por possuir maiores valores de velocidade do ar interno da edificação (Ved).
O uso de uma ferramenta CFD em simulações, como o software CFX®, oferece grande
auxílio no projeto de ventilação, e, os resultados fornecidos comprovam fenômenos
conhecidos e esperados, além de identificar pontos de melhoria no projeto.
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RESUMO
Diversas decisões tomadas no desenvolvimento do projeto arquitetônico têm impacto no
dimensionamento do sistema de Condicionamento de Ar a ser instalado, uma vez que influenciam
diretamente na carga térmica a ser combatida. Entretanto, o impacto das decisões arquitetônicas no
desempenho térmico da edificação e consequentemente no dimensionamento do sistema de
Condicionamento de Ar, muitas vezes não é avaliado de forma conjunta e integrada, durante a elaboração
do projeto. O presente estudo teve como objetivo apresentar a avaliação dos resultados dos cálculos da
carga térmica para uma edificação específica, a saber, o Palácio Gustavo Capanema, localizado no Rio de
Janeiro, tendo como base a utilização das medidas de proteção passiva adotadas no projeto original, bem
como a possibilidade de redução da carga térmica, em função da variação do coeficiente de
sombreamento do vidro. Além da avaliação da variação da carga térmica, foi estudado o impacto desta
variação no dimensionamento da capacidade, na potência elétrica instalada e no consumo de energia do
sistema de Condicionamento de Ar. O estudo apresenta parte dos resultados finais de dissertação de
mestrado. O método adotado foi o estudo de caso de caráter exploratório. Com base nas simulações,
realizadas adotando-se o software TRACE 700, foram elaboradas análises comparativas dos resultados da
carga térmica, do investimento inicial, do consumo elétrico e do custo operacional da energia do sistema
de Condicionamento de Ar (HVAC). Analisando os resultados obtidos, foi possível confirmar que as
decisões arquitetônicas impactam de forma direta na carga térmica da edificação. Verificou-se também,
através da análise dos resultados, que as variações da carga térmica obtidas apresentaram percentuais
diferentes da variação do investimento inicial, da potência elétrica e do consumo, em função da
modulação da capacidade dos equipamentos de HVAC existentes. Com o presente estudo fica
evidenciada a importância do desenvolvimento do projeto de forma integrada, uma vez que se verifica
que as decisões de cada disciplina, principalmente as arquitetônicas, impactam diretamente nas demais
disciplinas e consequentemente no consumo de energia da edificação.
Palavras-chave: carga térmica, simulação, eficiência.

ABSTRACT
Several decisions made during the development of the architectural design have direct implication on the
results of the thermal loads considered in the dimensioning of air conditioning system, once they directly
impact the thermal loads. This study presents a comparative evaluation of the results of the calculation of
the thermal loads to a specific building, namely Gustavo Capanema Palace, located in Rio de Janeiro,
based on the utilization of passive solar protections used in the original design, as well as, variations of
the glass shading coefficient. Besides the evaluation of the variation of the thermal loads, the impact on
the dimensioning of the capacity in the installed power and the electric power consumption of the air
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conditioning system were studied. The simulations were carried out using the software TRACE 700.
Based on the simulations, of the thermal loads was calculated and comparative analysis of the thermal
loads, of the initial investment, of the electrical consumption and of the cost of the energy was carried
out. It was verified that the architectural decisions impact directly on the thermal load of the building. It
was also verified that the variation of the thermal load showed different values from the variation of the
initial investment, electric power and consumption, due to of the modulation of the capacity of the
commercial equipments. The present study brings light to the importance of developing an integrated
design, once it is found that the decisions of each discipline, especially the architectural design, directly
impact other disciplines.
Keywords: cooling load, simulation, energy efficiency

1

INTRODUÇÃO

A indústria da construção consome 50% dos recursos mundiais, o que faz dela uma das
atividades menos sustentáveis do planeta. Não obstante, nossa vida cotidiana gira ao
redor de uma grande quantidade de construções: vivemos em casas, utilizamos carros,
trabalhamos em edifícios e utilizamos estabelecimentos comerciais. A civilização
contemporânea depende das edificações para seu abrigo e existência e nosso planeta não
suporta mais o aumento do consumo dos recursos naturais. Portanto, é evidente que algo
tem que mudar e a arquitetura tem um papel importante a desempenhar nesta mudança
(EDWARDS, 2008).
O ato de construir é por si só, um ato de natureza complexa. Centenas de processos
precisam ser desenvolvidos antes que as fundações da edificação possam ser feitas, que
as paredes possam ser erguidas, que o interior seja finalizado e que as pessoas possam
ocupar o espaço projetado. Fica também muito claro que precisamos construir de forma
mais sustentável: construir gastando menos energia, menos água, usando o mínimo
possível os recursos finitos da natureza e ao máximo, os produtos reciclados
(BOECKER, 2009).
Avaliar o desempenho energético das edificações é uma tarefa complexa que envolve
grande quantidade de variáveis interdependentes e conceitos multidisciplinares.
Através dos programas de simulação, pode-se avaliar o desempenho térmico e
energético de edificações, para diferentes alternativas de projeto, sejam elas opções do
desenho arquitetônico, dos componentes construtivos, dos sistemas de iluminação ou
dos sistemas de condicionamento de ar. (MENDES, 2005).
2

OBJETIVO

O presente trabalho, por meio do estudo de caso do Palácio Gustavo Capanema, visa
analisar a inter-relação entre as decisões arquitetônicas, o dimensionamento do sistema
de HVAC e do sistema elétrico, bem como do consumo de energia e consequentemente
do custo operacional de uma edificação.
3
3.1

METODOLOGIA
Descrição do estudo de caso – Palácio Gustavo Capanema

O prédio escolhido como estudo de caso foi o Palácio Gustavo Capanema (PGC), no
Rio de Janeiro, atualmente em processo de restauro pelo IPHAN-RJ. O Palácio Gustavo
Capanema é o símbolo mais impactante da arquitetura moderna no Brasil e a primeira
aplicação em escala monumental das ideias de Le Coubusier, com parceria de arquitetos
consagrados, entre eles, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Jorge
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Machado Moreira, Carlos Leão e Ernany de Vasconcelos (IPHAN, 2012). Ele mostra
claramente a força com que um prédio pode modelar o espaço em torno de si
(MINDLIN, 2000).
Na elaboração do projeto para construção do PGC, na Figura 1- Fachada Sudeste
década de 30 e 40, foram adotadas noções de conforto
ambiental, ventilação natural e cruzada, com utilização
de diversos elementos arquitetônicos, específicos para o
controle da incidência solar e da temperatura interna, o
que caracteriza esta edificação como um modelo,
adaptado a seu tempo, de construção sustentável
(IPHAN, 2012).O acesso aos dados da edificação se
deu através de consultoria, prestada por uma das
autoras do presente artigo, para o estabelecimento de
diretrizes básicas e conceituais para a contratação de
projeto de condicionamento de ar, obedecendo às
premissas de preservação estabelecidas no tombamento
da edificação e às normas de proteção e conservação do
Fonte:
http://culture-e.com/noticias/588
IPHAN.
Em função do interesse e da peculiaridade do Palácio Gustavo Capanema no contexto
histórico da arquitetura moderna no Brasil e no mundo, o presente trabalho propôs
ampliar o processo de consultoria, no sentido de fazer análises aprofundadas das
possíveis decisões de projeto.
3.1.1

Forma e orientação solar

A forma da edificação e a orientação solar das fachadas Figura 2- Fachada Noroeste
são aspectos arquitetônicos importantes em um projeto,
pois irão impactar diretamente na quantidade de calor
que entra no ambiente. No PGC, o prédio principal
apresenta uma geometria retangular e possui 04
(quatro) fachadas. As fachadas Nordeste (60º) e
Sudoeste (240º) são fachadas cegas. Já as fachadas
Noroeste (330º) e Sudeste (150º) possuem vidro no seu
fechamento, sendo que, no projeto original, foram
previstas proteções solares para estas fachadas, a saber,
brise soleil, na fachada Noroeste e persianas internas,
Fonte:
na fachada Sudeste.

http://commons.wikimedia.org/wiki

3.1.2

Recorte do Estudo de Caso

O prédio do PGC é composto por dois blocos retangulares que se cruzam
perpendicularmente. O bloco principal é um edifício vertical com 15 níveis (2º ao 16º
pavimento), suspenso do solo por pilotis de 10 m de altura. Já o bloco anexo possui
2 níveis (Térreo e 1º pavimento) é horizontal, passando por baixo do outro bloco, e
abriga em seu teto um jardim concebido por Burle Marx. O presente estudo se ateve à
avaliação do comportamento de parte do bloco principal da edificação, a saber, do 3º ao
15º pavimentos, de forma que a transmissão de calor do piso do 3°pavimento e a do teto
do 15° pavimento, foram desconsideradas. As simulações foram feitas para um andar
tipo, que foi subdividido em 03 (três) zonas térmicas, levando-se em conta a
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consideração, conforme definição do IPHAN, o fato de que o Hall de Elevadores não
será climatizado, conforme apresentado na Figura 3.
Figura 3 - Planta do Pavimento tipo
Zona 10: Fachada SE (440,1 m2)

Zona 30: Circulação (153,3 m2)

Zona 20: Fachada NO (307,7m2)

Fonte: SILVA, 2014

3.2

Seleção do programa de simulação

Para o desenvolvimento das simulações propostas neste estudo foi utilizado o programa
de simulação TRACE 700 (Trane Air Conditioning Economics), que é um programa de
cálculo de carga térmica e de análise econômico-energética, desenvolvido pelo grupo
C.D.S. (Customer Direct Service Network), da empresa TRANE Company, programa
este, acreditado no âmbito da ASHRAE 140-240, para de simulação de desempenho
térmico e energético de edificações (TRANE 2010).
3.3

Determinação das simulações

Com o objetivo de avaliar o comportamento térmico da edificação, tendo em vista as
alterações arquitetônicas propostas, foram realizadas 09 (nove) simulações, assim
discriminadas:
Tabela 1 - Descrição das Simulações T1 à T9
Nomenclatura
T1_IPHAN_sBRsPE
T2_IPHAN_BR0sPE
T3_IPHAN_BR45sPE
T4_IPHAN_BR45PE0
T5_IPHAN_BR45PE45 *
T6_IPHANBR45PE45PR90
T7_IPHAN_BR45PE45PR60
T8_IPHAN_BR45PE45VDHN
T9_IPHAN_BR45PE45VDCL

Descrição da simulação
Sem brise e sem persiana
Brise na posição horizontal e sem persiana
Brise 45° e sem persiana
Brise 45° e persiana posição horizontal
Brise e persiana a 45° ( situação atual )
Brise 45°, persiana na horizontal + película PR90 /3M
Brise 45°,persiana na horizontal + película PR60/ 3M
Brise 45°, persiana na horizontal+Vidro Habitat Neutro
Azul (4 mm)
Brise a 45° e persiana na horizontal+Vidro Cool Lite 136
ST (4mm)

* A simulação T5_IPHAN_BR45_PE45 foi utilizada como a referência base para as
comparações apresentadas a seguir, uma vez que esta opção representa o prédio nas
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condições originais de projeto, a saber, simulação com brise soleil, na fachada Noroeste
e persianas internas, na fachada Sudeste. As simulações T1 à T4 foram realizadas com o
objetivo de avaliar o comportamento da edificação, caso as medidas passivas adotadas
no projeto original, não tivessem sido realizadas. As simulações T6 à T9 foram
realizadas com o objetivo de avaliar a possível redução da carga térmica, em função da
melhora no coeficiente de sombreamento dos vidros. As simulações foram realizadas
adotando o critério da operação convencional do sistema de HVAC, a saber,
funcionamento diurno de forma contínua, modulando sua capacidade de modo a manter
a temperatura interna prevista de 24ºC de TBS, ao longo do ano.
3.4

Parâmetros de cálculo

Em uma simulação, o modelo precisa apresentar características que definam cada uma
das trocas de calor que compõem a carga térmica, de modo que, para que o modelo
fosse simulado, foram adotados os parâmetros a seguir.
3.4.1

Características dos elementos translúcidos

Foram adotadas as seguintes características térmicas para os fechamentos translúcidos:
Tabela 2 - Características térmicas dos fechamentos translúcidos
Características vedação translúcida
Fachada Sudeste
Fachada Noroeste
U* (W/m2. °C)
CS*
U* (W/m2. °C ) CS (*)
T1_IPHAN_sBR_sPE
5,91
0,95
5,91
0,95
T2_IPHAN_BR0_sPE
5,91
0,95
5,91
0,95
T3_IPHAN_BR45_sPE
5,91
0,95
5,91
0,95
T4_IPHAN_BR45_PE0
4,60
0,90
5,91
0,95
T5_IPHAN_BR45_PE45
4,60
0,75
5,91
0,95
T6_IPHAN_BR45_PE45PR90
4,60
0,57
5,91
0,69
T7_IPHAN_BR45_PE45PR60
4,60
0,41
5,91
0,51
T8_IPHAN_BR45_PE45VDHN
5,70
0,48
5,70
0,64
T9_IPHAN_BR45_PE45VDCL
5,51
0,37
5,51
0,49
T10_IPHAN_BR45_PE0VN
4,60
0,90
5,91
0,95
T11_IPHAN_BR45_PE45VN
4,60
0,75
5,91
0,95
Obs.: (*) Foram apresentadas neste artigo apenas algumas das características térmicas adotadas
na simulação, entretanto, é importante ressaltar que o software adota como metodologia para o
cálculo da carga térmica o método CLTD / CLF (Cooling Load Temperature Difference /
Cooling Load Temperature), com a utilização do método TFM (Transfer Function Method) para
gerar os dados utilizados na metodologia, de modo que é possível exercer controle sobre
aspectos de transmitância térmica, armazenamento e/ou resposta térmica das massas que
compõem a edificação (TRANE, 2010).
Descrição

Os coeficientes de sombreamento (CS) apresentados contemplam não só o material de
vedação translúcido, mas todo o conjunto, a saber: vidro simples, vidro + persiana e
vidro + película + persiana. Para o vidro aramado, existente na fachada Sudeste foram
adotadas as seguintes características térmicas: U = 5,91 W / m2 .°C e CS = 0,56.
3.4.2

Características construtivas das paredes

As paredes internas ( Partions) e externas (Wall) apresentam a transmitância térmica de
2,28 W/m2. °C e 2,29 W/m2. °C , respectivamente, tendo como base as construções
adotadas, a partir da biblioteca do TRACE 700.
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Figura 4 – Descrição dos componentes das paredes internas e externas

3.4.3

Cargas internas

-

Ocupação dos espaços:
Dissipação de calor / Pessoas:

-

Dissipação Iluminação / Equipamentos:
Taxa de renovação de ar :

3.4.4
-

Condições Térmicas
Internas
24 ºC
50%

Temperatura de Bulbo Seco (TBS):
Umidade relativa (UR):

3.4.5

7 m2/pessoa ( 99 pessoas/pavto )
Calor sensível => 73,25 kW / pessoa
Calor latente => 58,6 kW / pessoa
10 W/m2 e 16 W/m2
27 m3 /h , conforme NBR 16401.

Externas
Conforme arquivo
climático EPW

Schedule de operação

Uma vez que a ocupação dos espaços não se faz de forma imediata, para as simulações
foi previsto o seguinte programa (Schedule) de operação:
Tabela 3 – Schedule de operação
Período
Meia-noite – 7 a.m.
7 a.m. - 9 a.m.
9 a.m. – Meio-dia
Meio-dia – 2 p.m.
2 p.m. - 6 p.m.
6 p.m. - 7 p.m.
7 p.m. - 11 p.m.
11 p.m - Meia-noite

3.5

Ocupação
0%
50%
100%
50%
100%
50%
0%
0%

Iluminação Equipamentos
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%

Equipamentos

O sistema de condicionamento de ar definido para ser utilizado na edificação, conforme
estudos elaborados junto com o IPHAN foi o sistema do tipo Multi Split "VRF”.
Foi então definida para cada simulação, a quantidade de unidades evaporadoras e o
modelo da respectiva unidade condensadora a ser instalado no pavimento, adotando-se
como referência os equipamentos da linha Multi V- III, da marca LG, conforme
apresentado na Tabela 5 dos resultados. O COP das máquinas selecionadas foi sempre
superior a 4,45 W/W.
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4

RESULTADOS

Com o objetivo de avaliar o impacto das decisões arquitetônicas no cálculo da carga
térmica e no consumo de energia, em função do dimensionamento do sistema de
condicionamento de ar, os resultados obtidos foram tratados de forma estatística, sendo
elaboradas planilhas e gráficos com os resultados, de modo a possibilitar a análise
comparativa dos valores obtidos.
4.1

Comparativo da Carga Térmica

A Tabela 4 apresenta a variação da carga térmica de pico simultânea, calculada para um
pavimento tipo da edificação em estudo, para as simulações T1 à T9 .
Tabela 4 – Comparação da carga térmica de pico calculada por pavimento
Simulação
T1_IPHAN_sBR_sPE
T2_IPHAN_BR0_sPE
T3_IPHAN_BR45_sPE
T4_IPHAN_BR45_PE0
T5_IPHAN_BR45_PE45
T6_IPHAN_BR45_PE45_PR90
T7_IPHAN_BR45_PE45_PR60
T8_IPHAN_BR45_PE45_VDHN
T9_IPHAN_BR45_PE45_VDCL

Carga Térmica
Total /Pavimento
( kW )
147,0
138,9
138,8
134,9
130,6
123,2
117,6
123,0
118,4

Variação
Carga
Total
12,5%
6,4%
6,3%
3,3%
-5,7%
-9,9%
-5,8%
-9,3%

Comparando-se os resultados obtidos nas simulações T1 (sem brise e sem persianas),
T2 (com brise horizontal e sem persianas), T3 (com brise angulado a 45º e sem
persianas), T4 (com brise angulado a 45º e com persianas na horizontal) e T5 (com brise
e persianas anguladas a 45º), foi possível avaliar, o impacto na carga térmica, das
medidas passivas adotadas no projeto original, a saber, a instalação do brise, na fachada
Noroeste e das persianas, na fachada Sudeste. Comparando os valores obtidos nas
simulações T5 e T1, verificou-se que, caso o brise não houvesse sido instalado, a carga
térmica total apresentaria um aumento de 12,5%. Comparando os resultados obtidos na
simulação T5 (com brise e persianas anguladas a 45º), com os resultados das simulações
que propuseram a melhoria na eficiência térmica do vidro, a saber, a aplicação de
película no vidro (simulações T6 e T7) e a troca do vidro existente por um vidro mais
eficiente (simulações T7 e T8), foi possível avaliar que, no caso da aplicação da película
no vidro, a redução da carga térmica global variou entre -5,7% e -9,9% (simulações T6
e T7), e no caso do vidro, tendo como base os vidros propostos, a variação ficou entre
-5,8% e -9,3% (simulações T8 e T9).
4.2

Arquitetura do Sistema de Condicionamento de Ar

Os valores de investimento apresentados na Tabela 5 se referem exclusivamente ao
custo dos equipamentos do sistema de HAVC e de sua instalação, conforme estimativa
de mercado. Não foram incluídos no presente estudo, os custos que serão iguais para
todas as opções, como por exemplo, o sistema de pressurização do ar externo e o
sistema de automação, sendo que os valores apresentados se referem ao custo de apenas
um pavimento.
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Tabela 5 - Resumo dos equipamentos, potência elétrica e investimento inicial do
sistema de HVAC por pavimento / Simulações T1 à T9
Simulação

Modelo de
Referência
( Marca LG)

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

ARUN 560
ARUN 540
ARUN 540
ARUN 520
ARUN 500
ARUN 480
ARUN 460
ARUN 480
ARUN 460

Capacidade
Térmica
Efetiva
( kW )
149,0
143,6
143,6
138,3
133,0
127,7
122,4
127,7
122,4

Potência
elétrica
UC+ UE`s
( kW)
33,5
31,6
31,6
29,9
28,5
27,3
26,8
27,3
26,8

Investimento
Inicial
( R$)
391.300
290.895
290.895
279.110
269.325
268.675
254.490
259.390
259.390

COP
( W/W)
4,45
4,54
4,54
4,63
4,67
4,68
4,57
4,68
4,57

Variação
18,6%
8,0%
8,0%
3,6%
- 0,2%
- 5,5 %
- 3,7 %
- 3,7%

Analisando os valores apresentados, verifica-se que a variação da carga térmica implica
na mudança do modelo de condicionador adotado, o que tem como consequência a
variação da potência elétrica, bem como do investimento inicial do sistema de HVAC.
4.3

Comparativo do custo operacional

A tarifa de energia para a edificação, conforme dados obtidos por meio das contas de
energia, é um tipo de tarifa convencional que cobra por kWh consumido e um valor fixo
pela demanda contratada, independente do valor consumido. Conforme conta de energia
atual do prédio (junho / 2013), os valores cobrados pela Light para o PGC, com
impostos inclusos e adotados nas simulações foram os seguintes: R$ 0,1995781 / kWh e
R$ 95,64 R$/kW instalado .
Com base no perfil operacional e nos equipamentos propostos, foram obtidos os
resultados mensais para o consumo elétrico dos equipamentos do sistema de HVAC, por
pavimento, conforme apresentado na Figura 5.
Figura 5 – Comparação do consumo
mensal por pavimento do sistema de
HVAC - Simulações T1 à T9

Figura 6 - Comparação do consumo
anual por pavimento do sistema de
HVAC Simulações T1 à T9
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Fonte: SILVA, 2014
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A Figura 6 apresenta, graficamente, o comparativo anual do consumo de energia, dos
equipamentos do sistema de HVAC por pavimento, para as simulações T1 à T9.
A demanda a ser contratada na Concessionária depende da potência elétrica máxima a
ser instalada, que por sua vez é função da capacidade de refrigeração do sistema e das
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demais cargas elétricas da edificação. O valor da demanda, apresentado na Tabela 6, se
refere apenas à potência elétrica do sistema de HVAC.
4.3.1

Custo da energia

Com base nos custos de energia, apresentados no item 4.3, bem como nos valores de
consumo e da demanda obtidos através das simulações, foram obtidos os seguintes
resultados para os custos da energia, consumida pelo sistema de HVAC da edificação.
Tabela 2 - Resumo do custo anual da energia / HVAC - Simulações T1 à T9
Simulação
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

Consumo Total
Custo
ANUAL
%
( R$ )
127.045
31,0
104.702
8,0
104.477
7,8
101.863
5,1
96.958
88.778
-8,4
84.289
-13,1
86.081
-11,2
74.670
-23,0

Demanda Total
Potência
Custo
(*)
ANUAL
(Kw)
( R$ )
465
533.671
435
499.241
435
499.241
410
470.549
390
447.595
380
436.118
370
424.642
380
436.118
370
424.642

Custo Total ANUAL
%

R$

%

19,2
11,5
11,5
5,1
-2,6
-5,1
-2,6
-5,1

660.716
603.943
603.718
572.412
544.554
524.896
508.931
522.200
499.312

21,3
10,9
10,9
5,1
-3,6
-6,5
-4,1
-8,3

(*) Demanda prevista para o sistema de HVAC

Apesar de o consumo ter apresentado uma variação de 31% para a simulação T1 e
- 23% para a simulação T9, tendo como referência a simulação T5, o custo global da
energia apresentou uma variação menor, a saber, 21,3% e -8,3%, respectivamente para
as simulações T1 e T9, conforme apresentado na Tabela 6. A variação do custo da
demanda ficou entre 19,2%, para a simulação T1 e -5,1%, para a simulação T9,
enquanto que a variação no consumo, conforme citado anteriormente ficou entre -21,3%
e - 8,3%, respectivamente para as simulações T1 e T9.
A variação diferenciada, em termos percentuais, entre o consumo (kWh) e o custo da
energia (R$) se deve ao fato de que, o custo total da energia é composto por 02 (duas)
parcelas distintas, a saber, pelo valor do consumo, acrescido do valor da demanda. Com
o tipo de contrato de fornecimento de energia existente, independente da redução no
consumo, a parcela da demanda é cobrada de forma integral.
5

CONCLUSÕES

Foram realizadas 09 (nove) simulações paramétricas da edificação, sendo que em cada
uma delas foram simuladas 8760 h. Nos modelos propostos foram variados os
parâmetros referentes aos fechamentos translúcidos da edificação, sendo analisados os
seguintes itens: (a) instalação e angulação do brise soleil, (b) instalação e angulação das
persianas, (c) aplicação de película no vidro existente e (d) troca do vidro existente por
um vidro termicamente mais eficiente.
Os resultados das simulações permitiram a análise do impacto conjunto das medidas
propostas, bem como avaliar o impacto isolado da alteração destes parâmetros, além de
mostrarem a importância da utilização de elementos de proteção solar e de vidros de alta
eficiência térmica, objetivando a redução da carga térmica e consequentemente
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melhorando o desempenho energético da edificação. O desempenho energético das
simulações mostrou a forte dependência dos resultados em relação à solução
arquitetônica utilizada para fechamento da envoltória, de modo que é fundamental que a
definição das vedações, principalmente as translúcidas e de sua proteção em relação à
radiação solar, seja criteriosamente estudada pelo arquiteto. O presente estudo mostra
que as estratégias adotadas no projeto do Palácio Gustavo Capanema, concebido entre a
década de 30 e 40, seguindo estratégias bioclimáticas, e quando ainda não existia uma
tecnologia de vidros e de películas de alta eficiência, obtiveram resultados
significativamente eficazes.
As avaliações da potência elétrica, do investimento inicial, do consumo elétrico e do
custo da energia mostraram que os ganhos obtidos na carga térmica da edificação,
necessariamente não são replicados, nas mesmas proporções, para os itens citados.
A variação destes itens apresentou forte correlação com a capacidade do equipamento
de HVAC instalado, em função das modulações comerciais destes equipamentos.
O custo da energia apresentou uma variação de + 21,3% para a simulação T1 (sem brise
e persianas) e -8,3% para a simulação T9 (com brise, persianas e vidro de alta
eficiência), em relação à simulação T5(com brise, persiana e vidro simples). Esta
variação foi menor do que a variação do consumo, que foi de +31% para a simulação T1
(sem brise e persianas) e de -23% para a simulação T9 (com brise, persianas e vidro de
alta eficiência). Apesar de cada projeto possuir características específicas, o presente
estudo evidencia a importância do desenvolvimento do projeto de forma integrada, uma
vez que se verifica que as decisões de cada disciplina, principalmente as arquitetônicas,
impactam diretamente nas demais disciplinas e consequentemente no consumo de
energia da edificação.
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RESUMO
A crescente preocupação com o uso racional dos recursos naturais e com a eficiência energética das
edificações colocou em evidência a importância do desempenho das mesmas. Recentemente foi divulgada
a NBR 15.575:2013, uma norma de desempenho de habitações que avalia vários aspectos das edificações,
dentre eles seu desempenho térmico. Para tanto, a norma exige que seja feita, a princípio, uma análise
seguindo um procedimento simplificado, de forma prescritiva. Caso o resultado não seja satisfatório, a
edificação é avaliada pelo método de simulação computacional. Nesse artigo foi verificado se o
desempenho térmico de um estudo de caso satisfaz os requisitos da NBR 15.575. Os resultados obtidos
neste estudo foram de que a edificação não atende ao procedimento simplificado. Ao tentar utilizar o
método de simulação computacional constatou-se que faltam dados quanto aos dias típicos de verão e
inverno para as cidades da zona bioclimática 2, o que inviabiliza essa avaliação. Mesmo considerando dados
referentes a uma cidade de outra zona bioclimática ainda faltaram dados quanto a data, pressão atmosférica,
velocidade e direção do vento e tipo de céu. Com isso, o processo deixa margens para a interpretação do
profissional que realiza o estudo, podendo levar a distorções dos resultados. Seria adequada a revisão da
norma no que diz respeito a esses problemas. Este trabalho possui objetivo exploratório, sendo parte da
pesquisa de dissertação de mestrado sobre um estudo de caso de uma edificação habitação de interesse
social localizada em Formiga, Minas Gerais, ZB 2. Sua contribuição é de uma análise crítica da norma de
desempenho térmico NBR 15.575 em vigor.
Palavras-chave: Desempenho térmico, Norma de Desempenho, Energyplus.

ABSTRACT
The growing concern about the rational use of natural resources and energy efficiency in building has
highlighted the importance of building performance. Recently, a new Brazilian residential building
performance standard has been published, standard NBR 15.575:2013. It evaluates several aspects of
buildings, among them their thermal performance. In this regard, the standard requires that, at first, a
simplified analysis be made, in a prescriptive way. If the results are not satisfactory, the building should
be evaluated by the computer simulation method. In this article, the thermal performance of a case study
has been judged according to standard NBR 15.575. The results obtained are that the building does not
fulfill the requirements of the simplified analysis. When trying to use the computer simulation method it
was found that the standard lacks data regarding summer and winter typical days for cities in the
bioclimatic zone 2, making it impossible to continue the evaluation. Even considering data from a city in
another bioclimatic zone the standard still lacks data on the date, atmospheric pressure, wind speed and
direction and sky type. Hence, the process’s outcome becomes dependent on the operator’s interpretation.
It is recommended that the standard be revised to address these problems. This study has as its objective
the realization of an exploratory study. It is part of a master’s degree dissertation research about a case
study on a social interest housing located in Formiga, Minas Gerais, ZB2. Its contribution is a critical
analysis of the current Brazilian thermal performance standard NBR 15.575.
Keywords: Thermal performance, Performance Standard, Energyplus.
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1

INTRODUÇÃO

Em julho do ano passado começou a vigorar a Norma de Desempenho de Edificações da
ABNT que estabelece exigências de conforto e segurança para edificações residenciais.
A norma avalia os diferentes sistemas da edificação: estrutura, pisos, vedações, coberturas
e instalações (CBIC, 2013).
A avaliação de desempenho térmico pela NBR 15.575 (ABNT, 2013) acontece
primeiramente por meio de um procedimento simplificado. Para tanto, a norma considera
o zoneamento bioclimático definido pela NBR 15.220-3 (ABNT, 2005) e determina
valores mínimos de transmitância térmica, absortância solar (com exceção das zonas 1 e
2) e capacidade térmica para paredes externas e transmitância térmica para coberturas. A
norma também apresenta dimensões mínimas de aberturas para ventilação para os
ambientes de permanência prolongada (salas e dormitórios). Para os casos em que o
procedimento simplificado resulte em um desempenho térmico insatisfatório a norma
permite que a edificação seja avaliada pelo método de simulação computacional. A
simulação deve comprovar que, no verão, o valor máximo diário da temperatura do ar
interior dos ambientes de permanência prolongada (salas e dormitórios), sem a presença
de fontes internas de calor, seja sempre menor ou igual ao valor máximo diário da
temperatura do ar exterior e que, no inverno, o valor mínimo diário da temperatura do ar
interior desses mesmos ambientes seja sempre maior ou igual à temperatura mínima
externa acrescida de 3°C. Não é especificado se no inverno deve-se considerar a presença
de fontes internas de calor ou não. Nas zonas climáticas 6, 7 e 8 não é necessário realizar
avaliação de desempenho térmico para inverno. Para essas simulações deve-se utilizar os
dados dos dias típicos de projeto de verão e de inverno definidos por tabelas encontradas
na norma.
O objetivo deste artigo é avaliar o desempenho térmico de uma edificação localizada na
zona bioclimática 2 para verificar em um estudo de caso como ocorre uma avaliação a
partir da nova norma de desempenho.
2

ESTUDO DE CASO

O objeto de estudo deste trabalho é uma residência unifamiliar com 54,96m². A edificação
está localizada na cidade de Formiga – MG. Para a definição da zona bioclimática
utilizou-se o programa “ZBBR - Classificação Bioclimática das Sedes dos Municípios
Brasileiros”, da Universidade Federal de São Carlos (RORIZ, 2004), no qual foi possível
verificar que a cidade se encontra na zona bioclimática 2. A edificação é composta por
paredes de alvenaria de tijolo cerâmico furado (8 furos) de 19x9x29cm com pintura
branca, forro de PVC, com exceção do banheiro que possui uma laje de concreto de 10cm,
cobertura em telhas cerâmicas com beiral de 50cm em volta de toda a casa e piso cerâmico
sobre laje de fundação de concreto.
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Figura 1 – Planta baixa da edificação

Fonte: Autor

3
3.1

AVALIAÇÃO PELA NBR 15.575
Método simplificado

Para a avaliação pela NBR 15.575 (ABNT, 2013) utilizou-se, primeiramente, o método
simplificado, que consiste no atendimento de requisitos de tamanho de abertura para
ventilação e valores mínimos de transmitância e capacidade térmica para as paredes
externas e transmitância térmica para as coberturas. Os cálculos foram feitos conforme o
método descrito na NBR 15.220-2 (ABNT, 2005).
Em relação à área de abertura de ventilação para ambientes de permanência prolongada,
foi possível constatar que todos os ambientes atendem ao mínimo exigido pela norma.
O Quadro 1 apresenta os resultados dos cálculos para as paredes externas e para os dois
tipos de cobertura.
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Quadro 1 – Resultado dos cálculos de U e CT para paredes externas e coberturas
Variável calculada

Valores estudo
de caso

Valores norma
(ZB2)

Atende / Não atende

Paredes externas
Transmitância térmica - U

2,54 W/(m².K)

U ≤ 2,5 W/(m².K)

Não atende

Capacidade térmica - CT

123,57 kJ/m².K

CT ≥ 130 kJ/m².K

Não atende

Cobertura 1 (telha cerâmica + forro de PVC)
Transmitância térmica - U

2,08 W/(m².K)

U ≤ 2,30 W/(m².K)

Atende

Cobertura 2 (telha cerâmica + laje de concreto)
Transmitância térmica - U

2,05 W/(m².K)

U ≤ 2,30 W/(m².K)

Atende

Fonte: Autor

As coberturas atendem ao requisito de transmitância térmica, porém, as paredes externas
não atendem aos requisitos de transmitância térmica e capacidade térmica estabelecidos
para essa zona bioclimática. Deste modo, é necessário que seja feita uma avaliação da
edificação como um todo pelo método de simulação computacional.
3.2

Simulação Computacional

A versão do programa EnergyPlus utilizada foi a 8.1.0. Cada ambiente foi considerado
como uma zona térmica, incluindo o ático da cobertura, totalizando 6 zonas térmicas.
A avaliação da edificação por meio da simulação computacional requer a definição dos
dados dos dias típicos de verão e inverno. Esses dados são: temperatura mínima diária,
amplitude diária de temperatura, temperatura de bulbo úmido, radiação solar e
nebulosidade. A norma apresenta uma tabela que lista os dados de algumas cidades
brasileiras. A cidade de Formiga não se encontra nessa tabela. Na falta de dados para a
cidade onde se encontra a edificação, recomenda-se utilizar os dados de uma cidade com
características climáticas semelhantes e na mesma zona bioclimática (ABNT, 2013). A
cidade de Formiga se encontra na zona bioclimática 2. A norma não faz referência a uma
cidade da zona 2. Nesse sentido, a norma não viabiliza a utilização do método de
simulação computacional para esta zona bioclimática. No entanto, para este trabalho,
escolheu-se utilizar os dados da cidade de Belo Horizonte, uma vez que as cidades se
encontram próximas uma da outra, estando de forma aproximada na mesma elevação.
Para fazer uma simulação são necessários outros dados além dos que estão presente nas
tabelas da norma. Os dados que não são disponibilizados pela norma são os seguintes:
data, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento e tipo de céu.
Em relação à escolha da data do dia típico de verão e inverno, o fator mais influenciado
é a declinação solar e consequentemente os valores de irradiância solar nos componentes
da edificação. A Figura 2 mostra a variação do ângulo solar no verão e no inverno através
da carta solar para a cidade.
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Figura 2 – Carta solar de Formiga – Declinação do sol nas estações de verão e
inverno

Fonte: Adaptado do Programa Sol-Ar (Lamberts e Maciel, 2000)

Para este trabalho, definiu-se que as datas que representam a declinação intermediária de
cada estação são melhores para representar o período como um todo. São elas: no inverno
dia 21 de agosto e no verão dia 28 de fevereiro e estão representadas na Figura 2 pela
marcação em amarelo.
Os outros dados que não constam na norma também foram gerados pelo autor. Em relação
à pressão atmosférica, utilizou-se os valores das datas definidas disponibilizada pelo
arquivo climático da cidade de Formiga na extensão .epw (Roriz, 2012). Foi feita uma
média das pressões horárias do dia.
A velocidade e a direção do vento foram retiradas da rosa dos ventos criada pelo Programa
Sol-Ar para a cidade de Formiga (Lamberts e Maciel, 2000), utilizando os dados do
arquivo climático em .epw, conforme a Figura 3. Considerou-se a direção com maior
frequência de ocorrência para cada estação e a velocidade do vento nessa direção. A
direção e velocidade do vento para ambas as estações foram de 90 graus (leste) e 2 m/s.
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Figura 3 – Frequência de ocorrência e velocidades predominantes por direção dos
ventos para Formiga – MG

Fonte: Programa Sol-Ar (Lamberts e Maciel, 2000)

Para o tipo de céu foi utilizado o método da ASHRAE Clearsky, default do programa de
simulação. Para esse método é necessário preencher o objeto sky clearness com um valor
que varia de 0 a 1,2, onde 1 representa um céu limpo a nível do mar e os valores acima
de 1 devem ser usados para locais com altitude elevada com céu limpo (LBNL, 2013). A
partir dos valores de nebulosidade disponibilizados pelas tabelas da norma definiu-se o
valor de sky clearness. Considerando que a cidade em estudo possui uma altitude elevada,
a escala do índice de claridade varia de 0 a 1,2. Para a definição do índice considerou-se
que uma nebulosidade de 100% representa um índice de 0 e uma nebulosidade de 0% um
índice de 1,2. A partir desse raciocínio, o valor dos índices de claridade para os dias
típicos de verão e inverno foram encontrados. No verão, a nebulosidade definida pela
norma foi de 60%, correspondendo a um índice de 0,50. No inverno, foi dada uma
nebulosidade de 30%, chegando a um índice de 0,25.
Para calcular a temperatura do solo, utilizou-se o método descrito no “Manual de
simulação computacional de edifícios com o uso do pré-processador Slab no programa
EnergyPlus” (Lamberts et al., 2013). Utilizou-se como referência os valores das
propriedades térmicas dos materiais da NBR 15.220-2 (ABNT, 2005), os mesmos valores
utilizados para os cálculos na avaliação simplificada da norma. Adotou-se uma taxa de
ventilação de uma renovação do volume de ar do ambiente por hora (1 ren/h) para todos
os ambientes, incluindo a cobertura. Foram considerados como cargas internas os
usuários da residência, o sistema de iluminação artificial e os equipamentos. A Figura 4
apresenta as cargas instaladas por zona térmica.
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Figura 4 – Cargas internas na edificação

Fonte: Autor

Considerou-se uma fração radiante para os equipamentos de 0,5. Os valores das taxas
metabólicas para as atividades foram retirados da ASHRAE 55 (ASHRAE, 2004).
Considerou-se uma área de pele de 1,80m² e uma fração radiante de 0,4.
Utilizou-se como referência o padrão de ocupação e do uso do sistema de iluminação do
“Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações
Residenciais” (INMETRO, 2012) e considerou-se uma família de 4 pessoas.
Com relação ao padrão de uso dos equipamentos da edificação, considerou-se que a
geladeira fica ligada 24 horas e que a televisão fica ligada enquanto há ocupação na sala.
As cargas internas foram utilizadas apenas na simulação do dia típico de inverno. Na
simulação do dia típico de verão não foram consideradas, conforme exigido pela norma.
Os resultados para a avaliação dos dias típicos de inverno e verão são mostrados nas
Figuras 5, 6 e 7.
Figura 5 – Perfis de temperatura dos dias típicos de inverno (esq.) e verão (dir.)
para a sala

Fonte: Autor
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Figura 6 – Perfis de temperatura dos dias típicos de inverno (esq.) e verão (dir.)
para o quarto 1

Fonte: Autor

Figura 7 – Perfis de temperatura dos dias típicos de inverno (esq.) e verão (dir.)
para o quarto 2

Fonte: Autor

O valor mínimo diário encontrado da temperatura do ar no interior de todos os ambientes
de permanência prolongada para o dia típico de inverno foi maior do que o valor de
temperatura mínima externa acrescidos de 3°C e o valor máximo diário da temperatura
do ar no interior de todos os ambientes de permanência prolongada para o dia típico de
verão foi menor do que o valor máximo diário de temperatura do ar externo. Portanto,
podemos concluir que nessa avaliação a edificação atendeu ao exigido pela norma no
método de simulação computacional para os dias típicos de verão e inverno.
4

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

A partir deste estudo foi possível verificar que a NBR 15.575 não possibilita o uso do
método de avaliação do desempenho térmico por simulação computacional para
edificações localizadas na zona bioclimática 2, uma vez que faltam dados quanto a
temperatura mínima diária, amplitude diária de temperatura, temperatura de bulbo úmido,
radiação solar e nebulosidade para os dias típicos de inverno e verão. Para dar
continuidade à avaliação, optou-se por tomar dados da cidade mais próxima, a cidade de
Belo Horizonte, que está em outra zona bioclimática. Mesmo assim, faltaram dados
quanto a data, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento e tipo de céu dos dias
típicos de verão e inverno. Esses dados foram obtidos pelo autor de forma autônoma, sem
qualquer referência à norma. Nesse contexto, o resultado da simulação se mostrou
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satisfatório. Mas, a falta de dados deixa margens para a interpretação do profissional que
realiza o estudo e compromete o resultado. Pode-se concluir que a norma deve ser revista
para resolver tais questões.
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RESUMO
A iluminação gera condicionantes visuais que direcionam a implantação dos equipamentos de lazer em
praças públicas. Uma destas condicionantes é a luz direta do Sol em relação ao campo visual dos usuários
imposto pela posição dos equipamentos. Para o estudo de campo visual um dos métodos indicados é a
obtenção de fotos com máquina fotográfica com lente olho de peixe a partir da posição do usuário,
gerando uma imagem em projeção equidistante. Um dos métodos para análise da trajetória solar é a
máscara solar vertical em projeção geométrica, não sendo compatíveis as projeções equidistantes das
imagens de campo visual obtidas nas fotografias com lente olho de peixe. O presente estudo é parte dos
dados de dissertação de Mestrado, e tem como objetivo apresentar uma ferramenta qualitativa para análise
da posição solar vertical e horizontal compatível com a projeção equidistante, como método
complementar ao estudo de implantação dos equipamentos de lazer presentes em praças públicas, através
de 2 estudos de caso quanto ao sombreamento e a luz direta do Sol em relação ao campo visual. A
metodologia é baseada na aquisição de fotografias da trajetória solar no sentido vertical, através de um
solarscópio, com referência a diferentes orientações. Estas imagens foram inseridas no AutoCAD, onde
foram elaboradas cartas solares verticais em projeção equidistante para diferentes orientações em relação
ao norte e ao horizonte. Ao sobrepor a máscara solar vertical na foto do campo visual, pode-se visualizar
a presença ou não da luz direta do sol, durante o ano, para o campo visual proposto. Como resultado
espera-se possibilitar aos projetistas de espaços públicos, a partir destas informações, estudar a
possibilidade de ocorrência ou não de desconforto visual causado pela luz direta do sol em relação aos
campos visuais impostos por equipamentos de lazer.
Palavras-chave: Iluminação, Máscara Solar Vertical, Espaço Público.

ABSTRACT
The lightning generates visual conditions that direct the implementation of the leisure equipment in
public squares. One of these conditions is the direct sunlight in relation to the visual field of the users due
to the position of the equipment. For the study of visual field one of the indicated methods is getting
pictures with the fisheye lens camera, with a view from the position of the user generating an equidistant
projected image. One of the methods for the analysis of solar trajectory is vertical solar mask in
geometric projection, not compatible with the equidistant projections of the visual field images obtained
on the fisheye lens photos. This study is part of the master’s degree dissertation data base, and aims to
present a qualitative tool for the analysis of both vertical and horizontal solar position compatible with
the equidistant projection, as a complementary method to the study of implementation of leisure
equipment located at public squares, regarding shading and direct sunlight in relation to visual field. The
methodology is based on the acquisition of photos of the vertical solar trajectory, obtained with a
solarscope, with reference many directions. These images were inserted in AutoCAD, where vertical
solar letters in equidistant projection were created for different orientations in relation to north and
horizon. By superimposing the vertical solar mask in the visual field picture, it is possible to visualize the
presence or not of the direct sunlight, during the year, for the proposed visual field. As partial results it is
expected to overlap photos of visual fields with the equidistant vertical solar trajectory, enabling
designers of public spaces to study, through these information, the possibility of occurrence or not of
visual discomfort caused by direct sunlight in relation to visual field imposed by leisure equipment.

843

Keywords: Lighting, Vertical Solar Mask, Public Space.

1

INTRODUÇÃO

Com o decorrer dos anos e o avanço da urbanização, os habitantes das cidades passaram
a apropriar-se do espaço público das cidades por um tempo maior, em relação ao
cidadão de épocas anteriores à nossa. Por essa razão, há de se pensar a cidade visando
não apenas em relação a locomoção das pessoas, mas uma adequação dos espaços
urbanos livres para que sejam utilizados com mais frequência pela comunidade
(SCHMITZ, 1997).
As praças públicas são espaços públicos utilizados tanto para o trânsito de pessoas
quanto para o lazer, sendo que muitas delas servem como um elo unificador entre os
diferentes locais das cidades. Sendo estas, local onde as pessoas interagem e podem ter
alguns momentos de lazer, além de se deslocar de um local ao outro com flexibilidade
(LIBERALINO, 2011).
Vários estudos quando tratam da iluminação do espaço urbano se baseiam no ambiente
luminoso noturno (FROES, 2006; ROIZENBLATT, 2009; MOISINHO FILHO, 2010;
MIER, 2013), e não se preocupam com a iluminação do espaço público durante o dia.
Este estudo, porém, considera a iluminação natural de espaços públicos, assim como os
autores Mascaró (2006) e Masbougi (2003), que consideram importante estudar e
analisar a iluminação do espaço público diurna onde os contrates de luz e sombra
também são constantes e cada equipamento de lazer tem uma necessidade diferente de
sombreamento afetando diretamente a utilização dos equipamentos de lazer presentes
em praças.
Este trabalho traz parte da Dissertação de Mestrado que ensaia um método para análise
integrada das condições de iluminação diurna e noturna em praças, através da avaliação
de dois estudos de caso.
Deste modo, este artigo apresenta a ferramenta gerada a partir da necessidade de
analisar de forma qualitativa o movimento aparente do Sol no campo visual de usuários
de praças públicas que este pudesse ser sobreposto a fotografias obtidas com lente olho
de peixe, buscando detectar a possibilidade de ocorrência de ofuscamento. Ou seja,
apresenta uma metodologia para a obtenção de carta solar vertical em projeção
equidistante, que pode ser, também, reproduzida para diversas latitudes e direções de
campo visual auxiliando na análise de sombreamento.
Busca-se, por meio dele, um método de análise inicial do espaço urbano que sirva de
instrumento gráfico a arquitetos, urbanistas e projetistas. O objetivo é que este estudo
contribua para a implantação adequada de equipamentos de lazer, de forma a utilizar o
sombreamento gerado pela vegetação e entorno de maneira que minimize o
ofuscamento causado pela luz direta do sol.
2

MÉTODO

O método proposto para desenvolvimento desta ferramenta baseia-se na necessidade de
uma análise qualitativa do movimento aparente do Sol em projeção equidistante, para
campos visuais impostos por equipamentos de praças públicas.
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A primeira etapa constitui-se em procurar um método prático e eficiente que represente
de forma adequada o movimento aparente do sol. O solarscópio foi um dos objetos
encontrados para auxiliar na execução das cartas solares verticais equidistantes.
Portanto, propomos utilizar a máquina fotográfica com lente olho de peixe [a mesma
utilizada para obter imagens de campo visual] para obter fotos do solarscópio, gerando
assim imagens do movimento aparente do sol em projeção equidistante para diferentes
direções em referência ao Norte. A comprovação e detalhamento do método será
descrita a seguir.
A segunda etapa consiste no mapeamento das direções e ângulos de campo visual
impostos pelos equipamentos de lazer a serem estudados. Em sequência, obtiveram-se
as fotos do solarscópio em mesma direção e sentido dos ângulos de visão mapeados,
editaram-se as imagens desenhando de forma técnica as cartas solares em projeção
equidistante.
Como última etapa, foi realizada a sobreposição da carta solar à imagem de campo
visual de mesma direção, obtendo figuras para a análise do movimento do sol para
aquele campo de visão e seu sombreamento. A possibilidade ocorrência de
ofuscamento no olho humano, causado pela incidência direta da luz do sol é a matéria
principal deste trabalho.
2.1

Validação do Método

A ferramenta utilizada para se obter as cartas solares verticais foi o solarscópio (Figura
1). Objeto este, utilizado para simulação do movimento aparente do sol com maquetes
físicas, sendo uma alternativa aos arquitetos e projetistas para estudar a insolação e as
diferentes formas de incidência da luz do sol em determinado projeto, seja ele urbano ou
de edificações (LABCON, 2014).
A Figura 1 mostra o solarscópio utilizado, com 33 lâmpadas, sendo 11 para cada época
do ano, são três madeiras curvas representando os solstícios de inverno e verão e o
equinócio. Com 11 lâmpadas em cada curva apontando a posição do sol desde as 7
horas às 17 horas, observando que as madeiras longitudinais são apenas para travamento
do objeto.
Figura 1 - Solarscópio
Lâmpada representação solar
Solstício de Verão

Equinócio

Solstício de Inverno

Fonte: Próprio Autor.
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Inicialmente foi testada a confiabilidade do método. Devido ao acesso a cartas solares
horizontais em projeção equidistante da cidade em estudo posicionou-se o solarscópio
na latitude a ser estudada e obteve-se, com a lente olho de peixe posicionada na
horizontal, uma imagem que fosse compatível a carta solar horizontal equidistante. Ou
seja, a câmera fotográfica com lente olho de peixe foi posicionada no centro do
equipamento, sob um tripé com altura igual a 80 centímetros do chão à base da lente,
com a lente olho de peixe alinhada ao inicio do madeiramento do solarscópio como
mostra a Figura 2.
Figura 2 - Posição da Câmera Fotográfica com Lente Olho de Peixe – alinhada
com o solarscópio e a imagem adquirida pela foto.

Fonte: Próprio Autor.

A Figura 3 mostra a foto horizontal do solarscópio que foi carregada no programa
AutoCAD 2014 no arquivo da carta solar horizontal equidistante, editando a imagem
para que tivesse um raio igual ao da carta solar de 1 metro.
Figura 3 - Foto horizontal do solarscópio e carta solar horizontal no programa
AutoCAD 2014

Fonte: Próprio Autor.
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Após isso se sobrepôs a carta solar a imagem do solarscópio comparando os traçados
dos solstícios e equinócio e a localização das lâmpadas. Como se pode ver nas Figuras 4
e 5 houve compatibilidade entre a carta solar horizontal equidistante e a fotografia do
solarscópio, ambas com latitude respectiva a cidade de estudo.
Figura 4 - Sobreposição carta solar equidistante e fotografia solarscópio

Fonte: Próprio Autor.

Figura 5 - Foto horizontal do solarscópio, carta solar horizontal equidistante e
sobreposição das imagens – Validação do método

Fonte: Próprio Autor.

Portanto, comprovou-se a viabilidade do método para execução das cartas solares
verticais equidistantes correspondentes aos campos visuais. Reforçando que o
solarscópio utilizado para desenvolver as cartas solares possui entre os pontos que
demarcam as horas, madeiras de travamento para estabilidade do mecanismo. Ou seja,
os pontos a serem considerados para demarcar os traços das horas são de lâmpada a
lâmpada, entre os travamentos.
2.2

Elaboração das cartas solares verticais equidistantes

Comprovada a confiabilidade do método, mapeou-se os equipamentos de lazer das
praças a serem estudados, obtendo as direções predominantes de campo visual.
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Os equipamentos analisados foram: mesas de jogos de xadrez, academias ao ar livre,
bancos e playground, totalizando 44 equipamentos, sendo: 35 na primeira praça e 9 na
segunda.
Como mostra a Figura 7, foram encontradas 18 direções de campo visual: Norte, Sul,
Leste, Oeste, +/- 15o Norte, +/- 15o Sul, +/- 15o Leste, +/- 15o Oeste, Nordeste, Noroeste,
Suldeste, Suldoeste, -22,5 o Sul e -10o Oeste.
O presente trabalho considera os campos visuais perpendiculares ao chão, com o
usuário posicionado a direção imposta pelo equipamento de lazer, sem considerar
possíveis modificações de campo visual geradas por “movimentos de pescoço” dos
usuários.
Figura 6 - Mapeamento das direções dos campos visuais a serem estudados

Fonte: Próprio Autor.

Após o mapeamento das direções para elaboração das cartas solares verticais
equidistantes, foi feita a impressão das direções e desenhada no centro do solarscópio
como guia para o posicionamento da máquina fotográfica.
A máquina fotográfica foi posicionada, com auxilio de um tripé, de modo que o centro
da lente estivesse alinhado ao centro longitudinal e vertical do solarscópio.
Foram então capturadas as fotos para cada sentido de campo visual, totalizando 18
fotografias como podemos ver a seguir na Figura 8.
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Figura 7 - Fotografias para execução das cartas solares verticais equidistantes

Fonte: Próprio Autor.

O procedimento escolhido para o desenho das cartas solares levou em conta a busca por
uma ferramenta que possa ser desenvolvida de forma rápida e que seja utilizada para
análises qualitativas. A Figura 9 demonstra como é o desenho no momento em que está
sendo desenvolvido, onde cada fotografia do solarscópio é carregada no programa
AutoCAD 2014 e com o comando stretch as formata com raio igual a 1 metro. Em
seguida é feita uma circunferência de mesmo raio e com as indicações de Norte, Sul,
Leste e Oeste, que é sobreposta à imagem, com o comando pline, que gera linhas e
arcos contínuos, desenha-se primeiro os arcos que representam os solstícios e equinócio,
em seguida unindo os pontos das lâmpadas, foram traçadas as linhas que representam as
horas dos dias, completando o desenho da carta solar vertical.
Figura 8 - Desenho técnico da carta solar no programa AutoCAD 2014.

Fonte: Próprio Autor.
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Cada fotografia do solarscópio passou por este procedimento. A Figura 10 mostra todas
as cartas solares verticais em projeção equidistante que foram desenvolvidas, cada uma
representando uma direção de campo visual.
Figura 9 - Cartas Solares Verticais Equidistantes

Fonte: Próprio Autor.

Com a carta solar vertical equidistante pronta superpõe-se a mesma as imagens de
campo visual para aquela mesma direção, podendo deste modo extrair dados
qualitativos, quanto à presença da luz direta do sol no campo visual estudado, assim
como a qualidade e posição do sombreamento para o campo visual e o equipamento de
lazer que está sendo estudado.
Propõe-se junto a essa ferramenta, utilizar como complemento o zoneamento do campo
visual (PANERO; ZELNICK, 2006; BACKER; STEEMERS, 2002), como observado
na imagem a seguir, divide o mesmo em 3 zonas distintas: a zona de visão central, a
qual fornece a maior acuidade visual e é delimitada por um ângulo sólido de 1°; a zona
chamada de ergorama que é formada por um ângulo sólido de 60°, onde se obtém a
percepção de profundidade e a distinção cromática; a terceira zona chamada de
panorama, onde os objetos são difíceis de distinguir quando estáticos (VÁSQUEZ,
2011).
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Figura 10 - Zoneamento do Campo Visual

Fonte: Próprio Autor.

3

EXEMPLO DE
EQUIDISTANTE

UTILIZAÇÃO

DA

CARTA

SOLAR

VERTICAL

Buscando ilustrar a utilização da ferramenta, tomaram-se como exemplo dois
equipamentos, primeiramente uma das posições de uma mesa de jogos de xadrez com
campo visual direcionado para Leste e a outra um banco em um playground direcionado
a Noroeste. A altura dos campos visuais considerada foi de uma pessoa adulta com 1,70
metros e a altura dos olhos ao chão igual a aproximadamente 1,10 metros, com banco
possuindo 45 centímetros de altura (ABNT, 2004).
Como podemos visualizar na Figura 12, se o usuário mantiver seu campo de visão
estático, provavelmente não haverá a possibilidade de ocorrência de ofuscamento, pois
o entorno e a vegetação geram o bloqueio da presença da luz direta do sol, tanto na zona
Ergorama quanto na zona Central de visão. Porém se este equipamento virado a Leste
não possuísse um entorno denso, haveria grandes chances de ocorrência de ofuscamento
causado pela luz direta do sol.

851

Figura 11 - Exemplo 1: Campo visual direcionado a Leste

Fonte: Próprio Autor.

Ao analisar o segundo exemplo, representado pela Figura 13 podemos concluir que não
há possibilidade de ocorrência de ofuscamento pela luz direta do sol, visto que o gráfico
do movimento aparente do sol não está diretamente presente nas zonas de visão onde
possa haver ofuscamento, mesmo se o usuário movimentar seu campo de visão para
cima provavelmente não haverá a possibilidade de ocorrência de ofuscamento visto que
há a copa da árvore está bloqueando a insolação direta.
Figura 12 - Exemplo 2: Campo visual direcionado a Noroeste

Fonte: Próprio Autor.
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4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os arquitetos e urbanistas no momento inicial de seus projetos buscam ferramentas que
os levem a tirar conclusões qualitativas do espaço de implantação. Deste modo, a
ferramenta descrita e o método para adquiri-la buscam auxiliar estes projetistas na
análise primária do movimento aparente do sol e sua posição em relação ao campo
visual gerado por determinado equipamento.
Esta análise pode proporcionar o auxilio a ocasiões de podas de árvores ou na
localização do plantio de vegetações, além de mostrar o comportamento do entorno
quanto ao bloqueio ou não da luz direta do sol no campo visual.
Com o ajuste da latitude do solarscópio, pode-se utilizar o método descrito para
desenvolver a carta solar vertical em projeção equidistante para as cidades em que se
deseja. Porém, esta não serve como ferramenta quantitativa, pois a forma gráfica que é
desenvolvido o desenho final da carta solar não é totalmente preciso.
Propõe-se complementar o estudo com análises do sombreamento utilizando fotos
horizontais do espaço urbano sobrepondo-as a carta solar horizontal, assim como uma
análise do ambiente luminoso noturno. Portanto, com a carta solar vertical em projeção
equidistante e as análises complementares, pode-se propor uma melhor implantação dos
equipamentos de lazer em praças públicas, além de possíveis podas de árvores ao
plantio de novas espécies, qualificando deste modo o espaço urbano.
5
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RESUMO
No âmbito da Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, o Regulamento Técnico da
Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R) se constitui no
instrumento legal para a obtenção da classificação da eficiência energética das habitações, de acordo com
a zona bioclimática. O projeto de pesquisa de iniciação científica que deu origem a este trabalho
concentra-se especificamente na ZB8, visando a cidade do Rio de Janeiro, e tem como objetivo geral
verificar em que medida determinados parâmetros arquitetônicos, utilizados no processo de avaliação,
podem impactar na classificação de habitações. Foi investigada especificamente a influência das
esquadrias, por serem elementos de arquitetura facilmente substituíveis na busca por uma melhor
classificação da unidade habitacional, ao contrário dos materiais constituintes das paredes, por exemplo.
Tendo um fim exploratório, os procedimentos da investigação foram experimentais, testando em planilhas
eletrônicas o desempenho das esquadrias, inicialmente de forma empírica, em um compartimento-padrão
hipotético e posteriormente, em unidades habitacionais de edifícios residenciais multifamiliares no Rio de
Janeiro. Os parâmetros definidos para a investigação das esquadrias foram seu percentual de abertura
(FVent) e seu nível de sombreamento (Somb), em diferentes orientações, sendo esses elementos cruzados
entre si em combinações diversas.Os resultados indicam o sombreamento como o parâmetro de influência
mais significativa, podendo proporcionar ganhos em um nível de eficiência para a mesma orientação ou
dois, dependendo das diferentes orientações. O percentual de abertura também proporciona ganhos ao ser
alterado, embora estes sejam mais discretos. O produto desta análise poderá ser adotado como ferramenta
para tomadas de decisão em reformas de habitações, de modo limitado nas multifamiliares e de forma
mais ampla nas unifamiliares. Além disso, também poderá ser utilizado como insumo para projetos de
novas residências.
Palavras-chave:RTQ-R, Esquadrias, Eficiência

ABSTRACT
Within the Brazilian National Policy for Saving and Rational Use of Energy, the Brazilian Regulation of
Technical Quality Level Energy Efficiency of Residential Buildings (RTQ-R), is a legal instrument for
obtaining the rating the energy efficiency of dwellings. This paper focuses on Rio de Janeiro city, one of
the hottest in Brazil, and aims to verify to what extent some architectural variables (such as openings)
used in the evaluation process can be more decisive than others for classification of dwellings about their
efficiency in terms of electric energy consumption. The research took place first in a virtual model, and
then in the design of recent built dwellings at the city; the parameters examined were how much opening
was possible in different kinds of windows; if there was shading on them; orientation of facades and
orientation of openings. These elements were crossed each other in various combinations, using
appropriate spreadsheets for its calculation. Results show that the shading of openings is the most
significant parameter influencing the energy efficiency of envelope. This result is significant for those
existing building who intend to increase their energy efficiency, but don’t have many possibilities in the
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matter of changing walls and another more complex modifications. By a simple change of windows,
adopting shading on them, it is possible to improve the dwelling energy efficiency to the best rating,
depending on orientation. So, the product of this analysis can be adopted as a tool for decision making on
housing reforms, or, additionally, it may also be used as input for new projects.
Key words: energyefficiency, openings, Housing, Brazilian Labeling

1

INTRODUÇÃO

A esquadria atua como ponto de ligação entre exterior e interior de uma edificação. Além
de cumprir funções estéticas, exerce principalmente funções de proteção e conforto, e
essas funções serão atendidas em função do material utilizado e do sistema de abertura.
Serão esses dois itens que regularão a entrada de ar e luz para dentro da edificação,
através da abertura. Caso haja um desequilíbrio no cumprimento dessas funções, seja por
inadequação da esquadria ou por outra razão, o usuário tenderá a restabelecê-lo, o que
geralmente é feito por meio da utilização de um sistema ativo, consumidor de energia.
Dados do Ministério das Minas e Energia indicam que, no Brasil, o setor de edificações
consome 42% da energia elétrica do país (BRASIL, 2011).Assim, em tempos onde cada
vez mais a redução do consumo energético se faz necessária, as edificações não devem
representar um meio de alto consumo energético, pelo contrário, sua forma física e
constituição deveriam ser concebidas para suprir as necessidades humanas sem um gasto
energético desnecessário. Nesse sentido, entendemos que as esquadrias, ao permitirem a
ligação do exterior com o interior, podem representar, literalmente, um canal através do
qual a energia pode ser desperdiçada, como Bannisteret al (1998) demonstram, ao analisar
a troca térmica ocorrida nas edificações.
No Brasil, há poucos anos foi criada a ENCE1 para edificações, primeiramente comerciais,
de serviços e públicas, e posteriormente, residenciais. Tomando como parâmetro
metodológico os procedimentos de cálculo adotadosno método prescritivo da atribuição da
etiqueta às unidades habitacionais, formalizados no RTQ-R (BRASIL, 2012), o presente
trabalho investiga como as esquadrias influenciam nessa classificação, analisando seu
sistema de abertura, sombreamento e orientação, procurandoresponder a questões para
tomadas de decisões nas reformas de habitações localizadas no Rio de Janeiro (ZB8).
É sabido que nem sempre uma reforma tem o poder de modificar em grandes proporções
uma edificação. Cada caso merece ser avaliado individualmente, e cada um apresentará
suas próprias dificuldades, sejam elas de ordem física e/ou econômica. Dessa forma, o
resultado idealmente pretendido pode não ser o possível de ser alcançado, havendo
situações em que será necessária uma escolha em detrimento de outra. Sendo um elemento
arquitetônico de fácil substituição, as esquadrias podem ser decisivas nesse processo, e
nisso reside o objetivo do trabalho, o conhecimento de o quanto a sua troca por outro
modelo poderá melhorar, por orientação, o desempenho energético da habitação.
A investigação foi feita em duas etapas; primeiramente, em um compartimento hipotético,
criado especialmente para a pesquisa, que gerou resultados preliminares. Posteriormente, as
mesmas combinações de cálculos foram aplicadas a unidades habitacionais (UHs) reais,
localizadas na cidade do Rio de Janeiro. Cabe mencionar que reside aqui uma das
limitações do trabalho. Ao se proceder a investigação somente sobre as esquadrias, as
demais características construtivas das edificações analisadas precisaram ser igualadas,
especialmente as que se referem a paredes e coberturas e suas propriedades termofísicas. Os
resultados da investigação no compartimento hipotético e nas UHs reais foram similares,
apontando os modelos de esquadrias mais indicados, em termos de eficiência energética,
para a sua substituição, em função da orientação.
1

Etiqueta Nacional de Conservação de Energia.
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2

FUNDAMENTAÇÃO

O uso do RTQ-C (BRASIL, 2013) e do RTQ-R (BRASIL, 2012) como instrumentos de
investigação do desempenho energético de edificações é um exercício que vem sendo
adotado praticamente desde os seus lançamentos. Mesmo com todas as revisões já
efetivadas e outras tantas que ainda se fazem necessárias, diversas são as publicações
que trazem essa abordagem. Especificamente sobre o RTQ-R, em nossa investigação
sobre a influência das esquadrias no desempenho energético das habitações,
encontramos boas referências nos trabalhos de Matos (2012), Queiroz et al (2011) e
Ziebell (2013), e de fato, há um aprendizado intrínseco na aplicação do Regulamento, e
seu uso pode ir muito além da solicitação da ENCE.Embora os resultados de suas
aplicações forneçam uma classificação segundo parâmetros determinados, que
enquadram os edifícios em variáveis com considerações eventualmente limitadas, há
uma relação direta entre a classificação obtida e a eficiência energética da edificação.
Em uma visão mais ampla, para além dos preceitos do RTQ-R, a influência das
esquadrias é algo que vem sendo estudado como elemento arquitetônico, que não só
define a relação entre exterior e interior da edificação, como também participa de sua
composição estética, sendo um importante item para a caracterização das construções.
Na literatura de conforto ambiental, a relação entre o tipo de esquadria/sistema de
abertura e sua permeabilidade ao ar também é bastante estudada, como podemos ver em
Corbella; Corner (2011), Bittencourt; Cândido (2005) e Krause et al, 2005.
Lambertset al (1997) ratificam essa relação das esquadrias com o comportamento
térmico da edificação, lembrando que os itens que mais interferem no aporte de calor
por um vão são a orientação e o tamanho da abertura; o tipo de vidro e o uso de
proteções solares internas e externas. Do mesmo modo, Bittencourt e Cândido (2005)
mencionam que os principais fatores na configuração do fluxo de ar no interior das
edificações são o tamanho, a forma e a localização das aberturas.
Ainda a respeito do tamanho das aberturas, Bannisteret al (1998) fazem uma relação
direta entre o seu aumento e o consequente aumento na troca térmica entre interior e
exterior, o que teria como uma de suas consequências o aumento da energia necessária
para a climatização dos ambientes. O estudo demonstrou que uma taxa acima de 50% na
relação aberturas/fachadas induz ao maior consumo de energia para climatização, para
todas as tipologias estudadas. Uma relação semelhante a respeito da comparação entre o
tamanho da abertura e da fachada, mas comparando os resultados à absortância, Santana
e Ghisi (2007) perceberam que, para uma mesma absortância, a alteração do percentual
de janelas na fachada, levado ao extremo, de 10% a 90%, provocou um aumento no
consumo de energia que chegou a 41,6%. Considerando-se que é um aumento de quase
50% provocado simplesmente pela existência de mais janelas na edificação, esse fato
nos ajuda a ter a dimensão da importância desses elementos arquitetônicos no seu
desempenho energético.
Em uma linha semelhante, Sorgato, Versage e Lamberts (2011a) demonstraram
resultados com algumas outras nuances, considerando edificações ventiladas
naturalmente em ZB3 e ZB8. Os autores constataram que a área da ventilação influencia
diretamente no desempenho térmico, e a influência será positiva em uma faixa de 8% a
15% da área útil do ambiente, sendo tanto melhor quanto mais se aproximar do teto da
faixa. Assim, vemos que não se trata simplesmente de reduzir o tanto quanto possível o
tamanho da abertura, mas perceber que até certo limite, o seu aumento tem efeitos
positivos.
Ziebell (2013) analisou, em Porto Alegre, como a orientação, o tamanho e o
sombreamento das aberturas influenciam no comportamento térmico dos ambientes
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(considerando a energia consumida no condicionamento de ar para atingir as condições
de conforto). Não só concluiu que o tamanho maior das aberturas produz um pior
comportamento térmico, como também constatou que, independentemente do tamanho
e da orientação, sempre há uma melhora no desempenho térmico ao ser acrescentado
um elemento de sombreamento nas aberturas2, fato também constatado por Sorgato,
Versage e Lamberts (2011b), ao analisar o efeito que o dispositivo de sombreamento
exerce nas edificações situadas nas ZB3 e ZB8.
A respeito da importância do sombreamento, não somente nas edificações residenciais,
mas também nas comerciais/institucionais, Dias et al (2012) verificaram que os ângulos
de sombreamento nas aberturas, quando analisados à luz do RTQ-C, podem ser
subestimados, posto que dependendo da edificação, eles podem ser determinantes na
obtenção da ENCE, fazendo, assim, diferença na consideração sobre o desempenho
energético da edificação.
Vemos, portanto, que há relações diretas, já estabelecidas, entre o tamanho da abertura,
seu sombreamento e o desempenho térmico da edificação. Em nossa pesquisa, ao seguir
este raciocínio, a busca foi no sentido de verificar, para edificações já existentes, onde
exista a intenção de melhorar sua eficiência energética, se há vantagem em se investir na
substituição de esquadrias ou de seu posicionamento, para a obtenção do efeito desejado.
3

MÉTODO

Com um fim exploratório, a análise da influência das esquadrias na classificação do
nível de eficiência energética foi feita de modo experimental, utilizando as equações
integrantes do Método Prescritivo do RTQ-R para a cidade do Rio de Janeiro (ZB-8),
considerando a classificação obtida para a envoltória, em seu comportamento no verão
(EqNumEnvResf). Foram considerados atendidos os pré-requisitos gerais, dos ambientes
e da unidade habitacional.
Para isolar o componente “esquadrias” na equação 3.21 do RTQ-R (BRASIL, 2012),
foram admitidas como variáveis a orientação (área de paredes externas – Apamb – e
área de abertura – Aab), o percentual de ventilação das esquadrias (Fvent) e se estas
possuíam sombreamento (Somb). As demais componentes foram consideradas como
padrão, dentro dos limites aceitos para a ZB-8, para todos os testes realizados3.
foi feita inicialmente em um
Figura 1 - Modelo virtual: uma face A aplicação
compartimento
hipotético,
um modelo utilizado como
externa e três internas, testado em
APP, com dimensões em metros de 3x3x3 (Figura 1),
diferentes orientações
em diferentes orientações, com três paredes confinadas
e uma janela que ocupa metade da única parede voltada
para o exterior (Quadro 1). Posteriormente, a mesma
análise foi feita em unidades habitacionais (UHs) de
prédios residenciais multifamiliares, como será
detalhado mais adiante.
A consideração dos valores de Fvent em 0,45 e 0,90 foi
tomada dos tipos 1 (janela de abrir 90°) e 3 (janela de
correr) de esquadrias disponibilizados no Anexo II do RTQ-R (BRASIL, 2012). Em
ambas as esquadrias, foi considerada a possibilidade de existir ou não venezianas, o que
produziu a utilização de quatro modelos de esquadrias (Figura 2).
Fonte: elaboração própria

2

No presente trabalho, foi verificada a mesma constatação, para o clima do Rio de Janeiro.
U= 2,43 [W/(m².K)]; CT= 152 [kJ/m².K]; Absortância = 0,40; COB=0; PIL=0; SOLO=0; PD= 3,00m.
Esquadrias testadas: Tipos 1 e 3 do Anexo II do RTQ-R (BRASIL, 2012).
3
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Quadro 1 – Plantas esquemáticas do modelo virtual, suas características e as combinações de análise adotadas.
AabN
AabS
AabL
AabO

N

Características

Uma face externa e três internas, testado em diferentes orientações. Compartimento
medindo 3x3x3m. A abertura ocupa metade da parede. APamb: 4,5m²; Aparint: 3x9
= 27m²; AAb: 4,5m²
Combinações de
Fvent 0,45 x Somb 0 / Fvent 0,45 x Somb 1 / Fvent 0,90 x Somb 0 / Fvent 0,90 x
análise
Somb 1
Fonte: elaboração própria

O questionamento a respeito de o quanto uma troca de esquadria poderia ser vantajosa,
do ponto de vista da classificação energética, foi feito por APP; inicialmente, no modelo
virtual, e posteriormente, em UHs reais, e buscou respostas para três perguntas:
Figura 2 – Modelos de esquadrias
pesquisados

Fvent 0,90
Somb1

Fvent 0,90
Somb0

a) O quanto melhora a classificação do
ambiente, por orientação, se for feito um
investimento em venezianas?
b) O quanto melhora a classificação do
ambiente, por orientação, se uma esquadria
Fvent 0,45 for substituída por outra Fvent 0,90?
c) O que exerce maior influência? Fvent ou
Somb? O quanto cada um pode melhorar a
classificação do ambiente, por orientação?

As UH’s reais adotadas no estudo foram
selecionadas a partir dos ‘Habite-se’ concedidos
Fvent 0,45
Fvent 0,45
Somb0
Somb1
na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2012, e
dentro deste universo, foram selecionadas
Fonte: elaboração própria
aleatoriamente três unidades na Área de
Planejamento 4 (AP4), região que relativamente à sua área concentrou o maior número de
‘Habite-se’ da cidade – 57,3 ‘Habite-se’/Km2 (PRJ, 2013). SãoUHs que pertencem a
prédios de classe média, com três quartos e área útil total variando de 72,25m² a 76,90m².
3.1 Os procedimentos de cálculo

Quadro 2 – Combinações para os cálculos no
modelo virtual
Valores de GHR
0,45/0
0,45/1 0,90/0
0,90/1
Oeste
Norte
Leste
Sul
Fonte: Elaboração própria

Não é demais ressaltar que os cálculos
foram feitos por APP, utilizando-se como
resultado apenas seu EqNumEnvResf, ou
seja, o comportamento da envoltória do
ambiente no verão.
Para a análise das esquadrias foram
promovidas diferentes combinações entre
orientação/Fvent/Somb e estas inseridas
em planilha eletrônica, gerando dezesseis respostas (Quadro 2) que foram recombinadas
em função da variável a ser estudada em cada caso (orientação, Fvent ou Somb).
Para os cálculos feitos a partir das UHs reais, as combinações foram as mesmas, porém,
como não havia apenas um APP em estudo, testado em distintas situações, mas vários deles,
testados nas mesmas distintas situações (orientação/Fvent/Somb), foi produzido um volume
bem maior de cálculos, o que ensejou a demanda de uma etapa adicional, ponderando os
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resultados pelas áreas úteis das UHs e obtendo, assim, apenas um resultado para cada UH,
concentrando as informações de suas três APPs e fornecendo parâmetros para a análise da
influência da esquadrias, por orientação, na classificação da eficiência energética.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados foram obtidos
Quadro 3 – Combinações pesquisadas e resultados diretos
em GHR4, expressos em
Resultado (GHR)
Combinação pesquisada
Mod.Virtual
UHs reais
células nas cores que refletem
1.
Oeste
/
Fvent
0,45
/
Somb0
12167
12145
suas classificações (A, B, C, D
2.
Oeste
/
Fvent
0,45
/
Somb1
6604
7235
ou E). A primeira etapa de
3. Oeste / Fvent 0,90 / Somb0
11301
11280
análise foi com o modelo 4. Oeste / Fvent 0,90 / Somb1
5739
6370
virtual e a segunda, com as 5. Norte / Fvent 0,45 / Somb0
10360
11282
UHs reais, que como já 6. Norte / Fvent 0,45 / Somb1
5859
6827
explicado
anteriormente, 7. Norte / Fvent 0,90 / Somb0
9693
10516
5152
6066
tiveram os GHRs de suas 8. Norte / Fvent 0,90 / Somb1
9.
Leste
/
Fvent
0,45
/
Somb0
9759
10145
diferentes APPs ponderados
5102
5649
pelas áreas úteis, de modo a 10. Leste / Fvent 0,45 / Somb1
11. Leste / Fvent 0,90 / Somb0
9082
9366
obter um GHR/UH, e em 12. Leste / Fvent 0,90 / Somb1
4425
4870
seguida, os GHRs de todas as 13. Sul / Fvent 0,45 / Somb0
8348
9618
UHs, juntos , produziram uma 14. Sul / Fvent 0,45 / Somb1
4599
5579
7710
8872
média, um valor representativo 15. Sul / Fvent 0,90 / Somb0
3962
4841
único de cada combinação 16. Sul / Fvent 0,90 / Somb1
Fonte:
Elaboração
própria
para o grupo das UHs reais. O
objetivo desse procedimento (separar o modelo das UHs reais) foi não influenciar o
resultado de unidades existentes com os resultados do modelo criado para a pesquisa. Por
outro lado, como pode ser visto no Quadro 3, os resultados de um e de outro acabaram
sendo bastante semelhantes, alguns até idênticos ao se verificar as faixas de classificação.
Estes resultados foram combinados entre si para responder às três perguntas sobre a
influência das esquadrias. Para a comparação (sempre analisando em grupos distintos o
modelo e as UHs reais) foi feita uma relação entre eles. Na pergunta [a], foi estabelecida
uma relação percentual da melhor situação (Somb1) sobre a pior situação (Somb 0), por
Fvent e orientação, considerando o valor do intervalo em GHR que separa os níveis de
classificação (3.156 GHR, para a ZB-8). O Quadro 4 exibe os resultados das UHs reais.
a) O quanto melhora a classificação do ambiente, por orientação, se for feito um
investimento em venezianas?
Quadro 4 – Resultados da investigação por orientação e por Fvent, alterando-se o Somb0 por Somb 1
Fvent 90
Somb0
Somb1

Oeste
11280
6370

GHR
Leste
Sul
9366
8872
4870
4841

Fvent 45
Norte
10516
6066

Somb0
Somb1

Variação em relação o intervalo
Oeste Leste
Sul
Norte
Somb0
Pior sit Pior sit Pior sit Pior sit
Somb1
156% 142% 128% 141%
Fonte: Elaboração própria

Fvent 90

Fvent 45
Somb0
Somb1

4

Oeste
12145
7235

GHR
Leste
Sul
10145 9618
5649
5579

Norte
11282
6827

Variação em relação o intervalo
Oeste Leste
Sul
Norte
Pior sit Pior sit Pior sit Pior sit
156% 142% 128% 141%

Graus-hora de resfriamento: o somatório da diferença entre a temperatura operativa horária e a
temperatura de base, quando a primeira está acima da temperatura de base, no caso de esfriamento,
adotando a temperatura de base como 26° (BRASIL, 2012).
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Apesar de em valores absolutos os GHRs serem diferentes, podemos constatar que, para
uma mesma orientação, a adoção de uma janela com venezianas produzirá relativamente a
mesma melhora, seja noFvent 0,45 ou noFvent 0,90. Porém, a veneziana produzirá um
melhor resultado na medida em que for pior a orientação, na sequência da pior para a
melhor, Oeste-Leste-Norte-Sul. A mesma tendência de comportamento foi constatada nos
cálculos do modelo virtual.Em termos mais visuais, podemos ver essa análise com seus
resultados (absolutos em GHR)dispostosgraficamente sobre uma barra que expressa a
faixa de classificação (Figura 3), com as cores devidas de cada intervalo.
Pela análise gráfica, é mais facilmente percebível que um modelo de esquadrias com
duas folhas de correr que deslizam sobre si mesmas, sem venezianas, nem alcança a
classificação
“B”,
Figura 3: Comparação dos resultados das quatro orientações para
mesmo se for situada no
Fvent 0,45/Somb0 e Fvent 0,90/Somb 1
Sul,
ficando
a
orientação Oeste na
classificação “D”. Já
um modelo de abrir,
com venezianas, tem
duas
orientações
classificadas como “A”
e duas como “B”.

Fonte: elaboração própria

Nas perguntas [b] e [c], foi feita uma relação percentual sobre a redução do valor
absoluto do GHR, das melhores situações em relação às piores e em seguida essa
mesma análise novamente, tendo como referência o valor do intervalo entre as
classificações (como na pergunta [a]). O uso do intervalo foi necessário para ser
possível analisar as diferenças de resultados entre uma situação e outra que
apresentassem a mesma classificação em letras, mas com valores de GHR diferentes
entre si. Ao se manter a análise somente pela faixa de classificação, nuances mais sutis
teriam sido perdidas na análise. Assim, na sequência, são apresentadas as respostas às
perguntas sobre as UHs reais (Quadros 5 e 6) e suas análises resultantes.
b) O quanto melhora a classificação do ambiente, por orientação, se uma esquadria
Fvent 0,45 for substituída por outra Fvent 0,90?
Quadro 5 – Resultados da investigação por orientação e por Somb, alterando-se o Fvent 0,45 por Fvent0,90
Análise: Redução do GHR mudando o Fvent
Análise: Redução do GHR mudando o Fvent
de 0,45 para 0, 90
de 0,45 para 0, 90
Redução Redução em
Redução Redução em
Fvent Fvent
Fvent Fvent
% do
relação ao
% do
relação ao
Somb0
Somb1
0,45
0,90
0,45
0,90
GHR
intervalo
GHR
intervalo
Oeste
12145 11280
Norte
11282 10516
Leste
10145 9366
Sul
9618 8872
Fonte: Elaboração própria

7%
7%
8%
8%

27%
24%
25%
24%

Oeste
Norte
Leste
Sul

7235
6827
5649
5579

6370
6066
4870
4841

12%
11%
14%
13%

27%
24%
25%
23%

Há uma melhora de no mínimo 23% (em relação ao intervalo), em cada orientação, ao se
substituir uma esquadria Fvent 0,45 por uma esquadria Fvent 0,90. Pela análise gráfica
(Figura 4), vemos que se não houver venezianas, no modelo de correr, a orientação oeste
ainda recebe a classificação “D”. No modelo de abrir, isso não ocorre. De modo análogo,
é possível constatar aproximadamente a mesma melhora na substituição das esquadrias de
correr pelasde abrir, se houver venezianas, com as orientações sul e leste passando a se
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COM venezianas

SEM venezianas

Figura 4- Comparação dos resultados das orientações, combinando o par
de janelas sem venezianas (Somb0), nas duas situações de abertura
(correr – Fvent0,45 e abrir – Fvent 0,90) e o par com venezianas (Somb
1), nas mesmas situações de abertura. Notar que em cada par, há uma
leve melhora da eficiência para todas as orientações.

classificar como “A”.
Este resultado nos
remete a Rodrigues
(2008),
que
ao
realizarsimulações
computacionais
combinando a ação do
vento e da temperatura,
também constatou que
os
formatos
das
aberturas de janelas
podem
influenciar
significativamente no
desempenho
térmico
dos edifícios.

Fonte: elaboração própria

c) O que exerce maior influência? Fvent ou Somb? O quanto cada um pode melhorar
a classificação do ambiente, por orientação?
Quadro 6 – Resultados por orientação e por combinação de Fvent x Somb. Notar as médias de reduções em
relação ao intervalo de classificação do GHR, 25% alterando-se o Fvent e 142% alterando-se o Somb.
Redução do GHR mudando o Fvent de 0,45
Redução do GHR mudando o Fvent de 0,45
para 0,90
para 0,90
Redução Redução em
Redução Redução
Fvent Fvent
Somb Fvent Fvent
% do
relação ao
% do
em relação
Somb1
45
90
45
90
0
GHR
intervalo
GHR ao intervalo
Oeste 12145 11280
7%
27%
Oeste
7235 6370
12%
27%
Norte 11282 10516
7%
24%
Norte
6827 6066
11%
24%
Leste
10145 9366
8%
25%
Leste
5649 4870
14%
25%
Sul
9618
8872
8%
24%
Sul
5579 4841
13%
23%
MÉDIA
7%
25%
MÉDIA
13%
25%
Redução do GHR mudando o Somb de 0 para 1
Redução Redução em
Fvent
relação ao
Somb0 Somb1 % do
45
GHR
intervalo
Oeste 12166 7254
40%
156%
Norte 11287 6833
39%
141%
Leste
10165 5669
44%
142%
Sul
9626
5587
42%
128%
MÉDIA
42%
142%
Fonte: Elaboração própria

Redução do GHR mudando o Somb de 0 para 1
Redução Redução
Fvent Somb Somb
% do
em relação
0
1
90
GHR ao intervalo
Oeste
11301 6389
44%
156%
Norte
10521 6072
42%
141%
Leste
9387 4891
48%
142%
Sul
8880 4848
45%
128%
MÉDIA
45%
142%

Em termos absolutos, a troca do Somb produz melhores resultados do que a troca do
Fvent. Em relação ao intervalo, a troca do Somb pode produzir ganhos de 142%, contra
25% da troca do Fvent, na média das orientações. Ou seja, se a opção for única e/ou o
orçamento for restrito, será mais vantajoso incorporar a veneziana na esquadria.
Na análise gráfica (Figura 5),ratificamos que o sombreamento da janela terá mais influência
no desempenho energético da edificação do que a proporção da abertura, havendo um
ganho de quase dois intervalos ao alterar o sombreamento, contra um ganho menor, de
cerca de 1 intervalo, ao se aumentar a área de ventilação.
Após as respostas aos três questionamentos, vemos que uma simples substituição de
esquadrias pode contribuir bastante para o aumento da eficiência energética da
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Fvent 0,90

Fvent 0,45

Figura 5- Comparação dos resultados das orientações, combinando o par de
janelas de correr (Fvent 0,45) nas duas situações de sombreamento (com e
sem venezianas) e o par de janelas de abrir (Fvent 0,90), nas mesmas
situações de sombreamento. Notar que em cada par, há uma melhora
bastante expressiva da eficiência para todas as orientações.

habitação(ainda que a
abrangência do presente
trabalho tenha suas
limitações). Em um caso
de reforma da habitação,
a
substituição
de
esquadrias
é
um
procedimento que pode
ser feito em um dia
apenas, com o mínimo
de incômodo para o
morador e um retorno
bastante positivo em
termos de eficiência, em
qualquer orientação.

Fonte: elaboração própria

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalhou analisou o comportamento de diferentes modelos de esquadrias no
desempenho energético de habitações no Rio de Janeiro, mediante os procedimentos
adotados no método prescritivo do RTQ-R (BRASIL, 2012). A principal motivação do
trabalho foi a fácil substituição deste elemento arquitetônico em reformas de habitações
que busquem melhorar seu desempenho energético. Comparativamente, uma
modificação nas propriedades termofísicas de paredes e coberturas ensejariam uma
reforma de grande porte, que embora não seja impossível de ser feita, se torna mais
improvável de ocorrer, pela complexidade de execução.
Para a investigação, foram utilizados quatro modelos de esquadrias, combinando-se o
sistema de abertura (correr ou abrir) com o sombreamento (com ou sem venezianas),
testados em diferentes orientações.Como resultados, pudemos verificar que a mudança
no sistema de abertura da esquadria, do modelo de correr para o modelo de abrir, produz
resultados positivos, na ordem de 24% do intervalo de classificação da eficiência
energética, sendo que na sua pior orientação, a oeste, os ganhos podem chegar a 27%.
Se a substituição envolver janelas que possuam venezianas, a adoção deste modelo, em
relação a outro que não as tenha, poderá produzir ganhos bem mais expressivos, de mais de
um intervalo de classificação (do nível “D” para o “B”, por exemplo, sendo tanto maior a
diferença de resultado quanto pior for a orientação, na sequência da pior para a melhor, OL-N-S. Ou seja, se no projeto a orientação não foi bem cuidada, tanto maior será a
dependência de elementos como as esquadrias para corrigir a perda de eficiência.
Comoresultados mais pronunciados sobre osmodelos de esquadrias e sua relação com o
desempenho energético da habitação, verificamos que o pior desempenho é da esquadria
de correr (folhas deslizantes sobre si mesmas), sem venezianas, e o melhor desempenho,
da esquadria de abrir, com venezianas.
Embora estes resultados possam orientar proprietários em processo de reforma de suas
residências, inclusive nas UHs situadas em prédios multifamiliares (desde que haja a
concordância do condomínio para a substituição das esquadrias da fachada), poderão ser
bastante úteis também como insumos para um novo projeto de habitações.
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RESUMO
Os processos de ensino-aprendizagem são diretamente influenciados pelo conforto ambiental disponível
nas instituições de ensino. Assim, o presente trabalho objetiva apresentar uma análise parcial dos aspectos
construtivos e padrão arquitetônico das instalações da Sede do Campus do Sertão da Universidade
Federal de Alagoas (UFAL), com sede em Delmiro Gouveia/AL, sob o ponto de vista dos confortos
térmico e lumínico. Caracterizada como Estudo de Caso, esta pesquisa utiliza como procedimentos o
levantamento bibliográfico e documental para estudo das condicionantes climáticas, recomendações
técnicas construtivas adequadas à região e características projetuais do edifício, além de análise in loco.
Desta forma, este trabalho é justificado pela escassez de estudos voltados às técnicas construtivas
aplicáveis à região semiárida brasileira e pela perspectiva de intervenção, uma vez que poderá embasar
projetos de readequação e expansão arquitetônica deste Campus e de outras construções na região.
Palavras-chave: Conforto ambiental, UFAL, Semiárido alagoano, Instituições de ensino.

ABSTRACT
Teaching and learning processes are directly influenced by environmental comfort available in
educational institutions. Thus, from the point of view of thermal and luminous comfort, this paper
presents a partial analysis of the constructive aspects and architectural pattern of the Hinterland Campus
of the Federal University of Alagoas (UFAL), in Delmiro Gouveia/AL. This research is characterized as a
case study and uses procedures such as bibliographic and documentary survey to study climate aspects,
technical constructive recommendations more appropriate to that region and design pattern of the
building. Those studies are complemented by a local analysis. Even so, this paper is justified by the
existence of few studies about construction techniques applicable to the Brazilian semiarid region and the
prospect of intervention because it may be used to realignment projects and architectural expansion of
that campus and other buildings in this region.
Keywords: Environmental comfort, UFAL, Semiarid region of Alagoas, Educational institutions.

1

INTRODUÇÃO

O conceito de espaços habitáveis vem sofrendo mudanças significativas com o passar
do tempo, em especial, no que se trata da satisfação do usuário. Estas alterações
ocorrem devido à adoção de novos parâmetros de qualidade das edificações, os quais
visam proporcionar melhorias no conforto ambiental e eficiência energética, através da
utilização de métodos ambientalmente mais adequados.
Isso porque o uso de recursos naturais para condicionamento e iluminação de interiores
promove a satisfação das necessidades biológicas e psicológicas do usuário em ritmos
naturais e saudáveis, através da sua ligação com o ambiente exterior. Igualmente, o
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baixo consumo de energia elétrica contribui com a redução de impacto ambiental
negativo gerado pela construção e manutenção das edificações (SILVA, 2009).
Cabe salientar que o conforto ambiental se refere à harmonia entre o usuário e as
variáveis ambientais durante a realização das atividades cotidianas, proporcionada pelas
características construtivas da edificação. Segundo Corbellas e Yannas (2003, p.37), a
Arquitetura Bioclimática busca “prover um ambiente construído com conforto físico,
sadio e agradável, adaptado ao clima local”.
No que concerne às instituições de ensino, são imprescindíveis ao adequado
desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem que a comunicação seja
compreendida, a visualização seja nítida e a climatização seja confortável. Logo,
verifica-se que o conforto ambiental influencia diretamente no desempenho educacional
do estudante (DALVITE et al, 2007; GEMELLI, 2009; SILVA, 2009).
Neste contexto, as instalações da Sede do Campus do Sertão da Universidade Federal de
Alagoas (UFAL), inaugurada em março de 2010 no município de Delmiro Gouveia-AL,
foram planejadas de modo a atender as características bioclimáticas da região. Contudo,
cabe avaliar se elas efetivamente contemplam os requisitos projetuais definidos para o
clima quente e seco, e para um ambiente educacional.
Assim, o presente trabalho objetiva apresentar uma análise parcial dos aspectos
construtivos das salas de aula da referida edificação sob o ponto de vista dos confortos
térmico e lumínico. Desenvolvido pelos membros do Programa de Educação Tutorial
PET Engenharias da UFAL no ano de 2012, este estudo é de cunho descritivo e se
caracteriza pelo método de Estudo de Caso, tendo em vista que utiliza como
procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica e documental, para estudo das
características climáticas, recomendações técnicas construtivas adequadas para a região
e características projetuais do edifício, além de análise in loco.
Diante do exposto, este trabalho é justificado pela escassez de estudos voltados às
técnicas construtivas aplicáveis à região semiárida brasileira, e pela perspectiva de
intervenção, uma vez que poderá embasar futuros projetos de readequação deste
edifício, os quais contribuam com a melhoria do seu conforto ambiental, bem como
balizar a expansão arquitetônica deste Campus e de outras construções nesta região.
2

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO

Distante 303 km da capital, Delmiro Gouveia está inserido na região semiárida do
estado de Alagoas, localizando-se no extremo Oeste (Figura 1a). Com clima quente e
seco, o município apresentou, entre os anos de 1975 e 2011, temperaturas médias que
variam de 18,8°C a 30,1°C (AGRITEMPO, 2012). Ainda, baseado nos dados
disponíveis no Zoneamento Bioclimático Brasileiro (ABNT, 2003), salienta-se que o
município de Delmiro Gouveia melhor se enquadra na Zona 7.
Quanto às instalações da Sede do Campus do Sertão da UFAL (Figura 1b), elas foram
ocupadas em outubro de 2011. Até o presente, apenas o edifício principal teve suas
obras concluídas, onde se concentram as salas de aula, laboratórios, auditório,
bibliotecas etc., totalizando 3522,10m² de área construída, o que representa cerca de
1,5% do terreno disponível, segundo o projeto arquitetônico do Campus (2009). No
processo de avaliação deste trabalho, utilizou-se o projeto arquitetônico da edificação
estudada, bem como foram feitas análises e registros fotográficos in loco.
Figura 1 – (a) Localização do município de Delmiro Gouveia no Estado de Alagoas,
e (b) Destaque do bloco das salas de aula
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(a)
(b)
Fonte: (a) Adaptado de IBGE (2009) e (b) Adaptado do projeto arquitetônico do Campus do
Sertão/UFAL (2009).

3

ANÁLISE DO CONFORTO HIGROTÉRMICO

Em uma instituição de ensino, o processo de ensino-aprendizagem pode ser interferido
por vários fatores como, por exemplo, o desconforto dos alunos em relação às variações
climáticas. Krügere; Zannin (2004) afirmam que perturbações no conforto térmico,
como o calor excessivo, provocam cansaço e sonolência, e consequente redução no
desempenho dos estudantes e professores. À luz disso, o ambiente de ensino deve ser
projetado de modo a fornecer condições ambientais adequadas a partir do uso do arcondicionado ou por meios de condicionamento passivo. Entretanto, este último se
sobressai, pois, além de gerar bem-estar psicológico, ajuda na redução no consumo de
energia.
Diante do exposto, para a Arquitetura Bioclimática, a correta escolha dos materiais de
construção, da definição do volume arquitetônico em função das condições climáticas
locais, do uso de protetores solares exteriores, da possibilidade de captação da luz
natural sem elevar excessivamente a carga térmica e do uso da ventilação natural são
alguns dos quesitos que devem ser ponderados em uma edificação (BARBORA; LIMA,
2010). A Figura 2 representa a Carta Bioclimática da Zona 7, a qual embasa as
diretrizes construtivas que melhor se adequam para região do semiárido (ABNT, 2003).
Figura 2 – Carta Bioclimática para Zona 7

(A) aquecimento artificial; (B) aquecimento solar da edificação;
(C) vedações internas pesadas; (D) zona de conforto térmico
(baixa umidade); (E) zona de conforto térmico; (F) zona de
desumidificações (renovação do ar); (G + H) zona de resfriamento
evaporativo; (H + I) zona de massa térmica de refrigeração; (I + J)
zona de ventilação; (K) zona de refrigeração artificial; (L) zona de
umidificação artificial. A parte destacada em azul indica as
estratégias que mais se adequam à região em estudo.

Fonte: ABNT (2003)

Com base na Carta Bioclimática da Zona 7, pode-se verificar que nas regiões de clima
quente e seco a ventilação natural deve ser controlada para evitar incômodos aos
usuários do prédio e propiciar a renovação do ar (SOUZA, 2006). Neste sentido,
recomenda-se a ventilação seletiva. Diante disso, a melhor solução é permitir a
ventilação cruzada nos períodos em que a temperatura interna seja maior que a externa e
adotar janelas pequenas associadas às estratégias de sombreamento (ABNT, 2003).
Desta forma, para realizar o condicionamento passivo adequado na edificação, Batista
(2006) indica restringir a ventilação durante o dia (ventilação de conforto), evitando a
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incidência direta da massa de ar quente nos usuários. Nestes termos, a ventilação natural
é preferencial durante o período noturno (GIOVANI, 1991 apud ANDRADE, 1996).
Vale salientar que o resfriamento convectivo noturno ajuda a eliminar o calor absorvido
pela edificação durante o dia.
Para o aproveitamento adequado da ventilação, algumas normas são sugeridas. A
dimensão das aberturas/janelas deve estar entre 10% e 15% em relação à área do piso de
um determinado ambiente (ABNT, 2003). Na Figura 3 é possível observar o modelo de
esquadria utilizado no edifício analisado.
Figura 3–Aberturas das salas de aula da UFAL, Campus do Sertão

(a)
Fonte: (a) Os autores (2012) e (b) www.alagoasnanet.com.br

(b)

Na Tabela 1, observa-se o dimensionamento das janelas das salas de aula bem como o
percentual das mesmas em relação ao piso de cada ambiente. Com base nisso, nota-se
que o dimensionamento das janelas está maior do que o recomendado. Apesar da
pequena variação, alguns problemas quanto ao conforto térmico podem ser agravados.
Tabela 1 – Dimensão das salas e janelas da sede do Campus do Sertão
Salas

Quantidade de Área da sala Área total das Percentual da área da janela
janelas por sala
janelas (m²)
em relação à sala (%)
(m²)

01; 12

3

64,70

13,10

20,2

02 a 07

2

80,00

12,60

15,7

09

1

39,40

6,30

16,0

10; 13 a 18

2

74,60

12,60

17,0

11

2

61,00

12,60

20,6

08 e 19

2

36,60

11,00

30,0

Fonte: Elaborado a partir do projeto arquitetônico do Campus do Sertão/UFAL (2009)

Um dos incômodos, reflexo do mau dimensionamento e posicionamento das janelas, é a
incidência da corrente de ar quente diretamente nas pessoas, devido ao clima da região,
pois diminui a sensação de conforto dos usuários. As janelas grandes também propiciam
a maior incidência dos raios solares dentro da sala, o que contribui para o aumento da
temperatura no interior da sala e prejudica o desenvolvimento das atividades. Além
disso, essa edificação não possui dispositivos de proteção solar e, assim, sugere-se a
implantação de brises-soleil devido às vantagens que elas proporcionam para os
edifícios que se encontram nas regiões de clima quente (GUTIERREZ; LABAKI,
2005). Dentre elas, destaca-se o controle e a redução do ganho de calor solar.
Entretanto, destaca-se que o edifício possui um sistema de chaminé que permite a
alteração no processo de circulação da ventilação natural das salas de aula (Figura 4). O
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sistema citado funciona de acordo com a diferença de temperatura do ambiente interno e
externo associado à diferença de pressão. O efeito chaminé é possível devido à variação
de densidade da massa de ar quente e frio, pois, quando a temperatura interna é maior
que a externa, o ar externo ingressa na edificação através das aberturas mais baixas, e o
ar interno sai pelas aberturas mais elevadas (CHIARELLO, 2006).
Figura 4 – Sistema de chaminé (a) Corte e (b) Vista da saída de ar na fachada
Laje de concreto armado

Saída de ar da chaminé.

(a)
(b)
Fonte: (a) Adaptado do projeto arquitetônico do Campus (2009) e (b) www.alagoasnanet.com.br

Segundo Batista (2006), as aberturas devem ser voltadas para os ventos dominantes,
pois elas coletam o vento em alturas onde sua temperatura e cargas de poeira são
menores, e a velocidade é mais acentuada. Na região do sertão alagoano, a direção do
vento é predominantemente entre SE e S (COSTA; LYRA, 2012). Para o
aproveitamento da ventilação natural, as janelas das salas de aula do Campus do Sertão
estão dispostas na mesma direção citada. Todavia, percebe-se que as janelas com
grandes dimensões em conjunto com a chaminé tendem a prejudicar o conforto térmico,
pois forçam a entrada de ar quente e seco o tempo todo.
Dando continuidade, os benefícios da ventilação natural podem ser ampliados com a
utilização de massa com alta inércia térmica, a qual pode ser obtida pela construção de
paredes internas e externas com maior massa. Desta maneira, a massa térmica
possibilita o atraso do amortecimento térmico e devolução do calor ao meio ambiente
durante a noite (ABNT, 2003; ANDRADE, 1996; BARBOSA; LIMA, 2010;
MARTINS, et al, 2012). No prédio em análise, as paredes das fachadas são formadas de
alvenaria dupla separadas por uma placa de poliestireno expandido, possibilitando o
isolamento térmico (SANTOS, 2008).
Semelhante às fachadas, a norma da ABNT (2003) recomenda para a cobertura uma
estrutura pesada para evitar a passagem do calor externo para o interior da edificação
(ABNT, 2003; BARBOSA; LIMA, 2010; MARTINS, et al, 2012). No edifício em
análise, além da laje de concreto armado (Figura 4), existe uma coberta composta por
folhas de poliestireno expandido forradas por telhas de alumínio com pintura
eletrostática branca.
Assim sendo, afirma-se que a instalação avaliada está de acordo com o que sugere a
ABNT (2003), pois no edifício sede do Campus do Sertão foram empregados métodos
que evitam a passagem da alta temperatura externa para o interior das salas de aula, no
intuito de gerar um adequado ambiente de estudo e economizar energia com processos
de condicionamento artificiais.
Posteriormente, verifica-se que as variáveis externas podem contribuir com as técnicas
construtivas usadas no supracitado edifício para melhorar o conforto térmico. Neste
cenário, a sensação térmica em regiões de clima quente e seco pode ser amenizada
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através da evaporação da água, ou seja, pelo resfriamento evaporativo, a partir do uso de
vegetação e outros tipos de fontes de água (BARBOSA; LIMA, 2010).
Desta forma, destaca-se que na edificação analisada, não há processos de resfriamento
evaporativo. Todavia, no projeto inicial da instituição, previa-se a construção de um
lago na entrada principal do Campus e arborização. Desta maneira, acredita-se que
projetos de paisagismo e urbanos ainda devem ser elaborados para a localidade. Sugerese, um plano de arborização, pois o mesmo ajuda a regular a umidade do ar e protege a
edificação dos raios solares (BATISTA, 2006; SILVA et al., 2011).
Com base na análise realizada, nota-se que algumas estratégias construtivas para o
conforto térmico natural são encontradas no edifício sede do Campus do Sertão da
UFAL. Elas preveem o uso da ventilação natural e o isolamento do calor externo para as
salas de aula, de modo passivo. Todavia, algumas estratégias, tais como o tamanho das
esquadrias, não seguem as recomendações (ABNT, 2003).
4

CONFORTO LUMÍNICO: ANÁLISE DA ILUMINAÇÃO NATURAL

A iluminação tem papel fundamental para o desempenho das atividades, pois é através
dela que se tem a percepção visual dos espaços e do objeto foco da atenção. Seu correto
planejamento contribui para aumentar a satisfação no trabalho, melhorar a
produtividade e reduzir a fadiga e os acidentes. No caso de ambientes de aprendizagem,
é necessária a visualização perfeita do que está escrito no quadro, além de um nível de
iluminância adequado sobre o plano de trabalho de cada aluno (DALVITE et al, 2007).
A boa iluminação compreende características como correto direcionamento e
intensidade. Logo, um ambiente com altos índices de luminosidade não é
necessariamente iluminado de forma adequada, pois, a luz em demasia pode causar
cansaço visual e ofuscamento. Dessa maneira, o projeto de iluminação natural deve se
basear na luz solar refletida pelas superfícies do entorno e os dispositivos de iluminação
artificial devem ser localizados de modo a minimizar a incidência de luz excessiva.
No mais, a avaliação de conforto lumínico de um ambiente compreende fatores tais
como características das aberturas, considerando suas tipologias, dimensões,
envidraçamento; fatores de sombra internos ou externos; incidência da luz natural na
edificação; características do ambiente interno, tais como cor das superfícies; além da
quantidade, disposição e potência das luzes artificiais.
O edifício analisado apresenta iluminação natural unilateral, ou seja, a passagem de luz
é realizada através de aberturas (verticais) na alvenaria, as quais estão dispostas em
apenas um lado dos ambientes. Entretanto, este tipo de iluminação apresenta
desuniformidade na distribuição da luz incidente, já que o nível de iluminância diminui
com o aumento da distância da janela (Figura 5).
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Figura 5 – Esquemas de eficiência de iluminação natural unilateral

(a)
Fonte: (a) Adaptado de Toledo (2008), e (b) Procel (2011)

(b)

Neste caso, considera-se a profundidade de eficiência da penetração da luz como
dependente da distância entre o piso e a parte superior da abertura, sendo igual a
aproximadamente 1,5 a 2 vezes esta altura (Figura 5). A Tabela 2 apresenta esse cálculo
para as salas de aula do Campus do Sertão.
Tabela 2- Profundidade da eficiência de penetração da luz nas salas de aula
Salas
de aula
01 a 08
09 a 19

Distâncias (m)
Entre o piso e a parte
superior da janela
3,00

Profundidade
Largura da sala
de eficiência (x)
4,50< x <6,00

Espaço de
ineficiência (I)

8,40

2,40< I <3,90

7,63

3,13< I <1,63

Fonte: Elaborado a partir do projeto arquitetônico do Campus do Sertão/UFAL (2009)

Assim, para uma iluminação lateral eficiente em ambientes com essa característica, é
preciso que as janelas sejam simétricas e localizadas em lados opostos do ambiente, ou
se utilize aberturas zenitais, brises e prateleiras de luz, estratégias as quais regulam a
entrada de luz e permitem um maior alcance da mesma (ABNT, 2003; GEMELLI,
2009). Entretanto, tais propostas não foram previstas no projeto deste Campus.
Nesse sentido, destaca-se que prateleiras de luz são dispositivos arquitetônicos
utilizados na parte superior de aberturas, sendo formados por planos horizontais ou
inclinados (Figura 6a). Este elemento é capaz de promover uma melhor distribuição da
luz natural ao longo da profundidade dos ambientes e reduzir o uso de luz artificial.
Enquanto os brises são projetados para dar proteção contra ângulos altos do sol
(Cândido et al., 2005).
No caso do prédio analisado, optou-se por janelas baixas, contínuas e de grandes
dimensões, tanto em altura quanto em comprimento. As mesmas representam em média
46% da área das paredes onde se localizam (Tabela 3 e Figuras 3, 6b). Logo, há
visualização da abóbada celeste e grande penetração da luz natural direta, provocando
ofuscamento e reflexos excessivos.
Para o desenvolvimento das atividades de aprendizagem é necessário um contraste
adequado sobre os planos de trabalho de alunos e professores. Entretanto, esta variação
do nível de iluminação e o ofuscamento nas salas de aulas do Campus provocam
perturbação, desconforto e perda de visibilidade. Por vezes, estes fatores demandam
maior esforço visual dos estudantes, bem como dificultam o uso de material didático
escrito ou projetado no quadro branco, por parte dos docentes.
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Tabela 3 – Relação entre as áreas das aberturas laterais e das alvenarias externas.
Salas de aula

Áreas (m²)
Da parede externa Das janelas

Percentual das áreas das janelas em
relação à alvenaria (%)

01; 12

25,50

13,10

51,40

02 a 07

29,40

12,60

42,90

09

14,40

6,30

43,70

10; 13 a 18

29,40

12,60

42,9

11

24,00

12,60

52,50

08 e 19

25,35

11,00

43,40

Fonte: Elaborado a partir do projeto arquitetônico do Campus do Sertão/UFAL (2009)

Figura 6 – (a) Esquema de prateleira de luz e (b) Destaque da incidência solar no
quadro branco

(a)
(b)
Fonte: (a) Adaptado de Cândido et al (2005), e (b) Os autores (2012)

Quanto à cor e textura do piso, paredes e teto no interior da referida edificação, nota-se
adequação pela utilização de cores claras e uniformes, as quais permitem a reflexão da
luz pelo ambiente e favorecem o conforto visual dos usuários. Neste ínterim, o teto é a
principal superfície de contribuição para a reflexão da luz e para a quantidade de luz
incidente no plano de trabalho. Por isso, adota-se um índice de reflexão de 70%, o que
corresponde a cores claras, branco gelo no caso do prédio estudado (PROCEL, 2011).
Além disso, cabe avaliar o envidraçamento das aberturas, cuja função é controlar a
quantidade de iluminação. O vidro simples, por exemplo, permite uma alta transmissão
natural, cerca de 85%, acompanhada de energia solar direta (ERG, 1994). No Campus
do Sertão, optou-se pela utilização de vidros low-e, os quais reduzem a entrada de
energia solar na construção e refletem menos “luz visível”. Este envidraçamento resulta
na redução de transmissão para 70% (LOW-E..., 2010), desde que as janelas
permaneçam fechadas, apesar de ser uma eficiente estratégia de controle da energia
solar por favorecer o aproveitamento da luz natural com redução dos ofuscamentos,
dificulta o uso de ventilação natural.
No que tange às necessidades lumínicas de uma sala de aula, é necessário que a
iluminação geral seja uniforme. Neste aspecto, observa-se que o prédio analisado não
apresenta eficiência da utilização de luz natural no interior de toda a sala. A fim de
minimizar esse problema, utiliza-se a iluminação artificial mesmo durante o dia,
aumentando o consumo de energia.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Arquitetura Bioclimática objetiva melhorar o desempenho das edificações com base
nos dados meteorológicos de cada região. Todavia, no Brasil, e principalmente no
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semiárido, percebe-se que a falta de dados nesses aspectos prejudicam o
desenvolvimento de estratégias construtivas adequadas à região. Esta problemática
realça a necessidade de estudos relacionados ao conforto ambiental para essa localidade.
De modo geral, para a avaliação do Campus do Sertão da UFAL, foram analisadas as
referências que melhor se adequam ao clima de Delmiro Gouveia. Assim, o presente
trabalho objetivou apresentar uma análise parcial dos aspectos construtivos das salas de
aula da referida edificação sob o ponto de vista dos confortos térmico e lumínico.
No que tange ao conforto higrotérmico, o efeito chaminé aliado ao uso de alvenaria
dupla com aplicação de poliestireno expandido contribuem, respectivamente, para o
condicionamento passivo e amortecimento térmico dos ambientes. Todavia, a ausência
de estratégias de resfriamento evaporativo, ventilação seletiva e de sombreamento são
considerados pontos negativos.
No conforto lumínico, aspectos como o emprego de cores claras nos revestimentos e o
envidraçamento low-e contribuem para utilização de luz natural reflexiva e redução do
ofuscamento. Ao passo que são necessárias adequações como o emprego de técnicas
para melhor distribuição da luz natural.
No mais, tendo em vista que essa etapa da pesquisa limitou-se aos parâmetros
construtivos, propõe-se como pesquisa futura, a realização de uma Avaliação PósOcupação (APO) junto aos atores locais, bem como medições in loco, para uma análise
mais criteriosa.
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RESUMO
No processo de projeto de uma edificação deve-se considerar as variações climát icas da região, os
condicionantes externos e a utilização dos recursos disponíveis na natureza, como o sol, a vegetação, a
chuva e os ventos, para prover um ambiente construído com conforto amb iental e com reduzido gasto
energético. Porém a acrescente urbanização, mu itas vezes co m u ma ocupação de solo desordenada vem
desconsiderando esses conhecimentos e desrespeitando as características locais e como resultado
reduzindo as áreas verdes. Esta ocupação desordenada, associada à redução de espaços verdes vem
modificando os aspectos do clima e consequentemente prejudicando o conforto térmico dos usuários. O
objetivo deste trabalho é mostrar a utilização da vegetação em soluções construtivas ainda na concepção
do projeto, apresentando a importância da parceria vegetação versus edifício, co m o melhor entendimento
do uso da vegetação como elemento atenuador do clima. Busca-se, assim um amb iente mais saudável,
com a utilização de recursos naturais, amparados nos princípios da sustentabilidade e da bioclimatologia.
O presente artigo trata-se de um recorte de uma d issertação do Mestrado Profissional em A rquitetu ra,
Projeto e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para o desenvolvimento do
trabalho o procedimento metodológico foi fundamentado em pesquisas sobre soluções construtivas que
tivessem na sua concepção o foco na sustentabilidade com o emprego da vegetação e também na
identificação e na seleção de espécies vegetais para a atenuação do calor. Por analisar soluções e dados o
trabalho se caracteriza co mo um método comparativo, através dos meios técnicos de investigação. A
proposta do estudo é identificar recursos para se obter melhores condições térmicas e eficiência
energética na edificação através de soluções construtivas em parceria com a vegetação. Como resultado o
trabalho apresenta soluções projetuais e as situações em que a vegetação auxiliará nas estratégias para se
atingir u m melhor conforto térmico, sonoro e visual na edificação. Estes critérios e soluções foram
desenvolvidos para edificações escolares construídas em climas quente e úmido. O t rabalho de pesquisa
das espécies vegetais “in loco” ainda contribuiu para a construção de um Catálogo de Espécies Vegetais
para Instituições de Ensino da Região Metropolitana de Natal, RN.
Palavras-chave: Pro jeto Arquitetônico. Ed ifícios Educacionais. Arquitetura Bioclimát ica. Vegetação.

ABSTRACT
The design of a building process must consider climat ic variations in the region, the external conditions
and the use of available resources in nature, like the sun, vegetation, rain and winds, to provide a built
environment with environmental co mfort and reduced energy expenditure. But add to urbanization, often
with occupancy of disordered ground comes disregarding this knowledge and disregarding local
characteristics and as a result reducing the green areas. This disordered occupation associated with the
reduction of green spaces is modifying aspects of climate and consequent ly damaging the thermal
comfo rt of users. The objective of this article is to show the use of vegetation in constructive solutions
still in project design, presenting the importance of partnership vegetation versus building with a better
understanding of the use of vegetation to climate attenuator element. Seeking thereby a healthier
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environment, with the use of natural resources, supported the principles of sustainability and
bioclimatology. The present work it is a cutout of a dissertation of the Professional Master of
Architecture, Design and Environment at the Federal University of Rio Grande do Norte. For the
development of the work methodological procedure was based on research on constructive solutions that
had in its design focus on sustainability with the use of vegetation and also in the identification and
selection of plant species to mitigate the heat. By analyzing data solutions and work is characterized as a
comparative method, through technical means of investigation. The study proposal is to identify resources
to obtain better thermal conditions and energy efficiency in the building through constructive solutions in
partnership with vegetation. As a result the paper presents design solutions and situations where the
vegetation will assist in strategies to achieve better thermal, acoustic and visual comfort in build ing.
These criteria were developed and solutions for school buildings constructed in hot and humid climates.
The research of plant species "in loco" also contributed to the constructio n of a catalog of Plant Species
for Education Institutions in the metropolitan region of Natal, RN.
Keywords: Architectural Design. Educational buildings. Bioclimatic architecture. Vegetation.

1

INTRODUÇÃO

A qualidade de vida sempre teve ligação direta com a extração dos recursos
naturais, sendo um problema as consequências do seu consumo exagerado. A crescente
urbanização dos nossos centros, muitas vezes com uma ocupação de solo desordenada,
vem desrespeitando as características locais e reduzindo drasticamente as áreas verdes.
Esta ocupação desordenada, associada à redução de espaços verdes, vem modificando
os aspectos do clima e consequentemente prejudicando o conforto térmico dos usuários.
Atualmente, ações e atitudes para um desenvolvimento mais sustentá vel
permeiam os setores da construção civil, surgindo junto com o processo de projeto,
considerações com as variações climáticas da região. A utilização dos recursos
disponíveis na natureza, os condicionates externos, como o sol, a vegetação, a chuva e
os ventos, para prover um ambiente construído com melhores condições de conforto
ambiental e com gasto energético e consumo de água reduzidos.
As construções vernaculares, em diversos povoados com clima quente e úmido,
demonstram na sua forma de construir, o conhecimento e respeito pelas características
locais e climáticas, utilizando materiais da região e composições construtivas para se
obter um melhor conforto térmico. As características principais e semelhantes destas
construções são normalmente constituídas por grandes aberturas que facilitam a
ventilação, por coberturas mais inclinadas para facilitar o escoamento das águas da
chuva e com beirais maiores para oferecer sombreamento, este também proporcionado
pela vegetação plantada em volta (MASCARÓ, 1983). As estratégias utilizadas nestas
habitações têm sido consideradas, ao lado de outras medidas, como alternativas para a
racionalização tanto de energia como de água em projetos sustentáveis. Diversos
departamentos do setor público quanto o privado, responsáveis pela área da construção
civil, estão procurando legalizar e incentivar obras novas e reformas para obter uma
edificação mais sustentável.
Entretanto, uma destas estratégias, o emprego da vegetação no desenvolvimento
do projeto arquitetônico, normalmente não é um elemento integrante no processo desde
a sua concepção. O projeto de paisagismo apenas é visto como um complemento para
ornamentação, pensado e instalado somente na fase final da construção.
Porém, o emprego da vegetação na edificação se conjetura em vários benefícios
como mostra Bittencourt e Cândido (2008), que afirmam que o uso adequado da
vegetação pode contribuir significamente para a redução nos ganhos externos de calor.
O baixo custo das plantas e o fácil cultivo da vegetação em regiões de clima quente e
úmido fazem de sua aplicação uma solução de sombreamento muito conveniente.
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O presente artigo, que trata de um recorte de uma dissertação do Mestrado
Profissional em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, procura tratar de critérios para a escolha das espécies vegetais e
apresentar soluções construtivas para um projeto de uma instituição de ensino
fundamental, baseado nos conceitos da arquitetura sustentável e bioclimática.
A área para a implantação do projeto está localizada no município de São
Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Natal, no estado do Rio Grande do
Norte, uma microrregião do litoral oriental que está inserido entre os paralelos 5°25’S e
6°15’S e meridianos 35°05’ W e 35°35’ W. A região possui características de clima
quente e úmido, com pequenas variações diárias na temperatura que gira em torno dos
28°C, seus ventos são constantes e provenientes principalmente do quadrante Leste e
Leste-Sudeste (E-SE) e a umidade relativa do ar oscila no intervalo de 70% a 90%.
Nesta realidade foi desenvolvido o projeto da Escola BIOclimática, que procura
atender uma carência nacional, dentre muitas, a do direito à educação em um ambiente
saudável. A pesquisa justifica-se diante de dois importantes assuntos, a educação e o
conforto ambiental, pelo fato de existir uma grande demanda nacional por ampliações e
reformas nas redes públicas do país, mas que na maioria, não oferece aos alunos espaços
com qualidade para o bom desenvolvimento da aprendizagem.
Portanto, o objetivo deste artigo, é de apresentar como resultado um projeto para
uma instituição de Ensino Fundamental localizada no município de São Gonçalo do
Amarante, RN, mostrando o uso da vegetação em soluções construtivas ainda na
concepção do projeto e salientando a importância da parceria vegetação versus edifício.
O trabalho tem como premissa fornecer uma base de informações e diretrizes
essenciais para próximos projetos e reformas de escolas, despertando a importância e a
compreensão das variáveis ambientais de uma região com o clima quente- úmido e da
influência da vegetação neste contexto. E contribui, ainda com o Catálogo de Espécies
Vegetais para Instituições de Ensino da Região Metropolitana de Natal, RN, construído
com as informações das pesquisas das espécies vegetais realizadas “in loco” no Parque
Estadual Dunas do Natal “Jornalista Luiz Maria Alves”, uma Unidade de Conservação
do Rio Grande do Norte.
2

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para o desenvolvimento do trabalho, a metodologia foi fundamentada nas
soluções construtivas e na identificação e seleção de espécies vegetais adequadas ao
clima local e ao projeto em questão.
O trabalho se caracteriza como um método comparativo, segundo a classificação
proposta por Gil (1999, pg.34) sobre os meios técnicos de investigação, por analisar
soluções arquitetônicas com base nas construções sustentáveis e bioclimáticas.
O delineamento da pesquisa se desenvolveu principalmente através de pesquisas
bibliográficas constituídas por livros, artigos e informações on line. Em alguns
momentos também foram realizados estudos de campo na região do local definido para
a implantação do projeto, em instituições e espaços públicos.
O projeto arquitetônico desenvolvido foi chamado de “Escola BIOclimática”,
proposto para abrigar alunos do Ensino Fundamental1 no município de São Gonçalo do
Amarante, RN. O projeto se propõe a resolver a necessidade da demanda escolar
causada pelo rápido desenvolvimento da região, em conjunto com soluções construtivas
utilizando a vegetação como elemento atenuador do clima local. As etapas do trabalho
foram divididas em quatro passos, ilustrados no diagrama da Figura 1.
1

Site: http://www. portal.mec.gov. br
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Figura 1- Diagrama das etapas desenvolvidas no trabalho.

ESTUDOS

•Analise de soluções
de projetos
•Pesquisa
bibliográfica
•Definição do local

COMPREENSÃO

•Condicionante
Ambientais
•Identificação e
seleção de espécies
vegetais

CONCEPÇÃO

•Critérios para a
escolha da
vegetação para uma
instituição de ensino
•Desenvolvimento do
projeto

CONTRIBUIÇÃO

•Considerações Finais
•Catálogo de
espécies vegetais
para edificações
escolares na região
metropolitana de
Natal, RN.

Fonte: Autoria própria (2013).

Com objetivo de compreender a afinidade entre arquitetura, vegetação e conforto
ambiental, a primeira etapa, designada como “Estudos” teve como métodos a análise de
soluções projetuais e pesquisas bibliográficas. Nesta etapa também ocorreu à definição
do local de implantação do projeto.
Dentre as soluções projetuais, três projetos foram destacados como referência
por terem na sua construção o emprego da sustentabilidade e da vegetação. Foram
selecionados: a unidade de Serviço Social do Comércio (SESC) de Sorocaba, no interior
de São Paulo; a escola Erich Walter Heiner, localizada no bairro de Santa Cruz, zona
oeste da cidade do Rio de Janeiro; e o projeto da Escola Secundária, em Gando, Burkina
Faso (África).
As pesquisas bibliográficas foram realizas no âmbito da arquitetura sustentável;
na do conforto ambiental e na bioclimatologia apresentados por Rivero (1986), Olgyay
(1998), Romero (1988), Corbella e Yannas (2003), Bittencourt e Cândido (2008) e pela
dissertação de Frandoloso (2001) tendo como principal foco a função da vegetação
como um dos elementos atenuadores do clima.
A segunda etapa foi à busca pela “Compreensão” dos condicionantes ambientais
do local de implantação do projeto e a identificação e seleção das espécies vegetais.
Para a definição das espécies vegetais foram feitos levantamentos das espécies nativas e
adaptadas no entorno do terreno escolhido e no Parque das Dunas, em Natal e em
publicações especificas sobre plantas.
A “Concepção” compõe a terceira etapa, nela foram definidos os critérios para a
escolha das espécies vegetais para uma instituição de ensino e o desenvolvimento do
projeto arquitetônico em sincronia com a vegetação.
A última etapa, “Contribuição”, pretende através das soluções construtivas
apresentadas e desenvolvidas em conjunto com a vegetação, auxiliar nas estratégias para
futuros projetos implantadas em regiões de clima quente- úmido. Além do apoio para
pesquisas com o “Catálogo de espécies vegetais para edificações escolares na região
metropolitana de Natal, RN”.
3

DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DA VEGETAÇÃO
PARA UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

A principal proposta deste artigo é mostrar o emprego da vegetação em soluções
construtivas, inserida deste a concepção do projeto, apresentando a importância da
parceria vegetação versus edificação. Busca-se com isto, um ambiente mais saudável,
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com a utilização de recursos naturais da região, baseados em princípios da
sustentabilidade e da bioclimatologia.
É visto que os elementos vegetais, como árvores, cercamentos vegetais e tapetes
de grama contribuem para solucionar os problemas térmicos do edifício, evitando que
altas temperaturas atinjam os materiais de construção e a radiação refletida pelo chão
(RIVERO, 1986, pg. 140). Porém, como o produto deste trabalho é um projeto de uma
instituição de ensino, foram analisadas pesquisas realizadas no âmbito escolar,
destacando a importância da vegetação nestas edificações.
Elali (2003) expõe que o ambiente físico escolar influencia diretamente no
desenvolvimento da criança: “(...) atuando de modo não–verbal, (...) tem impacto direto
e simbólico sobre seus ocupantes, facilitando e/ou inibindo comportamento.” Neste
trabalho é discutido o que o ambiente físico das escolas tem ensinado a seus alunos,
principalmente com relação ao contato com a natureza e é defendida a jardinagem como
atividade a ser incentivada e praticada na escola, valorizando o espaço exterior como
fonte de saúde e elemento gerador de curiosidades, conhecimento e aprendizado.
Através destas constatações, Elali (2003) realizou vistorias em escolas no município de
Natal, RN, verificando que os ambientes das escolas não têm sido adequadamente
planejados de acordo com estes princípios.
A pesquisa de Fredrizzi, Tomasini e Cardoso (2009), realizada em escolas da
rede municipal de ensino de Porto Alegre, RS, tratou sobre a presença e qualidade da
vegetação existente em seus pátios, tendo em vista a importância da vegetação junto aos
espaços externos das escolas. Assim, conforme os autores: “A pesquisa procurou levar
em conta os diversos tipos de vegetações possíveis de ser encontradas em um ambiente
escolar, partindo do pressuposto de que a maior diversidade possibilita agregar um
maior valor estético à paisagem vigente nos espaços externos, bem como permite uma
maior interação destes espaços com seus usuários”. Como resultado, das quinze escolas
selecionadas e visitadas, só uma conseguiu atingir os critérios propostos pela
dissertação, colocando-a como um “pátio com boa vegetação”. Nesta escola, todos os
níveis de vegetação previstos pelos critérios da pesquisa foram encontrados.
Observaram, ainda, que nesta escola as atividades pedagógicas estavam bastante
vinculadas com as áreas verdes, principalmente as relacionadas à educação amb iental.
Contudo, o trabalho constata, principalmente, a real condição dos pátios escolares, que
normalmente são áridos, com um “panorama predominantemente negativo quanto à
presença e qualidade dos elementos vegetais” (FREDRIZZI, TOMASINI, &
CARDOSO, 2009).
Bartholomei (2003), em seus estudos, classificou as árvores com relação ao seu
comportamento frente a atenuação solar. Utilizou salas de aulas de uma escola
localizada na cidade de Campinas, SP, para realizar as medições com proteção e sem
proteção das árvores. Como resultado, o ambiente interno teve uma redução de 1,5°C
com a colocação das espécies arbóreas, comparado com a situação sem as plantas.
Todavia, Bartholomei (2003) relaciona esta baixa redução da temperatura, devido ao
tamanho dos exemplares, que se encontravam ainda jovens. Seu trabalho, porém,
contribui com os resultados obtidos sobre a atenuação da radiação solar pelas espécies
arbóreas estudadas.
As pesquisas citadas apresentam, em diversas formas, a importânc ia da
vegetação em uma instituição de ensino. Diante destas constatações foram
desenvolvidos e definidos critérios para escolha das espécies vegetais junto às soluções
projetuais. As espécies vegetais em paralelo ou em conjunto com a edificação deverá
proteger e sombrear sem prejudicar a ventilação natural; minimizar a propagação dos
ruídos externos para o interior da edificação; controlar a radiação e a reflexão solar;
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purificar e limpar o ar; direcionar os ventos; proteger da radiação solar no nascente e no
poente e que ajudem e enriqueçam o processo educativo (Figura 2).

Figura 2 - Critérios para a escolha das espécies vegetais.
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Fonte: Autoria própria, 2013.

A Figura 2 acima demonstra as diversas situações em que a vegetação, em
parceria com a edificação, auxiliará nas estratégias projetuais para atingir o conforto
térmico, sonoro e visual no projeto da escola de ensino fundamental proposto neste
trabalho. Mas, para cada estratégia proposta, segundo Olgyay (1998, pg. 74), existem
determinadas espécies vegetais mais aptas para aquela função: “É muito importante
decidir corretamente qual é o tipo de árvore á utilizar. Para isso temos que levar em
conta duas coisas: a forma e as características das árvores, tanto no verão como no
inverno e assim também seu papel de protetor natural” (tradução do autor).
A variedade que existe em nossa flora é muito grande. Por isso, a escolha das
espécies a serem sugeridas para compor os ambientes em uma instituição de ensino
levaram diversos fatores em conta, tais como: espécies nativas, principalmente as com
caráter simbólico; as espécies exóticas adaptadas ao clima local; as resistentes aos
períodos de seca; as com potencial ornamental associado à rusticidade e baixa
manutenção e as de fácil aquisição no mercado. Além disso, também tem que se
considerar o porte e as características das plantas, tais como: épocas de floração e
frutificação; conjunto e/ou formato das folhas e copas e o período de desenvolvimento
das espécies. E deve-se ainda evitar as espécies que sejam agressivas ou nocivas, como:
as com espinhos; as com princípios tóxicos ou alérgicos; as que produzem látex irritante
e as com raízes que prejudiquem tubulações enterradas e calçadas.
Para esta seleção ainda foram considerados os estudos de insolação e dos ventos
realizados na área de intervenção para o melhor posicionamento da vegetação e escolha
das suas características.
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4

RESULTADOS

Apresentado a importância da vegetação junto à edificação e no ambiente
escolar, a proposta agora visa identificar as diversas espécies vegetais, a partir dos
requisitos já determinados como: porte, forma, características, floração, frutificação
entre outros fatores. Além disso, identificar as funções que as espécies vegetais
desempenharão no projeto da Escola BIOclimática e a sua devida localização.
No Quadro 1, que tem relação com a Figura 2, são apresentadas as
características das espécies vegetais em decorrência da função exercida. Para cada
função determinada, pode predominar uma ou mais características, que foi atribuída
com uma letra (classificação) para posterior identificação no projeto.
As características das espécies foram divididas em oito grupos: árvores,
frutíferas, palmeiras, arbustivas, trepadeiras, pendentes, gramados e forrações. Dentro
da classificação arbustiva ainda estão as herbáceas, os cactos e suculentas, mais pela sua
utilização na composição de maciços.
Quadro 1 - Definição das características das espécies vegetais de acordo com a função
determinada no projeto da Escola BIOclimática.
Função
Espécies que protejam e sombreiem sem
prejudicar a ventilação.
Espécies que controlem a radiação e
reflexão.
Espécies que protejam as fachadas da
radiação solar.
Espécies que minimizem os ruídos
externos.
Espécies que purificam e limpam o ar e
direcionem os ventos.
Espécies que direcionem os ventos.
Espécies educativas, para a contemplação
e nutricional (horta).
Espécie adaptadas ao ambiente interno.

Classificação

Característica

A

Árvores e Frutíferas.

B

Arbustivas, Gramados e
Forrações.

C

Trepadeiras.

D

Árvores, Frutíferas, Trepadeiras
e Arbustivas.

E
F
G

Pendentes e Arbustivas.
Árvores e Frutíferas.
Árvores, Frutíferas, Palmeiras,
Trepadeiras e Arbustivas.
Palmeiras e Arbustivas.

Fonte: Autoria própria, 2013.

As espécies escolhidas, dentro de cada característica, foram identificadas em
uma ficha técnica com os dados: nome científico; família; clima; solo; crescimento;
floração; frutos (quando existentes); altura e diâmetro; e a sua aplicação e plantio. Estas
fichas técnicas com as espécies escolhidas para compor o paisagismo da Escola
BIOclimática, bem como outras opções dentro das características e funções formam o
“Catálogo de espécies vegetais para edificações escolares na região metropolitana de
Natal, RN”, parte integrante do trabalho de pós-graduação. Um exemplo de uma destas
fichas é apresentado na Figura 3.
As informações deste catálogo procuram auxiliar em decisões mais acertadas em
relação a escolhas de espécies vegetais para uma instituição de ensino ou em outra
construção que tenha as mesmas características, inserida no mesmo tipo de clima e que
requer os mesmos cuidados.
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Figura 3 – Ficha do Catálogo de espécies vegetais para edificações escolares na região
metropolitana de Natal, RN, parte integrante do trabalho de pós -graduação.

Fonte: Autoria própria, 2013.

Na planta baixa, na Figura 4, do projeto de paisagismo da Escola BIOclimática
está identificada a localização das funções que as espécies vegetais exercem na escola
de acordo com a classificação apresentada no Quadro 01.
Figura 4_Planta baixa da localização das funções das espécies vegetais.
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As espécies classificadas como A, fornecem amplo sombreamento através das
copas das árvores. Na face oeste, nos estacionamentos, espécies como a Ubaia Doce
(Eugênia speciosa Cambess) fornecem sombra aos veículos estacionados e ao final do
dia, também proporcionarão sombra à fachada da escola (Figura 5).
Figura 5_Imagem da frente da escola e destaque para as árvores no estacionamento.

Fonte: Autoria própria, 2014.

Na face oposta, a leste, as árvores frutíferas, como a Acerola (Malpighia
emarginata) ou a Araça (Psidium araçá Raddi), compõem o pomar e proporcionam
sombreamento à fachada somente nos primeiros horários do dia, porém sem prejudicar a
ventilação, favorável nesta face, devido aos seus portes e pelo maior espaçamento entre
as espécies.
Por causa da grande área da escola, somente alguns pontos próximos à
edificação foram escolhidos para receber a grama Batatais (Paspalum notatum) ou
forrações nativas como o Cunhã (Clitoria ternatea), devido a manutenção com as podas
e irrigação. Estas espécies tem a função de controla r a reflexão e absorver a irradiação
solar e estão classificadas como B. Na sua maioria, o terreno se manterá com o seu solo
de origem facilitando a permeabilidade das águas pluviais. Salvo os locais de passagem,
que receberão piso com o bloco intertravado permeável.
Na classificação C, a função das espécies é de proteger as fachadas da radiação
solar, como uma “segunda pele”, através de treliças estruturadas em madeiras, formando
brises verticais com a vegetação. Para estes brises são indicados trepadeiras, como a
Ipoméia (Ipomea purpúrea), que dão cor e proteção as fachadas (Figura 6).
Figura 6 – Utilizações do brise vegetal nas fachadas da escola BIOclimática.

Fonte: Autoria própria, 2014.
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As espécies vegetais, como árvores, arbustos e forrações, absorvem ou
espalham, mesmo que parcialmente, o som. Para se conseguir uma atenuação nos níveis
de decibéis, a massa vegetal teria que se compor em uma densa área com 30 mt de
profundidade. Porém, de um modo geral, a composição de diversas espécies ajuda m a
atenuar as ondas sonoras e/ou a sua percepção por barrarem a visualização direta da
fonte sonora (BISTAFA, 2006, pg. 207). Para atenuar os ruídos externos e a
visualização da fonte sonora, os muros da escola foram trabalhados com formas e
vegetações (SIMÕES, 2011, pg.62). Os muros da face sul e leste da escola receberam
esta solução com vegetações como a Russélia (Russelia equisetiformis) e o Cipó-de-sãojoão (Pyrostegia venusta) (Figura 7).
Figura 7 - Corte do muro com vegetação.

FONTE
SONORA
Fonte: Autoria própria, 2013.

Já no muro que divide a escola com a praça, foi instalada de forma intercalada,
blocos com nichos para a vegetação. Como este muro está localizado á frente da horta, a
proposta foi de trabalhar o jardim vertical com ervas, temperos e vegetais comestíveis
que serão produzidos e mantidos pelos alunos e depois utilizados na cozinha da escola.
A função destes muros está descrito e localizado na classificaç ão D.
As espécies vegetais que estão classificadas como E possuem a função de limpar
e purificar o ar, uma vez que “as superfícies viscosas das folhas das plantas capturam o
pó e filtram o ar” (OLGYAY, 1998, pg.74) (tradução do autor). Deste modo, todas as
espécies vegetais que estão no entorno da edificação possuem esta função de reter os
poluentes e filtrar o ar. Especialmente a massa vegetal, posicionada a leste da
edificação, composta por diversas árvores, que direcionam e levam os ventos
purificados para dentro do pátio.
Para manter toda esta área verde da escola, além de possuir pessoas capacitadas
para o manejo, as principais intenções são de estimular o conhecimento, as práticas de
plantio e o trato das espécies junto aos alunos. Através destas atividades estimular o
conhecimento com aulas práticas, como a produção de mudas para o viveiro e horta e
com o contato com espécies locais, em extinção ou com relação histórica como exemplo
a árvore Pau-Brasil (Caesalpinia echinata Lam). Nesta classificação, F, também foram
selecionadas espécies para a contemplação e estética para a composição paisagística.
As espécies da classificação G são plantas que melhor se adaptam á ambientes
internos, recebendo iluminação natural indireta e proporcio nando um micro-clima
interno mais agradável.
Todas as espécies escolhidas levaram em conta, principalmente, a sua adaptação
ao clima quente-úmido, clima da região onde o projeto está inserido. Foi dado
preferência às espécies nativas, devido a sua rusticidade e o fácil manejo. Como o
projeto da Escola BIOclimática foi desenvolvido no estado do Rio Grande do Norte, a
proximidade com o Parque Estadual Dunas do Natal, uma unidade de conservação,
proporcionou a oportunidade de especificar espécies locais. O parque oferece
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infraestrutura às pesquisas no seu setor público e conta com um viveiro, onde são
cultivadas as mudas de espécies vegetais nativas, como a Guabiraba-de-pau
(Campomanésia dichotoma). As espécies produzidas são utilizadas na recuperação e
reflorestamento de áreas de Mata Atlântica e também para serem doadas à pessoas
interessadas ou instituições.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso da vegetação implantado desde o início da concepção do projeto
arquitetônico, ainda é um tema pouco explorado e praticado nos escritórios,
principalmente na utilização da vegetação como um dos elementos atenuadores do
clima local. Apesar das preocupações atuais com o meio ambiente fomentarem debates
na sociedade sobre “construções verdes”, ainda se tem muito a discutir sobre e a relação
da vegetação com o edifício.
Neste contexto, o projeto da Escola BIOclimática e as pesquisas deste trabalho,
podem contribuir com sugestões de critérios e soluções para o emprego da vegetação,
em conjunto com a edificação ou sua inserção desde a formação do projeto,
promovendo uma realidade para os projetos de arquitetura bioclimática em regiões de
clima quente e úmido.
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RESUMO
Este artigo tem por objetivo apresentar algumas diretrizes para produção de maquetes físicas voltadas
para ensaios em laboratórios de conforto ambiental, especificamente com a utilização do heliodon.
Metodologicamente, partiu-se da produção de maquetes e análises do desempenho das mesmas durante os
ensaios, levando-se em consideração as seguintes categorias: materiais, texturas, cores, escalas,
possibilidades de manipulação e quantidade de informações representadas. Ao final, são especificadas as
caraterísticas desejáveis para as maquetes submetidas aos ensaios em heliodon, revelando-se algumas
especificidades requeridas para que os resultados dos testes possam se aproximar ao máximo possível da
realidade.
Palavras-chave: Maquetes físicas, Conforto ambiental, Modelos para ensaios.

ABSTRACT
This paper aims to provide some guidelines for the production of physical models for comfort
environmental testing in laboratories, specifically using the heliodon. Methodologically, the research has
started with the production of models and after has continued with the performance analysis of the
models during the tests, taking into account the following categories: materials, textures, colors, scales,
possibilities of manipulation and amount of represented information. At the end, the desirable
characteristics are specified for the models submitted for testing in heliodon and some specifics required
for the test results can come closer to reality as it possible are showed.
Keywords: Physical models, Environmental comfort, Models for testing.

1

INTRODUÇÃO

O presente artigo aborda o tema da produção de maquetes físicas voltadas para o estudo
do conforto ambiental. O principal objetivo é apresentar algumas considerações e
conclusões decorrentes da pesquisa intitulada “Aportes metodológicos e diretrizes para
a produção de maquetes físicas voltadas para ensaios em laboratório de conforto
ambiental”, financiada com bolsas de iniciação científica concedidas pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e pela Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF), levada a cabo nos anos de 2011 a 2013 pelo Grupo de
Pesquisa das Linguagens e Expressões da Arquitetura, Urbanismo e Design (LEAUD),
no Laboratório de Maquetes, Modelos e Prototipagem do Departamento de Arquitetura
e Urbanismo da Faculdade de Engenharia da UFJF, em parceria com o Laboratório de
Conforto Ambiental e Sustentabilidade – ECOS da mesma Unidade, através do projeto
“Estudo de dispositivos de proteção para em edificações da UFJF baseado na aplicação
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de simulação experimental em heliodon”, financiado pela Fundação de Amparo à
Pesquisa do estado de Minas Gerais (FAPEMIG).
A pesquisa justificou-se pela limitação de informações referentes aos estudos de
maquetes e modelos de arquitetura e urbanismo produzidos para serem empregados
como técnicas de pesquisa no cenário do conforto ambiental. Embora, recorrentemente
utilizadas nas investigações do campo da ergonomia e do conforto, o estudo das
maquetes fica, quase sempre, relegado a um segundo plano. Muitas vezes
desconsideradas como uma variável do trabalho, a qual influencia diretamente nos
resultados finais dos ensaios, as representações volumétricas ficam subsumidas ao se
lançar o foco das análises somente nos dados coletados a partir de suas próprias
utilizações.
Metodologicamente, a pesquisa iniciou-se com a coleta de dados bibliográficos e
iconográficos, que visou levantar as diretrizes para construção de maquetes voltadas
para o estudo do conforto ambiental presentes em trabalhos publicados a partir dos anos
2000. Em seguida, foram construídas maquetes físicas e ampliações de algumas partes
de cinco prédios do campus da UFJF, selecionados pelos pesquisadores do Laboratório
ECOS (a saber, dos edifícios do curso de Arquitetura e Urbanismo, das faculdades de
Educação Física, de Odontologia, da Reitoria e do Museu de Arte Murilo Mendes), a
fim de estudar as possibilidades de dispositivos de proteção para o conforto térmico,
conforto luminoso e eficiência energética (ZAMBRANO et al., 2011).
As maquetes foram desenvolvidas com técnicas e materiais variados, para que
pudessem ser verificadas as influências de cada um dos materiais nos ensaios levados a
cabo no laboratório de conforto. Do ponto de vista do estudo do comportamento das
maquetes, foram tecidas considerações a respeito das seguintes categorias analíticas: (1)
materiais, (2) texturas, (3) cores, (4) escalas, (5) possibilidades de manipulação
[montagem, desmontagem e intervenções] e (6) quantidade de informações
representadas. Depois de confeccionados, os modelos foram testados em laboratório
com o uso do heliodon. Os resultados dos testes estão apresentados no artigo intitulado
“Simulação física em heliodon computadorizado no ensino da concepção arquitetônica
bioclimática” (ZAMBRANO et al., 2014). Destaca-se que, enquanto parte dos
pesquisadores estava dedicada ao estudo e proposição de dispositivos de proteção para o
conforto térmico, conforto luminoso e eficiência energética, outra parte deteve-se ao
estudo das performances das maquetes quando submetidas aos ensaios, levando-se em
consideração a avaliação qualitativa, segundo as categorias preestabelecidas e
supracitadas.
Neste artigo, ao final, são apresentadas algumas diretrizes para a produção artesanal de
maquetes voltadas para ensaios em laboratório de conforto ambiental, sobretudo no que
diz respeito aos critérios mencionados, uma vez que algumas especificidades são
requeridas para que os resultados dos testes possam se aproximar ao máximo possível
da realidade. Também se ratifica o uso de maquetes físicas e do heliodon como técnicas
para estudo do conforto ambiental em laboratório. Pondera-se, ainda, que o estudo das
maquetes deve ser visto, em última instância, como uma pesquisa sobre métodos e
técnicas empregados no estudo do conforto ambiental.
2

A PRODUÇÃO DE MAQUETES FÍSICAS PARA O ESTUDO EM
LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL

Protótipos, modelos, simulacros e maquetes, são representações tridimensionais, em
escala exata, aproximada ou reduzida, com funções, objetivos, materiais, acabamentos e
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características variadas (MILLS, 2007). No campo da arquitetura e urbanismo, esses
modelos tridimensionais se apresentaram como um importante e eficiente instrumento
para representação, apresentação e simulação de projetos e ideias, facilitando o
entendimento e a comunicação dos profissionais, na medida em que se assemelham com
as informações do “mundo real” (BRAIDA et al., 2013).
De acordo com Dunn (2010, p.8), “fundamentalmente, a maquete arquitetônica física
nos permite perceber a experiência tridimensional em vez de ter que imaginá-la. Não
somente possibilita um método mais eficaz de comunicação com o receptor (…), como
também permite ao emissor (…) desenvolver e seguir revisando o projeto”. Nesse
sentido, parece ser um truísmo afirmar que as maquetes continuam tendo um lugar
relevante no cenário da arquitetura e do urbanismo. Por seu turno, as maquetes físicas
constituem-se em formas tangíveis de representação tridimensionais, ou seja, são
objetos cujas dimensões coincidem com as dimensões do espaço (arquitetônico),
portanto, mostram-se como potenciais fontes de ricas informações tomadas do mundo
tridimensional e apresentam-se, semioticamente, como objetos-modelos icônicos dos
objetos-concretos.
As maquetes analógicas (ou físicas), em sua maioria, ainda são produzidas
manualmente de maneira rápida e com materiais de baixo custo, podendo ser utilizadas
para analisar diversos aspectos, dentre elas o conforto ambiental e ergonomia, passíveis
de serem utilizadas em todas as fases de projeto, desde a concepção até a fase de
avaliação pós-ocupação. A partir de modelos em três dimensões, a compreensão do
volume se torna mais acessível, pois as medidas são tomadas do “real” (tamanho e
proporção), possibilitando a avaliação de aspectos quantitativos e qualitativos com
maior precisão e controlados em laboratório (PEREIRA, PEREIRA e CASTAÑO,
2012; SERRA, 2006, p.93).
Por exemplo, é possível obter dados quantitativos através de simuladores de intensidade
de vento e de luz onde se mede a luminosidade, por meio de foto sensores instalados
dentro do modelo. Já os aspectos qualitativos podem ser fornecidos através de
fotômetros que registram fotos da posição dos raios solares e os problemas de reflexão e
ofuscamento durante todas as estações do ano, ou ate mesmo através de um heliodon
que simula, por meio de lâmpadas fixadas em uma haste circular, a posição do sol nas
vinte e quatro horas do dia em diferentes épocas do ano (ROCHA, 2005). Portanto, para
o estudo do conforto ambiental, existe uma grande variedade de instrumentos e técnicas
que se valem do uso de maquetes e que envolvem desde equipamentos simples aos mais
complexos.
Na pesquisa, utilizou-se o heliodon (Figura1) associado às maquetes artesanais (de
baixo custo) para a realização do estudo do conforto ambiental. Zambrano et al. (2014)
apresenta os resultados decorrentes dos testes de funcionalidade do heliodon em
questão. Esse equipamento, projetado e construído com dimensão de 2,20m de diâmetro
e a haste com raio de 1,30m, o que permite a simulação com maquetes com dimensões
máximas aproximadas de 0,80m x 0,80m x 0,80m, foi utilizado para simular o
movimento aparente do sol, em qualquer local da Terra, para ajustar o ângulo entre uma
superfície plana e um feixe de luz e assim combinar o ângulo entre um plano horizontal
em uma latitude específica e o feixe solar. Colocando-se um edifício modelo (maquete)
no heliodon e fazendo incidir sobre ele uma fonte luminosa, conforme os ângulos
solares, o observador pode ver como o edifício se comporta em relação ao sol em várias
datas e horas do dia.
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Figura 1 – Heliodon projetado e produzido pelo Laboratório de Conforto
Ambiental e Sustentabilidade – ECOS, do departamento de Arquitetura e
Urbanismo da UFJF.

Fonte: dos autores, 2014.

3

O CASO DA PRODUÇÃO DE MAQUETES E MODELOS VOLTADOS
PARA ESTUDO DO CONFORTO NOS EDIFÍCIOS DA UFJF

Conforme exposto na Introdução, as análises presentes neste artigo decorrem da
produção de cinco maquetes de edifícios da UFJF, concebidas através da parceria entre
o Laboratório de Maquetes, Modelos e Prototipagem e o Laboratório de Conforto
Ambiental e Sustentabilidade – ECOS. Elas foram avaliadas qualitativamente, segundo
as categorias pré-estabelecidas, a partir das análises de suas performances quando
submetidas aos ensaios no Laboratório de Conforto.
As maquetes físicas foram produzidas de maneira a representar, principalmente, as
volumetrias e aberturas dos edifícios, itens importantes para o estudo de conforto.
Optou-se também por confeccioná-las utilizando materiais diferentes, como papel
Paraná (cru ou pintado na cor branca), madeira Balsa e placa Pluma. Algumas maquetes
foram mais bem detalhadas, contando com as divisões internas. Essas variações
permitiram a experimentação e análise dos materiais e dos procedimentos que melhor
respondessem às demandas dos testem em laboratório.
Os modelos foram confeccionados manualmente, sem o auxilio de máquinas de controle
numérico (como cortadoras a laser ou fresadoras), utilizando-se de ferramentas
artesanais. Para o dimensionamento, foram disponibilizados, como referência, plantas
baixas, cortes e elevações. Foram necessárias idas ao campo para a realização de
levantamento fotográfico dos edifícios.
Metodologicamente, depois de plotadas, as partes das edificações eram desenhadas
sobre o material definido, cortadas com estilete e fixadas com cola apropriada a cada
caso específico. Para cada modelo foi confeccionada uma base, na qual algumas
maquetes foram coladas, outras não, dependendo da extensão e da existência de
edifícios no entorno imediato. Optou-se pelo uso da escala 1:100, em função da área útil
do heliodon utilizado nos testes (2,20m de diâmetro).
Por fim, com a intenção de fomentar uma comparação entre os resultados das medições
realizadas com modelos físicos e com modelos virtuais, foram elaboradas maquetes
digitais, uma vez que, supostamente, apresentam uma precisão maior, permitindo
resultados mais próximos da realidade. Elas foram produzidas com a mesma linguagem
das maquetes físicas, respeitando os volumes e aberturas. Foi utilizado o software
Google SketchUp, o que permitiu uma rápida modelagem (MARQUES, REGOLAO e
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CHVATAL, 2011), em menos de um mês, enquanto o processo de modelagem física

demandou um tempo maior, se concretizando em 12 meses (considerando uma média de
trabalho de 12 horas semanais para cada um dos quatro bolsistas envolvidos). Observase que as maquetes digitais ou virtuais proporcionam uma maior agilidade na construção
dos modelos para testes, pois, com a utilização de softwares específicos, é possível
simular o comportamento térmico da edificação em função da incidência solar e ainda
fornecer a intensidade luminosa incidente na edificação, ou, ainda, calcular os impactos
da ação dos ventos. Entretanto, a produção de modelos digitais consistentes exige a
correta manipulação dos programas de computador e de seus plug-ins, ou seja, uma
destreza e uma habilidade específicas para a modelagem computacional (SEGHATTI E
BRAIDA, 2013) e não propicia a manipulação tátil e o mesmo processo cognitivo
alcançado com as experimentações envolvendo modelos físicos.
A seguir, são descritas as cinco maquetes produzidas, levando-se em conta as categorias
analisadas. Elas estão apresentadas em ordem de fabricação. Essa sequência se mostra
relevante, pois, a partir dos ensaios realizados com a primeira maquete, alguns aspectos
foram sendo aprimorados na produção da segunda e, assim, sucessivamente.
3.1

Maquete da Reitoria da UFJF

A maquete do edifício da Reitoria foi a primeira a ser realizada. Optou-se pela
utilização do papel Paraná e, devido às dimensões do edifício, foi escolhida a escala
1:100. Depois de finalizada, a maquete foi pintada com tinta PVC branca e fosca. Ela
foi executada com todas as divisões internas.
Deve-se mencionar que esta maquete é desmontável. Inicialmente foi construído o
primeiro pavimento, com suas aberturas e divisões internas. Em seguida, foi feito o
segundo pavimento, o qual se encaixa perfeitamente sobre o primeiro. Por último, foi
realizada a cobertura. Os detalhes dos avanços e recuos das aberturas foram
representados.
Figura 2 – Maquetes física e virtual da Reitoria da UFJF.

Fonte: dos autores, 2014.

3.2

Maquete do Curso de Arquitetura e Urbanismo

A maquete do edifício do Curso de Arquitetura e Urbanismo foi a segunda maquete a
ser confeccionada. Nela, também foi empregado o uso do papel Paraná. Foi realizada na
escala 1:100 e revestida com tinta PVA branca e fosca. Ela também é desmontável,
porém, diferentemente da maquete da Reitoria, optou-se por construir todo o perímetro
da maquete (as paredes externas, das fachadas) como um único elemento. Internamente
cada pavimento foi construído individualmente, de tal forma que seja possível
desmontá-la.
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Essa maquete foi colada em uma base, sobretudo porque há edifícios no entorno que
exercem influência no conforto do edifício em análise. Também os detalhes dos avanços
e recuos existentes na fachada foram representados.
Figura 3 – Maquetes física e virtual do edifício do Curso de Arquitetura e
Urbanismo.

Fonte: dos autores, 2014.

3.3

Maquete do ginásio poliesportivo da Faculdade de Educação Física

Por ter grandes dimensões, a maquete do ginásio poliesportivo da Faculdade de
Educação Física foi produzida em placa Pluma (ou Depron), uma placa de poliestireno
extrudado e não expandido. Assim, a utilização de um material mais leve permitiu a
construção de grandes vãos sem as deformações que ocorreriam com o emprego, por
exemplo, do papel Paraná, sobretudo após ser pintado. Manteve-se a escala 1:100 e
optou-se por não revesti-la com nenhum outro material. Embora não tenha muitas
divisões internas, ela é desmontável, especialmente para que a grande cobertura possa
ser removida nas análises e ensaios em laboratório.
Figura 4 – Maquetes física e virtual do ginásio poliesportivo da Faculdade de
Educação Física.

Fonte: dos autores, 2014.

3.4

Maquete do Museu de Arte Murilo Mendes

Confeccionada em madeira Balsa, na escala 1:100, sem revestimentos ou pintura. Tal
como a maquete da Reitoria, foi produzida considerando que cada pavimento possa ser
desmontado individualmente. Atualmente foi construído um edifício ao lado, o qual
poderá interferir no conforto ambiental do referido edifício, portanto ainda será
incorporada ao terreno da maquete, parte da volumetria do edifício recém-construído.
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Figura 5 – Maquetes física e virtual do Museu de Arte Murilo Mendes.

Fonte: dos autores, 2014.

3.5

Maquete da Faculdade de Odontologia

Esta maquete foi confeccionada com papel Paraná e na escala 1:100. Optou-se por não
revesti-la com nenhum tipo de pintura, uma vez que se observou, nos modelos
anteriores, que a pintura estava, em alguns casos, deformando a maquete. Embora
possua as divisões internas, ela não é desmontável, o que inviabiliza alguns testes.
Figura 6 – Maquetes física e virtual da Faculdade de Odontologia.

Fonte: dos autores, 2014.

3.6

Ampliações de partes das maquetes e propostas de intervenção

Logo após as primeiras análises, para a confirmação dos resultados obtidos com o uso
das maquetes dos edifícios e para observações mais precisas, foram produzidas algumas
ampliações, ou seja, maquetes de detalhamento das aberturas dos edifícios que
apresentaram necessidade de intervenção. São eles: edifícios do Curso de Arquitetura e
Urbanismo, da Faculdade de Odontologia, da Reitoria e o Museu de Arte Murilo
Mendes.
Aos modelos, foram acrescentadas algumas proteções, as quais foram submetidas a
testes para que pudessem ser escolhidas as mais apropriadas em cada caso.
Figura 7 – Estudos das proteções para as aberturas dos edifícios do Curso de
Arquitetura e Urbanismo e da Faculdade de Odontologia.

Fonte: dos autores, 2014.
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4

ANÁLISE E DISCUSSÃO SOBRE A MATERIALIDADE DAS MAQUETES
E SUA MANIPULAÇÃO

Durante os testes, foram estabelecidos os critérios de análise do comportamento e
performance das maquetes: (1) materiais, (2) texturas, (3) cores, (4) escalas, (5)
possibilidades de manipulação [montagem, desmontagem e intervenções] e (6)
quantidade de informações representadas que devem estar presentes na maquete física
ao utilizá-las no estudo de conforto ambiental. Tais análises dão subsídios para o
desenvolvimento de maquetes voltadas especificamente para o estudo em Laboratório
de Conforto Ambiental com o emprego do heliodon.
4.1

Materiais

Os materiais escolhidos para a confecção das maquetes, com exceção da placa Pluma,
não provocaram distorções nos resultados da pesquisa relacionada ao conforto, porém,
apresentaram diferenças no tempo de produção das maquetes e na qualidade das
mesmas, em termos de acabamento e resistência.
A placa Pluma é um material leve e fácil de manusear. As maquetes em Pluma gastam
menos tempo de produção, porém é preciso cortar da maneira correta e delicadamente,
pois é um material sensível e frágil, o que se apresenta como uma desvantagem em
termos de resistência e durabilidade. Outra desvantagem é a sua textura lisa e brilhante
que ocasiona uma maior reflexão da luz, prejudicando os resultados dos testes em
laboratório.
A madeira Balsa é também um material muito caro e frágil, porém mais firme que a
placa Pluma, o que garante maior resistência e durabilidade. Proporciona um ótimo
acabamento e um tempo médio para confecção.
O papel Paraná é um material mais rígido e, portanto, mais difícil de cortar,
demandando mais tempo na produção. É de se destacar que as maquetes produzidas
com esse material possuem uma durabilidade maior.
4.2

Texturas

As texturas dos materiais utilizados na confecção das maquetes não influenciaram
significativamente nos resultados obtidos, a não ser a da placa Pluma, que, por se tratar
de uma textura mais lisa e brilhante, ocasionou uma maior reflexão da luz. Deve-se,
portanto, evitar materiais com texturas muito lisas para prevenir reflexões indesejáveis.
4.3

Cor

As maquetes de papel Paraná pintadas em tinta PVC branco sofreram um abaulamento
de algumas partes. Acredita-se que isso ocorreu devido a utilização de tinta à base de
água. Sendo assim, devem-se evitar tintas à base de água como também as de
acabamento acetinados ou brilhantes, que podem ocasionar reflexão da luz. Os tons off
white são os mais indicados.
4.4

Escala

Devem ser coerentes com o tamanho do heliodon a ser utilizado. Foi observado que,
quando são confeccionadas em escalas maiores, as maquetes saem do foco principal da
luz do aparelho (lâmpada contida no heliodon, que simula a luz solar), gerando uma
distorção nas sombras nas periferias. Portanto, deve-se optar por maquetes menores,
quando se trata de edificações completas ou por maquetes de detalhes.
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4.5

Possibilidades de manipulação

As maquetes desmontáveis e com divisões internas permitiram um estudo mais
completo, sendo possível observar a incidência solar na parte interna dos modelos.
Portanto, mesmo sendo mais trabalhosas, recomenda-se a produção de maquetes que
possam ser desmontadas por pavimento, para que possam ser analisadas as influências
das aberturas em cada um dos pavimentos individualmente.
4.6

Quantidade de informações

A quantidade de informações está diretamente ligada aos objetivos das análises e à
escala da maquete. Sendo assim, em certos casos, uma maquete volumétrica, que
apresente apenas as aberturas, é suficiente, enquanto em outros, há necessidade de um
detalhamento e precisão dos componentes.
Além desses critérios analisados, destaca-se que as maquetes devem estar bem
localizadas no heliodon, seguindo a indicação precisa do norte, para que os resultados
alcançados sejam mais próximos à realidade. Portanto, além de conter a indicação do
norte, as maquetes devem conter uma linha norte-sul passando por toda a base, a fim de
facilitar o posicionamento do modelo no aparelho, fazendo coincidir tais coordenadas.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com as pesquisas e experimentos realizados, foi possível ratificar que as
maquetes físicas são, de fato, um instrumento muito valioso nos estudos e processos
projetuais, embora nem sempre muito utilizado. Destaca-se, principalmente, que os
resultados alcançados com o uso de maquetes físicas em heliodon se aproximaram
daqueles que são frutos de simulações computacionais. Tal constatação é, obviamente,
influenciada pela qualidade dos modelos físicos produzidos, mas revela a validade das
maquetes físicas e do heliodon para o estudo expedito e visual do conforto ambiental.
Uma vez que este artigo se restringe à descrição e à análise das maquetes físicas, os
resultados dos testes comparativos podem ser encontrados em Zambrano et al. (2014).
Também é preciso ponderar que a produção de maquetes voltadas para ensaios em
laboratórios requer um tratamento especializado, que leve em consideração os fins para
os quais são produzidas. As demandas individuais de cada teste (e do equipamento a ser
utilizado) determinarão as tomadas de decisão em relação aos materiais, texturas, cores,
escalas, possibilidades de manipulação e detalhamento das informações.
Os modelos desenvolvidos para o estudo de conforto, testados em heliodon, devem
conter características que auxiliam no desenvolvimento da pesquisa, favorecendo o
desempenho e o alcance de resultados satisfatórios. Portanto, devem ser evitados
materiais e texturas que reflitam muito a luz. Com relação às cores, o uso de tons off
white são mais indicados do que a cor branca (ainda que o acabamento seja fosco).
Devem-se adotar escalas compatíveis com a dimensão do heliodon, para minimizar as
distorções dos raios de luz. As medições das distorções do heliodon utilizado estão
analisadas em Zambrano et al. (2014). O detalhamento e a quantidade de informações
dependerão dos objetivos das análises, no entanto, sempre que possível, deve-se optar
por maquetes desmontáveis por pavimento.
Por fim, cabe mencionar que o tema da produção de maquetes e modelos para fins de
estudo de conforto ainda encontra-se em aberto e demanda investigações, sobretudo
hoje em dia em que, cada vez mais, a incorporação de máquinas controladas por
computador (como impressoras 3D, cortadoras a laser e fresadoras) tem permitido a
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produção de protótipos bastante precisos e de alta qualidade técnica. Sendo assim, o
estudo das maquetes deve ser visto, em última instância, como uma pesquisa sobre
métodos e técnicas empregados no estudo do conforto ambiental em laboratório.
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RESUMO
As crises energéticas ocorridas em vários países, inclusive no Brasil, alavancaram a necessidade de rever
o consumo energético. As edificações são responsáveis por grande parte do consumo de energia elétrica.
No Brasil, cerca de 20% deste consumo é destinado à iluminação de ambientes. O aproveitamento da luz
natural favorece tanto a redução do consumo de energia como a melhoria das condições de conforto. Em
um ambiente escolar, a qualidade do aprendizado é função direta do grau de conforto ambiental
apresentado pelo espaço. Nesse caso, a iluminância adequada aliada a uma distribuição uniforme da luz
são essenciais para o desempenho dos alunos. Diante disso, este trabalho objetiva analisar o desempenho
da iluminação natural de quatro salas de desenho localizadas em Vitória (ES), a fim de verificar as
condições de conforto a que os usuários estão submetidos. Esta análise foi realizada através da
comparação dos resultados das medições in loco de iluminância, seguindo a NBR 15215-4, e das
percepções coletadas dos alunos, através de um questionário baseado em trabalhos já realizados por
outros pesquisadores. Os resultados indicam que o sistema de iluminação natural das salas é insuficiente
para promover o conforto lumínico dos usuários, tendo em vista que os níveis de iluminância medidos
não atingem os níveis determinados pela NBR 8995-1. Ao comparar estes níveis com as percepções
coletadas dos alunos esta hipótese foi confirmada. Sendo assim, para promover o nível de iluminância
correto e, consequentemente, o conforto lumínico dos usuários é necessária a utilização do sistema de
iluminação artificial. Entretanto, nota-se que as áreas mais próximas das janelas possuem iluminância
próxima a adequada, e de acordo com as percepções dos alunos, os níveis de iluminação natural destas
áreas são suficientes. Dessa forma, buscando redução no consumo energético, sugere-se a readequação do
sistema de acionamento das fileiras de luminárias próximas as janelas.
Palavras-chave: Iluminação natural, conforto visual, percepção, eficiência energética, salas de aula.

ABSTRACT
The energy crises in several countries, including Brazil, boosted the need to revise the energy
consumption. The buildings are responsible for much of the electricity consumption. In Brazil, about 20%
of this consumption is for the lighting environments. The use of natural light favors both reducing energy
consumption and improving comfort conditions. In a school environment, the quality of learning is a
direct function of the degree of environmental comfort presented by space. In this case, appropriate
illuminance combined with a uniform distribution of light are essential to student achievement. Thus, this
paper aims to analyze the performance of daylighting four drawing rooms located in Vitória (ES) in
order to verify the conditions of comfort that users are subjected. This analysis was performed by
comparing the results of in situ measurements of illuminance, following the NBR 15215-4, and the
perceptions of students collected through a questionnaire based on previous work by other researchers.
The results indicate that the system of natural lighting of the rooms is insufficient to promote luminal
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comfort of users, considering that the measured illuminance levels do not reach the levels determined by
the NBR 8995-1. By comparing these levels with the perceptions of students collected this hypothesis was
confirmed. Therefore, to promote the proper level of illuminance and hence the use of artificial lighting
system luminal comfort of the users is required. However, we note that the areas closest to the windows
have adequate illuminance next, and according to the perceptions of the students, levels of natural light
these areas are sufficient. Thus, seeking reduction in energy consumption, we suggest the readjustment of
the drive system of rows of lamps near windows.
Keywords: Daylighting, visual comfort, perception, energy efficiency, classrooms.

1

INTRODUÇÃO

Segundo Ochoa, Araújo e Sattler (2012) a principal função da edificação é propiciar aos
seus usuários proteção e conforto para o desenvolvimento de suas atividades. Toda
edificação, independentemente do uso ao qual se destina, necessita de condições
adequadas, que envolvam o conforto ambiental, seja ele lumínico, térmico, acústico ou
ergonômico (FERVENÇA e BARTHOLOMEI, 2012).
Atingir um desempenho satisfatório envolve um correto planejamento arquitetônico,
que deve levar em consideração as diferentes condições climáticas. Dessa forma, a
variável ambiental iluminação, pode afetar a sensação do indivíduo, produzindo
conforto ou desconforto, alterando seu desempenho na realização de uma determinada
tarefa visual, além de influenciar diretamente na eficiência energética da edificação
(OCHOA, ARAÚJO e SATTLER, 2012; SARDEIRO e ROTTA NETO, 2012).
Conforme Carlo (2008), no meio urbano, as edificações são responsáveis por grande
parte do consumo de energia elétrica, sendo que no Brasil, em edifícios comerciais, de
serviços e públicos cerca de 20% da energia total é consumida pelo sistema de
iluminação. Para Didoné e Bittencourt (2007), a inadequação dos edifícios as condições
climáticas locais, geram a ineficiência dos sistemas de iluminação natural. Logo, para
garantir o conforto lumínico dos indivíduos, o ambiente passa a ser dependente do
sistema de iluminação artificial, o que aumenta o consumo energético da edificação.
A utilização da luz natural nos ambientes apresenta vantagens, como: a adequada
interpretação das cores; o contato com o meio exterior, conferindo a sensação de
passagem do tempo; além da economia no consumo de energia elétrica através da
redução no uso dos sistemas de iluminação artificial.
A iluminação de um ambiente é satisfatória, de acordo com Sardeiro e Rotta Neto
(2012), quando este possui uma quantidade e qualidade adequada de luz, permitindo a
execução das atividades sem esforços e sem ocasionar a fadiga visual. Nesse contexto,
Fervença e Bartholomei (2012) asseguram que a condição de conforto não pode ser
analisada levando em consideração apenas os aspectos técnicos, mas, sobretudo a
sensação de bem estar do usuário.
No caso de um ambiente escolar, a qualidade do processo ensino-aprendizagem que
ocorre em sala de aula é função direta do grau de conforto ambiental apresentado pelo
espaço, sendo que a iluminância adequada aliada a uma distribuição uniforme da luz são
elementos essenciais para ao bom desempenho e estimulo dos alunos (ARAÚJO,
GONÇALVES e CABÚS, 2007; DORIGO e KRÜGER, 2007; GARROCHO, 2005).
Dessa forma, o bom desempenho do sistema de iluminação natural, além do aumento da
satisfação e produtividade dos alunos e dos professores, pode gerar ganhos
significativos quanto à eficiência energética da edificação.
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2

OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo principal analisar o desempenho da iluminação natural
de quatro salas de aula de desenho de uma instituição de ensino superior situada em
Vitória (ES), a fim de verificar as condições de conforto a que os usuários estão
submetidos. Considerando a percepção dos alunos, o objetivo específico desta pesquisa
é comparar os resultados técnicos obtidos através das medições de iluminância in loco
com a percepção em relação à iluminação natural dos usuários dessas salas de aula,
coletada através de questionários, além de propor modificações no sistema de
iluminação buscando a redução do consumo energético da edificação em estudo.
3

METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos empregados no desenvolvimento do estudo estão
sintetizados no fluxograma representado pela Figura 1.
Figura 1 – Fluxograma dos procedimentos metodológicos empregados no estudo.

Fonte: Acervo pessoal

A metodologia do trabalho abrangeu a revisão bibliográfica sobre o uso da iluminação
natural em ambientes internos, principalmente em edificações escolares. A revisão
contemplou os parâmetros de avaliação do conforto visual em salas de aula, tendo como
base trabalhos já realizados por outros pesquisadores e descritos em artigos de anais de
congressos e periódicos, dissertações e teses publicadas no Brasil. Ainda nessa etapa
foram levantados os níveis de iluminância recomendados para a obtenção de conforto
visual em salas de aula de desenho, sendo adotado o nível de iluminância ideal para
estes ambientes de 700 lux na área de trabalho, como indicado pela norma NBR 8995-1
(ABNT, 2013).
Foram selecionadas quatro salas de aula de desenho, com as janelas voltadas para a
fachada com orientação geográfica sul. A sala A localiza-se no 1º andar, sala C no 2º
andar e as salas B e D no 3º e último andar do mesmo edifício. A Figura 2 mostra o
entorno com as obstruções externas - um edifício localizado a 7 metros de distância e
com o mesmo gabarito do edifício em estudo, e algumas árvores (pinheiros) com a
altura próxima a dos edifícios e localizadas entre as duas edificações.
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Figura 2 – Entorno (Obstruções externas) visto da janela da sala B.

Fonte: Acervo pessoal

Com as salas selecionadas, foram coletadas as informações específicas de cada uma,
como descrito no Quadro 1.
Quadro 1 – Características físicas das salas analisadas.

Salas

Características
A

B

C

D

Dimensões (m)

9,00x10,70

9,00x13,80

9,00x10,00

9,00x12,20

Pé direito (m)

2,75

2,70

2, 65

2,65

Cor da parede

Branco

Branco

Branco

Branco

Cor do teto

Cinza

Branco

Cinza

Branco

Cor do piso

Cinza

Cinza

Cinza

Cinza

Cor da área de trabalho

Branco

Branco

Branco

Branco

Fator WWR ¹

0,558

0,627

0,584

0,586

Tipo de janela

Basculante

Basculante

Basculante

Basculante

Notas: ¹ Relação: área de abertura / área da parede externa.
Fonte: Acervo pessoal.

A partir da análise da revisão bibliográfica, também foram definidos os métodos
utilizados para a avaliação do desempenho da iluminação natural e das condições de
conforto a que os usuários estão submetidos. Os métodos usados foram medições de
iluminância in loco, para coleta dos dados técnicos, e aplicação de um questionário aos
alunos usuários das salas, para coleta das percepções quanto a iluminação natural.
As medições in loco foram realizadas em dez dias com predominância de céu claro,
sendo estes os intervalos entre os dias 21 à 25/10/2013 e 09 à 13/12/2013, em três
horários matutinos: 6:00, 8:30 e 11:00 horas (desconsiderando o horário de verão). Para
estas medições foram utilizados quatro aparelhos do tipo luxímetro digital, modelo
MLM-1332, da marca Minipa. O procedimento de medição foi realizado de acordo com
as recomendações da NBR 15215-4 (ABNT, 2005). De acordo com esta norma, o
número de pontos para medição deve ser calculado em função da área do ambiente e do
tamanho das aberturas, no caso das salas em estudo o resultado do cálculo recomenda
25 pontos. Porém, o número de pontos de medição foi reduzido para 15 pontos para
cada sala, devido a limitação do número de luximetros para medição.
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Objetivando verificar a percepção dos alunos quanto ao desempenho da iluminação
natural nas salas em estudo foi aplicado um questionário, elaborado com base nas
pesquisas de Correia (2008), Fervença e Bartholomei (2012), Ochoa, Araújo e Sattler
(2012) e Sardeiro e Rotta Neto (2012). O questionário possuía onze perguntas fechadas
– as quatro primeiras perguntas caracterizavam o aluno e a sala, as demais se referiam a
percepção do aluno quanto ao sistema de iluminação natural - e uma aberta. Esta última
pergunta propõe ao aluno indicar alternativas para melhorar o desempenho do sistema
de iluminação da sala de aula, incitando a análise crítica sobre o tema.
O questionário foi aplicado no dia 25/10/2014 às 8:30 horas, seguindo o horário das
medições in loco. Foram aplicados 153 questionários que, foram preenchidos pelos
próprios alunos, com a supervisão de um pesquisador envolvido neste trabalho. Os
alunos, usuários das salas em estudo, são estudantes dos cursos de Engenharia Civil e
Arquitetura e urbanismo, sendo 85% na faixa etária de 17 a 21 anos.
Ao fim da pesquisa os dados obtidos nas medições de iluminância in loco foram
comparados com a percepção dos usuários das quatro salas estudadas, para a verificação
do desempenho da iluminação natural nestas salas.
4

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os dados coletados durante as medições de iluminância in loco e através dos
questionários foram tabulados na forma de gráficos para que estes fossem analisados e
comparados, gerando assim os resultados desta pesquisa.
Durante as medições notou-se que a distribuição da iluminação natural nas salas não era
uniforme, consequência da localização unilateral das janelas (Figura 3).
Figura 3 – Vista interna das quatro salas estudadas.

(a) Sala A

(b) Sala B

(c) Sala C

(d) Sala D

Fonte: Acervo pessoal.
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Por este motivo e para facilitar a compreensão dos resultados, os pontos de medição
foram agrupados por fileiras de pranchetas, como visto na Figura 4. Dessa forma, as
análises foram realizadas subdividindo as salas em 3 partes, ou seja, 3 fileiras de
pranchetas.
Figura 4 – Planta baixa esquemática das salas estudadas, com a locação dos
pontos de medição in loco e a divisão por fileiras de pranchetas.

Fonte: Acervo pessoal.

Os gráficos apresentados nas Figuras 5 a 7 representam os resultados médios das
medições de iluminância in loco por horários de medição.
Figura 5 – Iluminância média encontrada nas medições realizadas às 6:00 horas

Nível
Recomendado
NBR 8995-1
(ABNT, 2013)

Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 6 – Iluminância média encontrada nas medições realizadas às 8:30 horas

Nível
Recomendado
NBR 8995-1
(ABNT, 2013)

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 7 – Iluminância média encontrada nas medições realizadas às 11:00 horas

Nível
Recomendado
NBR 8995-1
(ABNT, 2013)

Fonte: Acervo pessoal.

A partir da análise dos resultados observou-se que às 6:00 horas nenhum ponto de
nenhuma das salas estudadas atingiu os níveis de iluminância adequados. Porém, nos
horários de 8:30hs e 11:00hs, na área onde estão as pranchetas da fileira 1 das salas B e
D, a iluminação natural atingiu níveis de iluminância próximos aos níveis
recomendados pela NBR 8995-1 (ABNT, 2013).
Desse modo pode-se afirmar que as obstruções externas efetivamente influenciaram nos
resultados, tendo em vista que as salas B e D estão localizadas no último andar do
edifício, e as obstruções externas seguem o mesmo gabarito deste. A sala A, que
apresentou os menores níveis de iluminância na área próxima as janelas, está no 1º
andar, sofrendo assim maior influencia das obstruções externas.
Ao analisar os resultados das fileiras 2 e 3, conclui-se que, devido aos baixos níveis de
iluminância encontrados durante as medições in loco, estas áreas dependem do sistema
de iluminação artificial para atingir a iluminância de 700 lux, adequada a realização da
tarefa a qual estas salas se destinam.
As figuras 8, 9, 10 e 11 apresentam os gráficos com os resultados da tabulação de
algumas questões do questionário que foi utilizado para coletar as percepções dos
alunos.
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Figura 8 – Como você classifica a iluminação natural nesta sala?

(a) Fileira 1

(b) Fileira 2

(b) Fileira 3
Fonte: Acervo pessoal.

Figura 9 – Como você classifica a
quantidade e distribuição das janelas?

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 10 – Você consegue desenvolver
com facilidade todas as atividades com a
iluminação artificial desligada?

Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 11 – Com que frequência você considera necessário utilizar a iluminação
artificial nesta sala?

Fonte: Acervo pessoal.

Os resultados dos questionários aplicados aos alunos que utilizam as salas estudadas
comprovam os resultados obtidos com as medições in loco, ou seja, a fileira próxima à
janela possui melhores níveis de iluminação natural, promovendo bons índices de
conforto lumínico aos usuários. No entanto, mesmo encontrando-se índices muito
baixos de iluminância nas medições in loco para as fileiras 2 e 3, alguns alunos ainda
consideram este nível satisfatório e classificam como boa a quantidade e a distribuição
das janelas nas salas.
Quanto à dependência da iluminação artificial para manter o conforto visual adequado a
realização de tarefas, a maioria dos alunos, com exceção da sala D, afirmou que não
conseguem desenvolver as atividades com a iluminação artificial desligada, admitindo o
baixo desempenho do sistema de iluminação natural.
As demais questões se referiam a influência das cores das superfícies internas e do
entorno no desempenho da iluminação natural nas salas estudadas. Os resultados
indicam que os alunos perceberam que as cores claras auxiliaram no desempenho deste
sistema. Quanto ao entorno, os alunos das salas A e C classificaram como média
influência, já os das salas B e D pequena influência, confirmando os dados técnicos.
Assim, como a condição de conforto não pode ser analisada levando em consideração
apenas os aspectos técnicos, mas também a sensação de bem estar do usuário, esta
pesquisa confrontou ambos os dados, técnicos e percepções dos usuários. Dessa forma,
pode-se afirmar que o sistema de iluminação natural não é suficiente para promover os
níveis de iluminância adequados, bem com a sensação de conforto visual do usuário,
para este fim é necessária a utilização constante do sistema de iluminação artificial.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados observados é possível concluir que:
 Os níveis de iluminância mostraram-se insuficientes em todas as salas analisadas
para o primeiro horário de medição, 6:00 horas. Já nos horários de 8:30hs e
11:00hs, nas áreas mais próximas as janelas das salas localizadas no último
andar, a iluminação natural atingiu níveis de iluminância adequados.
 As obstruções externas influenciaram diretamente no desempenho da iluminação
natural, tendo em vista que nota-se os melhores resultados para as salas
localizadas no último andar do edifício, onde o entorno tem menor influência.
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 Nota-se que, as salas analisadas dependem do sistema de iluminação artificial
para atingir a iluminância adequada, já que os níveis encontrados durante as
medições in loco foram insuficientes para a maior parte da área das salas.
 As percepções dos usuários comprovam os resultados obtidos com as medições
in loco, mostrando que, realmente, as áreas mais próximas as janelas promovem
melhores índices de conforto lumínico. Além disso, apesar de considerarem boa
a quantidade e a distribuição das janelas, a maior parte destes usuários alega que
não conseguem desenvolver as atividades com a iluminação artificial desligada.
Assim, observou-se que o sistema de iluminação natural não é suficiente para promover
os níveis de iluminância adequados, bem com a sensação de conforto visual do usuário,
para este fim é necessária a utilização constante do sistema de iluminação artificial.
Dessa forma, para manter os níveis adequados de conforto lumínico e promover a
redução no consumo de energia elétrica, sugere-se a readequação do sistema de
acionamento das luminárias, distribuindo os circuitos independentes e paralelos à
parede que contém as janelas.
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RESUMO
O presente trabalho possui objetivo de registrar os resultados de três pesquisas ocorridas na Cidade de
Salvador, apresentados no “Ciclo de Palestras Sobre Conforto Ambiental Urbano”, bem como as
conclusões de discussões promovidas neste evento, realizado pelo Laboratório de Conforto Ambiental da
FAUFBA, nos dias 08, 09, 15 e 16 de janeiro de 2014. As pesquisas ocorridas verificaram as condições
dos confortos: térmico, acústico e ergonômico da população da cidade. O evento que proporcionou as
explanações dos pesquisadores atraiu um público formado por profissionais, representantes do poder
público e estudantes interessados na discussão e nos respectivos resultados. A metodologia adotada para
elaboração deste artigo consistiu da junção dos resultados obtidos pelas pesquisas apresentadas pelos
pesquisadores e discutidas no evento. O estudo sobre conforto térmico constou de pesquisa exploratória
quanto à percepção térmica em duas áreas abertas urbanas, para delimitada faixa etária da população; o
estudo sobre conforto acústico constou de mapeamento acústico do ruído de tráfego rodoviário de um
trecho do Bairro Imbuí; o estudo sobre o conforto ergonômico constou da identificação e avaliação de
fatores associados à microacessibilidade que interferem no deslocamento de pedestres, ciclistas e pessoas
com deficiências físicas, em uma estação de transporte público e seu entorno. De forma geral, percebeuse, que, os resultados das pesquisas revelam o não atendimento aos limites satisfatórios para o conforto
humano dos indivíduos que utilizam as áreas estudadas na cidade, bem como aos parâmetros normativos,
legislativos e de percepção humana para os referidos confortos. As principais contribuições de pesquisas
dessa natureza, bem como a promoção de eventos que propiciem discussões, envolvem: a valorização de
pesquisas científicas que mensurem a satisfação dos indivíduos e a difusão do conhecimento para a
população acerca da qualidade de vida urbana ao qual todos estão submetidos.
Palavras-chave: Discussão, Conforto Ambiental Urbano, Ciclo de Palestras, Salvador/BA.

ABSTRACT
This study has aimed to record the contributions resulting from the "Cycle of Conferences on Urban
Environmental Comfort", promoted by the Laboratory of Environmental Comfort, Faculty of Architecture
UFBA, on January 08th, 09th, 15th and 16th, 2014. It was presented at this event researches that addressed
environmental comfort: thermal, acoustic and ergonomic in the city of Salvador/BA; and fostering
discussion between the presence of professionals, government representatives and students in these fields
on the results presented and issues related to the urban environment. The methodology used to prepare
this article consisted of recording and transcribing the results presented and discussions conducted by
debaters. The study on thermal comfort consisted of exploratory research concerning the thermal
perception in two urban open spaces, for a given age of the population; the acoustical study consisted of
the mapping of road traffic noise at the Imbuí district; the study of ergonomic comfort consisted of the
identification and evaluation of associated micro accessibility that interfere with the movement of
pedestrians, cyclists and people with disabilities, in a public transport station and its surroundings.
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Overall, it was realized that the results of the research reveal noncompliance with satisfactory limits for
human comfort of individuals who use the studied areas in the city, and the consecutive regulatory and
legislative parameters for such comforts studied. The main contributions of such events, and also the said
event in Salvador, were: the importance of fostering scientific research of these natures, as well as,
promoting the dissemination of knowledge to the participating public on matters related to the quality of
urban environmental comfort, to which all are subjected.
Keywords: Discussion, Urban Environmental Comfort, Cycle of Presentatios, Salvador/BA.

1

INTRODUÇÃO

A iniciativa de escrever esse presente artigo surgiu a partir da necessidade de se
registrar os resultados e as conclusões obtidas no Ciclo de Palestras Sobre Conforto
Ambiental Urbano, que teve como objetivo discutir as condições dos confortos: térmico,
acústico e ergonômico que a população residente em Salvador está submetida. Para a
avaliação quanto às condições dos confortos, recorreram-se às leis e Normas que
abordam cada tema, bem como os parâmetros de opinião quanto à percepção humana.
2
2.1

PESQUISAS APRESENTADAS E SEUS MÉTODOS
Para a avaliação do Conforto Térmico

Nas últimas décadas, as grandes cidades brasileiras se ergueram resultando grandes
aglomerações de edifícios altos e extensas áreas de superfícies pavimentadas e
asfaltadas. A falta de planejamento integrado entre construções e elementos vegetais no
espaço urbano percorrido pelo indivíduo em seu cotidiano tem resultado em aumento
das temperaturas, colaborando para a insatisfação térmica com o ambiente construído,
especialmente em alguns horários de maiores taxas de radiação solar. É possível se
perceber o quão verdadeira é a consideração de Chandler (1970), quanto às influências
da urbanização aos fluxos energéticos na camada atmosférica, camada de ar vivenciada
pelo indivíduo. O referido autor afirma que o balanço energético que ocorre na camada
atmosférica pode sofrer alterações irreversíveis de suas propriedades naturais, à medida
que o território sofra extensiva descaracterização, com pavimentações e edificações
(CHANDLER, 1970).
A pesquisa que investigou a percepção térmica da população, residente há mais de 01
(um) ano em Salvador, limitou-se aos indivíduos entre a faixa etária de 20 a 59 anos. As
pesquisas de campo ocorreram nos meses de agosto de 2009, outubro de 2009, janeiro
de 2010 e maio de 2010; totalizando-se 1.056 questionários válidos e atendendo ao nível
de confiança de 95% para a faixa etária considerada (padrão escolhido através das
faixas etárias do IBGE para contagem da população). As áreas abertas urbanas adotadas
foram duas praças: Praça Piedade e Praça Cayru, por possuírem características
geomorfológicas distintas entre si, com o intuito de ampliar a representação das áreas
abertas da cidade estudada (SOUZA, 2010).
Nos referidos meses de pesquisas de campo, as quantidades das entrevistas se
distribuíram equivalentemente, bem como a quantidade de entrevista por área de estudo:
50% em cada. Quanto aos gêneros: 44% de entrevistas com o gênero feminino e 56%
com o gênero masculino. Nos estudos desenvolvidos, observa-se que, em decorrência da
intensa e consolidada urbanização na Cidade de Salvador, predominantemente com
superfícies porosas em cores de cinza, aliada à escassez de solo natural e com
vegetação, especialmente porte arbóreo nos espaços públicos percorridos pelos
indivíduos. A população entrevistada encontrara limitações de horários para a
estabilização de seus balanços térmicos, pois as condicionantes “sombra e vento” seriam
imprescindíveis para os horários de maiores taxas de radiação solar.
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No Gráfico 1, a seguir, observa-se que 28% dos entrevistados que estavam à sombra
durante e antes da abordagem para a entrevista se consideraram em conforto térmico.
Este resultado já seria o esperado, mesmo porque a bibliografia da área de conforto
térmico permanentemente relaciona sombra ao conforto térmico para climas quentes;
enquanto 18% dos entrevistados que estavam ao sol durante e antes da abordagem para
a entrevista se consideraram dentro das classificações de calor. Este resultado também é
esperado, considerando a bibliografia da área de conforto térmico; porém, 39% dos
entrevistados que se encontravam à sombra durante e antes da abordagem para a
entrevista se consideraram dentro das classificações de calor (Gráfico 1):
Gráfico 1 – Relação entre Percepção térmica e localização do entrevistado
durante e antes da entrevista

Fonte: Elaborado por Sandra Souza

Para o conhecimento das características de algumas variáveis capazes de influenciar os
resultados obtidos e destacados no Gráfico 1, recorreu-se às condições de atividade
metabólica que estes desenvolviam, horários das entrevistas, vestimentas, em clo, e
taxas de radiação solar.
Observando-se o Gráfico 2, a seguir, verifica-se que dos 18% que se encontravam em
desconforto por calor, posicionados ao sol durante e antes à abordagem da entrevista:
3% estavam sentados, calmos, desenvolvendo atividade metabólica equivalente a 115W,
segundo a Norma ISO 8996 (2004); 6,5% estavam parados, em pé, desenvolvendo
atividade metabólica equivalente a 125W; e 8,5% estavam em caminhada casual,
desenvolvendo atividade metabólica equivalente a 180W (Norma ISO 8996/2004). Dos
39% que se encontravam em desconforto por calor, posicionados à sombra durante e
antes à abordagem da entrevista: 14% estavam sentados, calmos, desenvolvendo
atividade metabólica equivalente a 115W, segundo a Norma ISO 8996 (2004); 15%
estavam parados, em pé, desenvolvendo atividade metabólica equivalente a 125W; e
10% estavam em caminhada casual, desenvolvendo atividade metabólica equivalente a
180W (Norma ISO 8996/2004). Dos 28% que se considerou em conforto térmico,
posicionados à sombra durante e antes à abordagem da entrevista: 13% estavam
sentados, calmos, desenvolvendo atividade metabólica equivalente a 115W, segundo a
Norma ISO 8996 (2004); 8% estavam parados, em pé, desenvolvendo atividade
metabólica equivalente a 125W; e 7% estavam em caminhada casual, desenvolvendo
atividade metabólica equivalente a 180W (Norma ISO 8996/2004). (Gráfico 2):
Gráfico 2: Relação entre Atividade metabólica, Posição do entrevistado e
Percepção térmica
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Fonte: Elaborado por Sandra Souza

No intuito de entender os resultados acima apresentados quanto aos horários
pesquisados para os grupos que se destacaram, verificou-se que o grupo de
entrevistados que se encontravam durante e antes à entrevista ao sol e com dentro das
classificações de calor foram aqueles que foram entrevistados entre 14:00 e 15:00h, com
predominância para as entrevistas às 14:00h; enquanto aos entrevistados que se
encontravam à sombra durante e antes à entrevista e nas classificações de calor foram
entrevistados entre 14:00 e 15:00h, com predominância para as entrevistas às 15:00h; e
quanto aos entrevistados que se encontravam à sombra durante e antes à entrevista e em
conforto, foram entrevistados entre 15:00 e 16:00h, com predominância para as
entrevistas às 15:30h.
Observando-se às características de vestimenta desses grupos de entrevistados, percebese que os que estavam posicionados à sombra durante e antes à entrevista e em calor
estavam vestidos com o equivalente a 0,3 a 0,5 clo, predominando 0,5 clo para este
grupo; e para os dois outros grupos, os posicionados à sombra durante e antes à
entrevista: em calor e em conforto, também estavam com vestimentas equivalentes a 0,3
e 0,5 clo, mas com predominância para 0,4 clo.
Quando relacionados os referidos grupos às taxas de radiação solar, observa-se que o
primeiro, os posicionados ao sol durante e antes à entrevista e em calor estavam
submetidos às taxas de radiação solar que variaram entre 350 a 570W/m², com
predominâncias em 500W/m²; enquanto aos posicionados à sombra durante e antes à
entrevista e em calor, naqueles momentos foram medidas taxas de radiação solar entre
200 a 550W/m², com predominâncias em 380W/m²; e ao grupo posicionado à sombra
durante e antes à entrevista e em conforto, taxas de 180 a 380W/m², com
predominâncias em 250W/m².
Dentre inúmeros benefícios oferecidos pela vegetação, sobretudo o porte arbóreo para
as grandes cidades, encontram-se a retroalimentação dos lençóis freáticos, a purificação
do ar atmosférico, dentre outros. Ainda, o porte arbóreo colabora na redução das taxas
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de radiação solar que atinge a superfície, e ainda pode reduzir até cerca de 6,5ºC a
Temperatura do ar aos fluxos energéticos da camada atmosférica vivenciada pelos
indivíduos, através da sombra (SOUZA, 2010), colaborando para o equilíbrio do
balanço térmico humano no ambiente, especialmente para climas quentes.
2.2

Para a avaliação do Conforto Acústico

Na medida em que a Cidade de Salvador se adensa ao longo das vias de maior fluxo de
veículos, maior parcela da população é exposta a elevados níveis de ruído que podem
ser intensificados pelas reflexões sonoras sucessivas decorrentes do adensamento das
construções lindeiras às vias. A partir do estudo da propagação do ruído de tráfego
rodoviário na cidade, é possível evidenciar a inadequação do planejamento viário ou da
legislação do uso do solo. Neste intuito, a pesquisa sobre conforto acústico apresenta
estudos dos níveis de ruído do tráfego rodoviário de um trecho do Bairro Imbuí
(Salvador-BA) por meio da ferramenta de Mapeamento Acústico.
Apresentou-se, no Ciclo de Palestras, alguns métodos adotados neste trabalho, dentre
eles: coleta de informações em órgãos públicos e em campo; coleta in loco de dados de
fluxo de veículos e registro sonoro; análise e compilação dos dados obtidos para
simulação em programa computacional de mapeamento acústico; e um resultado parcial
deste trabalho, os Mapas Acústicos do período Diurno, 7h-22h (Figura 1).
As informações georeferenciadas em meio digital, adquiridas em órgãos públicos, tais
como informações vetorizadas e rasterizadas (imagens aéreas), foram utilizadas na
elaboração e atualização da base cartográfica do mapeamento acústico. Adotou-se a
base SICAR/1992 (Sistema Cartográfico da Região Metropolitana de Salvador),
complementada com o sistema viário vetorizado da base SICAD/2006 (Sistema
Cartográfico e Cadastral do Município de Salvador). Promoveu-se uma atualização
quanto às novas edificações construídas após 1992, além de uma modificação viária,
finalizada em 2010 na Av. Jorge Amado, importante avenida do bairro e adjacências,
além de demais elementos pertinentes à simulação acústica, como muros e vegetação.
A coleta in loco de informações de dados de fluxo da média horária anual de veículos
leves e pesados e o registro sonoro foi imprescindível ao desenvolvimento das etapas
precedentes ao resultado da Simulação Acústica e formaram o banco de dados que
alimentou o programa computacional de mapeamento acústico, CadnaA, Computer
Aided Noise Abatement - versão 4.1 (DataKustik), viabilizando mapas acústicos do
ruído de longo prazo considerando uma média anual de ruído para todas as vias
analisadas. O conjunto de base de dados da simulação acústica contempla as fontes de
ruído, vias de tráfego rodoviário, bem como, todos os objetos e embarreiramentos,
edificados ou naturais, que influenciam na propagação sonora do ruído ambiental.
Apresentou-se parte dos produtos finais, que foram obtidos por meio de simulação da
propagação sonora no modelo tridimensional desenvolvido no programa CadnaA, que
foram: Mapas Acústicos Horizontais, exemplificado na figura 1a, e Verticais (Figuras
1c, 1d, 1e) e visualizações 3D (Figuras 1b, 1f, 1g) correspondentes ao período diurno.
Apresentou-se, também, o resultado de um estudo comparativo entre o mapeamento dos
níveis excedentes em relação aos parâmetros da Lei Nº 5.354 (SALVADOR, 1998) e da
NBR 10151 (ABNT, 2000) observados nas Figuras 1f e 1g:
Figura 1 – Mapas Acústicos Lde (período 15 horas – de 7:00 às 22:00h)
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(d) Mapa Vertical B
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LEGENDA:
(a) Mapa horizontal: Níveis de
Ruído
Calculados

(e) Mapa Vertical C
Delimitação Mapa Acústico
Horizontal
Edificações
LEGENDA:
Mapas Acústicos Verticais “A”, “B”
e “C”
Vias
Curvas de Nível (5 em 5 metros)
Muros
Uso de edifiicações da Área Mapeada:
B/R - BAR E RESTAURANTE (LAZER); C - COMÉRCIO; C/S - COMÉRCIO E SERVIÇOS;
CC - CENTRO COMERCIAL (COMÉRCIO); CM - CENTRO MÉDICO (SAÚDE); EPESCOLA PÚBLICA (ENSINO); IG - IGREJA (RELIGIOSO); IN - INSTITUCIONAL; ME MERCADO (COMÉRCIO); MI - MISTO; SH - SHOPPING (COMÉRCIO); demais
edificações sem indicação de uso: USO RESIDENCIAL (PLURIDOMICILIAR)
LEGENDA:

(f) Níveis de Excedência

(g) Níveis de Excedência

Fonte: ABNT - NBR 10.151 (ABNT, 2000)

Fonte: Lei Nº 5.354 (SALVADOR,1998)

LEGENDA:
≥55dB
<55dB
Parâmetro “Área mista, Predominantemente
residencial” período diurno (7-22h)

LEGENDA:
≥70dB
<70dB
Parâmetro período diurno (7-22h)
Fonte: Salvador, 1998

Fonte: ABNT, 2000
Fonte: Souza, 2012

Estes recursos permitem observar graficamente e estudar a distribuição espacial do nível
sonoro contínuo equivalente - LAeq, por meio de curvas isofônicas em intervalos de 5
dB. Observaram-se os níveis de ruído aos quais a população que reside próximo às vias
de tráfego no Bairro Imbuí estão submetidos, considerando-se a velocidade máxima
para cada via, segundo o Código de Trânsito Brasileiro - CTB (BRASIL, 2008). Na via
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arterial, de maior fluxo, estima-se aproximadamente 75dB. Este mesmo nível de ruído
incide na fachada de uma escola pública aí localizada, encontrando-se 20dB acima do
parâmetro de 55dB para “Área mista, predominantemente residencial”, estabelecido
pela NBR 10151 (ABNT, 2000). Para as demais vias, estimou-se níveis de ruído que
variam de 70dB a 50dB. Souza (2012) salienta que a referida norma se apresenta mais
restritiva que a Lei Municipal Nº 5.909 (SALVADOR, 1998), conforme explicitado a
partir da comparação dos mapas acústicos das figuras 1f e 1g.
Ainda segundo Souza (2012), não existem leis ou planos estratégicos de mitigação do
ruído proveniente do transporte rodoviário na cidade que estabeleçam condicionantes
específicas e eficazes de planejamento urbano no tocante ao ambiente acústico.
2.3

Para a avaliação do Conforto Ergonômico

Ao abordar a circulação no espaço urbano, percebe-se que esta vem sendo desenvolvida
de maneira desarticulada ou não integrada; e com forte influência dos investimentos
ligados às infraestruturas que fomentam apenas a utilização de modos de transportes
motorizados, com destaque para a indústria automobilística. As calçadas e passeios, por
exemplo, são elementos que deveriam assumir o papel de condicionantes diretos na
promoção do deslocamento não motorizado-NM, que de acordo com a VTPI (2010a)
incluem as formas de deslocamento a pé e de bicicleta, além de suas variantes, como
por exemplo, os transportes de pequeno porte sobre rodas (patins, skates, patinetes,
carrinhos de mão, etc.). Mas o que se percebe é que estes espaços estão deixando de ser
relevantes, não sendo mais considerados como bens públicos capazes de oferecer
segurança e conforto aos indivíduos que circulam nas cidades.
O conforto ergonômico nestes deslocamentos Não Motorizados trata das condições
adequadas que permitam que qualquer pessoa, (inclusive com deficiência ou mobilidade
reduzida), tenha o direito de chegar “confortavelmente” a qualquer lugar.
Nestas condições, observaram-se as características físicas das infraestruturas existentes
para atender aos modos de transportes NM a partir da relação dos pedestres, ciclistas e
de pessoas com deficiências físicas com a facilidade de percorrer o caminho desejado
(Microacessibilidade), observando os diferentes elementos visíveis e invisíveis, que
podem interferir no conforto deste deslocamento.
O método utilizado, de avaliação denominado Nível de Serviço- NS, que, de acordo
com VTPI (2010b), é uma ferramenta muito utilizada na identificação de problemas,
estabelecimento de indicadores de desempenho, além de indicar possíveis soluções. A
delimitação da área de estudo abrangeu uma área com extensão que variou entre 500 e
600 metros de raio de alcance máximo, tendo a Estação da Lapa como eixo central,
localizada no centro tradicional do Município de Salvador, e que representa uma das
mais importantes estações de transbordo da cidade, com aproximadamente, 470.000
viagens/dia. A identificação de fatores que interferem no deslocamento NM foi feita
através da análise de estudos relacionados ao desempenho do pedestre e/ou do ciclista
no ambiente urbano das cidades, desde pesquisas bibliográficas, pesquisa sobre a
percepção de indivíduos, opiniões de especialistas e demais fontes de investigação.
Alguns fatores identificados no estudo apresentaram uma importante relação de causa –
efeito com o conforto ambiental:
i. Design/projeto das vias para pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência física;
ii. Declividade, correspondendo às condições de declividade favoráveis para o
desempenho dos deslocamentos;
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iii. Continuidade, ou seja, a sequência e continuidade no traçado das vias e percursos a
pé, sem interrupções, favorecendo o conforto no deslocamento das pessoas.
Foram utilizadas para se estabelecer os critérios e parâmetros adequados na avaliação as
normas técnicas ABNT NBR 12.255 NB 1338:1990, ABNT NBR 9050:2004.
Para as inspeções in loco da área de estudo, utilizou-se o sistema de classificação do
Nível de Serviço que consiste na atribuição de pontuações estimadas dentro de uma
determinada escala estabelecida pelo método, conforme Tabela 1, a seguir:
Tabela 1 – Parâmetros de pontuação do nível de serviço
Nível de Serviço
Classificação
Pontos
Intervalos

A
B
C
D
E
F
Excelente
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Péssimo
5
4
3
2
1
0
5
4,0 a 4,99 3,0 a 3,99 2,0 a 2,99 1,0 a 1,99 0,0 a 0,99

Fonte: Paixão (2011)

Dentre a escala de pontuações estabelecidas, correspondente ao nível de serviço
desempenhado na área, percebeu-se a predominância de condições regulares
(classificação “D”), ou seja, que não possui os requisitos básicos necessários para se
proporcionar espaços confortáveis para o desempenho dos deslocamentos NM
(PAIXÃO, 2011). Em alguns trechos, a declividade influenciou muito na pontuação,
visto que a própria Estação da Lapa encontra-se “encravada” em meio à cadeia de
morros que a cerca, confirmando a interferência que o relevo oferece aos deslocamentos
dos usuários da estação. Os trechos classificados com nível de serviço ruim (em cor
vermelha) parecem formar “ilhas” de obstáculos em diversas direções da área de estudo,
iniciando-se pela região mais próxima de acesso à Lapa onde constam pelo menos três
trechos que podem ser considerados como críticos. Para melhor entendimento, segue a
Figura 2:
Figura 2 – Mapa síntese das análises

Fonte: Paixão (2011)
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Também foi observado sobre o quanto este assunto permeia a questão da saúde pública,
pois, a falta de rotas adequadas para o deslocamento das pessoas determina o risco
quanto à integridade física e até a vida dos indivíduos.
3

DISCUSSÃO

A degradação ambiental ocorre ao passo que a cidade se expande, especialmente pela
falta de planejamento integrado entre construção e elementos da natureza. Para a
finalidade do conforto térmico, considerando locais de clima quente, o porte arbóreo
funciona como elemento redutor de radiação solar na superfície, reduzindo, inclusive, a
temperatura do ar. O conforto térmico urbano não é previsto em leis municipais, ao
passo que seria necessário para a garantia do equilíbrio térmico dos indivíduos no
território construído.
Para alcançar resultados coerentes e pertinentes de mapeamento acústico, se faz
imprescindível a adoção de uma base cartográfica atualizada. Desmistificando-se uma
possível complexidade na confecção de mapas, não só especialistas em acústica urbana
e mapeamento acústico seriam capazes de produzi-los, e com base georreferenciada
atualizada.
As discussões que se seguiram ao conforto ergonômico foram baseadas na necessidade
de se buscar mecanismos para atuação dos governantes, principalmente em âmbito
municipal, já que se trata de situações que afetam a Cidade de Salvador e seus
habitantes em geral, não esquecendo que esta responsabilidade também se estenderia ao
morador, mantendo a calçada lindeira ao seu lote em bom estado e adequada para
contribuir com o deslocamento NM confortável.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos resultados apresentados, que apontam para a insatisfação da população
quanto aos confortos discutidos e pesquisados na Cidade de Salvador. Na avaliação do
conforto térmico, pôde-se perceber a inadequada qualidade das áreas abertas urbanas
pesquisadas para os horários da tarde, entre 14:00 e 15:00h, momento inicial das
pesquisas de campo, onde o sol se encontra com alturas elevadas. Para o bloqueio da
radiação solar incidente na superfície, nesses horários, seria a utilização vasta de porte
arbóreo. As leis vigentes que regem o ordenamento e uso do solo não contemplam
parâmetros que procurem regular o ambiente ao equilíbrio do balanço térmico humano;
em verdade, as leis que regem a construção da cidade convergem para a intensificação
da construção e esgotamento do solo, resultando em desertificação do território.
A partir de uma avaliação crítica dos mapas acústicos da região de estudo, no que toca
aos níveis excedentes em relação a distintos parâmetros estabelecidos pela ABNT-NBR
10151 (ABNT, 2000) e Lei Municipal Nº 5.354 (SALVADOR, 1998), constatou-se que
a análise a partir do parâmetro da referida norma, de abrangência nacional, aponta para
um meio urbano mais poluído acusticamente que a análise a partir do parâmetro da lei
municipal. A inexistência de leis ou planos estratégicos de mitigação do ruído
proveniente do transporte rodoviário na referida cidade colabora para níveis
insatisfatórios de ruído.
A relação da má qualidade de deslocamentos NM pode estar associada à priorização da
condução do Poder Público em direcionar à atenção para os deslocamentos por
automóveis, especialmente automóveis particulares. Por essa razão, em muitos trechos
da cidade há inexistência de vias para o deslocamento NM, bem como a falta de
manutenção com as vias existentes, ainda o total descaso para com os pedestres.
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RESUMO
Com a finalidade de minimizar os impactos ambientais causados pelo setor da construção civil, as
instituições ligadas a este setor organizaram-se e implantaram práticas sustentáveis, buscando produtos
associados à sustentabilidade. Está pesquisa objetivou demonstrar propostas para o desenvolvimento de
protótipos capazes de gerar energia elétrica com a utilização de exaustor eólico interligado a uma lâmpada
de emergência sem a interferência da rede elétrica. O ambiente de estudo escolhido foi a cozinha
industrial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), em razão de
se constatar alto grau de calor neste ambiente, principalmente, em horários de pico de cocção. O resultado
do experimento contribuiu para a análise de comparações de novos métodos para se utilizar a energia
eólica, em pequenas gerações de energia elétrica. Para isso, foram propostos 4 processos construtivos,
utilizando-se o exaustor eólico como fonte de energia elétrica. O melhor resultado foi o projeto
desenvolvido para a construção de um gerador eólico com bobinas e imãs permanentes, de baixa potência,
a ser acionado pelo vento. Este projeto, denominado “Processo com bobina e neodímio”, tem caráter
inovador em vários sentidos, além de ser um provável produto a ser produzido em escala comercial. É de
fácil montagem, custo acessível, com um potencial superior ao analisado para pequenas gerações de
energia. Foram testados 03 procedimentos neste método e o Exaustor com 190 neodímios de 10mmx5mm
acendeu uma lâmpada de emergência com 36 leds. Os resultados obtidos demonstraram que é possível
aproveitar o movimento dos exaustores como fonte de geração de energia elétrica. O trabalho resulta uma
relevante contribuição para melhoria da qualidade de vida das pessoas e, sobretudo, contribui para a
sustentabilidade na construção civil, apontando soluções com o uso de geração de energia elétrica
produzida por exaustores eólicos, como fonte alternativa e limpa.
Palavras-chave: Energias renováveis, sustentabilidade, geração de energia.

ABSTRACT
Finality to minimize the environmental impacts caused by the construction industry, related institutions to
this sector are organized and implemented sustainable practices, seeking products associated with
sustainability. Study is aimed to demonstrate proposals for developing of prototypes capable of
generating electricity with the use of connected to an emergency lamp without interference of the exhaust
electric grid wind energy. The study environment was chosen industrial kitchen Federal Institute of
Education, Science and Technology of Mato Grosso (IFMT), because it is found high level of heat in this
environment, especially during peak hours of cooking. The result of the experiment contributed to the

917

analysis of comparisons of new methods for using wind energy in small generations of electricity. For
this, 4 construction processes have been proposed, using the wind as a source of exhaust energy. The best
result was the project designed for the construction of a wind generator with permanent magnets and
reels, low-power, to be powered by the wind. This project, called "Process with coil and neodymium," is
innovative in many ways, besides being probable product to be produced on a commercial scale. It is
easy to mount, affordable price, with a higher potential for the considered of small power generations. It
was testing 03 procedure in this method and the exhaust fan with 190 neodímios of 10mmx5mm sparked
an emergency lamp with 36 Leds. The results demonstrated that it is possible to enjoy the movement of
the exhaust as a source of electrical power generation. The work results in a significant contribution to
improving the quality of life and, above all, contributes to sustainability in construction, pointing
solutions with the use of electric energy produced by wind exhaust, as an alternative and clean energy
source.
Keywords: Renewable energy, sustainability, power generation

1

INTRODUÇÃO

A construção civil, atualmente, está sendo um dos mais relevantes setores da economia
brasileira. Possui uma cadeia de empresas interligadas na produção de insumos e
serviços e, desta forma, passa a ser um setor responsável por consumir energia, água e
materiais responsáveis por emissão, em grande escala, de gases “efeito estufa” ( Leite).
No entanto, com a implantação do Sistema de Construção Sustentável, vem
intensificando intervenções no meio ambiente, sem esgotar os recursos naturais,
proporcionado a conservação para as gerações futuras, mediante a utilização de técnicas
inteligentes e ecomateriais, fomentando a redução da poluição, promovendo o uso
eficiente da água e de energia, e oportunizando o conforto de seus usuários.
A eletricidade tornou-se a principal fonte de luz, calor e força utilizada no mundo
moderno. Grande parte dos avanços tecnológicos dependem da energia elétrica, várias
atividades tais como assistir à televisão e navegar na internet são possíveis porque a
energia elétrica chega até às residências. As fábricas, supermercados, shopping centers e
uma infinidade de outros lugares precisam dela para funcionar. A eletricidade é
transportada e chega aos consumidores no mundo inteiro por meio de sistemas elétricos
complexos, compostos de quatro etapas: geração, transmissão, distribuição e consumo
(ELETROBRAS, 2010). O primeiro passo para produzir energia elétrica é obter a força
necessária para girar as turbinas das usinas de eletricidade.
Grande parte dos recursos energéticos do país localiza-se em regiões pouco
desenvolvidas, distantes dos grandes centros consumidores e com fortes restrições
ambientais. Promover o desenvolvimento econômico dessas regiões, preservar a sua
diversidade biológica e garantir o suprimento energético de regiões mais desenvolvidas
são alguns dos desafios da sociedade brasileira. Torna-se fundamental, portanto, o
conhecimento sistematizado da disponibilidade de recursos energéticos, das tecnologias,
dos sistemas de aproveitamento e das necessidades energéticas setoriais e regionais do
país (ANEEL, 2012).
O objetivo desta pesquisa foi avaliar a capacidade de geração de energia elétrica
produzida por exaustores eólicos para utilização como fonte de energia elétrica
alternativa e renovável. O estudo foi desenvolvido em uma cozinha industrial do IFMT
– Campus Cuiabá.
O exaustor eólico, além de não consumir energia elétrica, oferece outros benefícios e
vantagens, tais como: totalmente silencioso, baixo custo de instalação e manutenção,
amortização imediata, não produz fagulhas e/ou centelhas, elimina riscos de incêndio,
possibilita reduções na apólice de seguro contra incêndio, funciona de forma
ininterrupta; reduz odores, gases tóxicos e partículas em suspensão; remove o ar quente
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no verão e a umidade no inverno; aproxima a temperatura interna da externa à sombra, e
adéqua a empresa às exigências da Norma NR-9 “Riscos Ambientais”, do Ministério do
Trabalho. Sua manutenção consiste em trocar esporadicamente os dois rolamentos que
compõem sua parte móvel. Nos Exaustores Eólicos os rolamentos duram, em média, 05
anos, em Exaustores Eólicos 100% em alumínio (à prova de corrosão) foi constatada
vida útil de 06 anos.
Quanto aos exaustores eólicos também é sugerida a instalação em ambientes que
apresentem as seguintes características: não possuem forros, com máquinas que
produzem calor, quando acionadas, com fluxo relativo de pessoas, em locais de criação
de animais, pois, os animais são os que mais sofrem com o calor, principalmente
estando em confinamento, onde o calor pode ocasionar até mesmo mortandade. O
Exaustor Eólico, nestes casos, ameniza a temperatura e renova o ar, tornando-o mais
fresco e saudável. O Exaustor Eólico retira os vapores evitando a condensação. É
indicado, principalmente, para locais para armazenagem, que abrigam produtos que
acumulam umidade.
2

MATERIAIS E METODOS

A area de estudo pesquisa foi desenvolvida em Cuiabá-MT, seu clima é do tipo Aw de
Koppen, classificado como Tropical semi-úmido, com temperaturas que oscilam entre
30º C e 36º C, apresentando duas estações bem definidas, uma seca (outono-inverno)
com quatro a cinco meses secos e uma chuvosa (primavera-verão).
Foi escolhida a cozinha industrial do IFMT Campus Cuiabá como local de investigação.
A cozinha possui uma área de 70m2, contém vários equipamentos elétricos, fornos
industriais, fogão industrial e uma coifa de 2,30x1,2m. O setor de administração da
cozinha conta com o apoio de dois funcionários, e o processo industrial é realizado por
cinco funcionários que se revezam em dois turnos, manhã (almoço) e tarde (jantar). No
local existem vários equipamentos elétricos, os quais consomem 2204 KWh,
mensalmente.
O desenvolvimento deste trabalho baseou-se na pesquisa de Matias(2013), inicialmente,
na proposta de estudar e desenvolver um protótipo capaz de gerar e fornecer energia
utilizando o exaustor eólico. Este equipamento é acionado pela força do vento com o
propósito de renovar o ar do ambiente onde estiver instalado. Na ausência de vento, o
equipamento funcionará apenas pelo diferencial térmico natural, analisando a
viabilidade da integração de um conjunto de exaustores eólicos para geração de energia
elétrica, com lâmpadas de emergência, sem ligação à rede elétrica, “off grid”, em uma
cozinha industrial.
Esta pesquisa foi estruturada de forma a estabelecer uma análise descritiva da
metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa, utilizando o exaustor eólico
como fonte geradora de energia, apresenta a revisão bibliográfica, contextualizando a
importância das construções sustentáveis no mundo e a utilização das energias
renováveis. Realizar uma abordagem do estudo de caso, discorre sobre os métodos e
materiais utilizados na cozinha industrial para a coleta de dados, resultando na
confecção do protótipo de exaustor eólico para geração de energia alternativa, e
apresentar os resultados do experimento, com comparações de procedimento e seus
respectivos resultados e vantagens e desvantagens, concluindo com sugestões para
estudos posteriores.
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Atualmente, a cozinha possui uma pequena área de cocção (cozimento) e conta com um
exaustor elétrico para sugar o calor gerado no ambiente, através de uma coifa fixada em
cima do fogão industrial.
O propósito foi de produzir um protótipo, capaz de realizar sua finalidade, agregando,
ao mesmo tempo, a produção de energia elétrica, obtida por uma fonte renovável. Para
tanto, foi utilizada uma metodologia para analisar o potencial energético desperdiçado
do exaustor eólico, coletado os dados da temperatura gerada na cozinha industrial,
mediante instalação de sensores, verificando os pontos críticos do ambiente, fazendo o
cálculo da massa calórica, e testando 4 processos para se definir o protótipo a ser
utilizado no local.
2.1

Materiais e Equipamentos

Os materiais e equipamentos utilizados foram:
a) Sensor de temperatura – data loggers portáteis, marca novus, registrador eletrônico
de temperatura, que foi utilizado na coleta de dados das temperaturas no ambiente da
cozinha industrial.
b) Anemômetro – É um medidor de velocidade do vento, digital portátil da Instrustherm
, e pode medir o vento em m/s, km/h, nós, mph e ft / min/ TBM – Medidor de
temperatura, umidade relativa do ar, que foi utilizado para verificar a velocidade do
vento aplicada nos processos.
c) Tacômetro - Foi utilizado este equipamento, digital marca Minipa, para medir a
velocidade de rotação em RPM da máquina, aplicada em cada processo.
d) Multímetro digital - Este aparelho, marca instrutherm foi destinado para medir e
avaliar grandezas elétricas aplicada nos processos.
e) Fonte de corrente contínua - A fonte de corrente, marcaMinipa, pode chegar 20V /
10 A, foi utilizada na aplicação de corrente para verificar a potência do gerador.
f) Exaustor elétrico – Industrializado em Cuiabá pela empresa Renovar Instruía e
Comercio. Este equipamento foi instalado no tubo da coifa, com objetivo da retirada de
ar poluído ou simplesmente para ventilação do ambiente como indústrias.
g) Coifa - Utilizada na cozinha industrial do IFMT Campus de Cuiabá, possui um tubo e
um chapéu, que ficam sob o telhado
2.2

Metodologias para Coleta de Dados

A coleta de dados iniciou-se com a medição de temperatura no ambiente da cozinha
industrial, para verificar a real situação do local quanto ao fator térmico. Após, foi
realizado um levantamento dos pontos críticos do local e calculou-se a quantidade de
calor produzido no tubo da coifa.
No laboratório de energias renováveis do IFMT Campus Cuiabá, foram realizadas as
análises do potencial de geração de energia elétrica dos 4 protótipos, utilizando o
exaustor eólico.
2.2.1 Testes no laboratório dos protótipos para geração de energia elétrica
Para os testes no laboratório, foi utilizado um exaustor eólico, onde os mesmos retiram
as massas de ar quente acumuladas nas áreas mais altas dos galpões, em todos os ramos
de atividade, renovando o ar interno e facilitando a entrada de ar pelas portas e janelas
dos ambientes,
Os testes de laboratório dos 4 processos, com o objetivo principal de gerar energia
elétrica utilizando um exaustor eólico, foram desenvolvidos, conforme se descreve:
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a) Processo com o dínamo
O dínamo de bicicleta é um gerador de
eletricidade, que acoplado à borda do exaustor
eólico, transforma energia mecânica em energia
elétrica, onde a variação do campo magnético
gera corrente elétrica. Esta corrente elétrica
acende uma lâmpada led. No projeto foi
utilizado o dínamo de 12v, para alimentar 3
lâmpadas Leds, de 1,5 V cada, (figura 01).

Figura 01- Dínamo de bicicleta de
12V

b) Processo com bobina e neodímio
Este processo utilizou Bobinas e Neodímios, tipo Relight1 (kit SL 520)- tecnologia
“state-of-the-art”2: Através da indução eletromagnética, ou seja, com imãs
“neodynium”3 que passam pela bobina, gerando, assim, uma corrente elétrica que
alimenta as luzes de uma maneira ecologicamente correta. Foram utilizados: Exaustor
Eólico; Luminária de 36 leds; Bobina de 12 volts; 195 Neodímios de 10mm por 5mm;
14 Neodímios de 20mm por 2mm.
Para esse experimento foi desenvolvido um gerador utilizando o próprio aro do exaustor
eólico, como base móvel acoplando os neodímios, transformando-o em rotor, e a bobina
sustentada pela base fixa do exaustor, o qual pode se chamar de estator, (Figura 02).
Figura 02– Imagem do exaustor com os neodímios e a bobina

Rotor/neodímio

Estator/bobina

Neste processo realizaram-se três tipos de ensaios:
O 1º ensaio – Utilizou-se 42 neodímios distribuídos em torno do exaustor, com
espaçamento, em média, de 5 cm, e a bobina, de 12 volts.
O 2º ensaio – Utilizou-se 42 neodímios, de 10mmx5mm e 14 neodímios, de
20mmx2mm distribuídos em torno do exaustor, com espaçamento de, em média, 3 cm,
e a bobina de 12 volts.
O 3º ensaio – Utilizou-se 190 neodímios 10mmx5mm distribuídos em torno do
exaustor, formando um cinturão, e a bobina de 12 volts.

1

Relight- reacender uma luz.
State-of-the-art - Tecnologia mais moderna.
3
Neodynium - O neodímio é um material para criar um campo magnético forte para maior sensibilidade
numa bobina.
2
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c) Processo com polia
Este processo utiliza o motor com correia acoplada em
uma polia. O protótipo foi desenvolvido no laboratório
do SENAI /PR, na cidade de Apucarana, Paraná, pelo
professor Ernesto Sountachi, juntamente com a aluna
Josiane Caniatu do SESI Projeto Inova, 2011. Uma
função primordial deste processo utiliza o motor com
correia acoplada em uma polia. Uma função primordial
do exaustor é o de eliminar a má circulação do ar dentro
de um ambiente. Os alunos do Colégio SESI e do
SENAI, sob a orientação do professor Ernesto,
aprimoraram o exaustor, equipando-o com um eixo
principal, ligado a uma polia, o qual foi interligado
através de uma correia ao motor de corrente contínua. No
momento em que o exaustor eólico gira, o mecanismo
movimenta e gera energia elétrica para o motor, como
demonstrado nas Figuras 3(a) e3(b).

Figura 3 –Visão da parte
superior do protótipo (a);
Visão da parte inferior do
protótipo (a)

(a)

(b)

d) Processo do motor acoplado ao eixo
Para esse processo, utilizando o motor no eixo do exaustor, foi necessário
adaptar o eixo do exaustor para que ele gire junto ao movimento das palhetas a fim de
identificar um motor capaz de gerar energia com a rotação baixa ( Figura 4).
Figura 4– Exaustor com eixo fixo e motor acoplando

3

RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Testes com dínamo de bicicleta
No primeiro processo foi utilizado um pequeno gerador, dínamo de bicicleta, o qual é
fácil de se adquirir e instalar, com custo baixo, mas a desvantagem é a de provocar um
atrito na borda do exaustor eólico diminuindo a rotação natural do exaustor. No entanto,
dependendo do fim desejado, poderá gerar energia. Para isso, é necessário instalar uma
placa fotovoltaica, acoplada em um motor para puncionar o exaustor a girar em
momentos com pouca ventilação. Desta forma, o pequeno gerador poderá contribuir
com geração de energia e armazená-la, em um conjunto de baterias, para ser utilizada
em luminárias de emergência.
Esta adaptação não foi bem sucedida devido ao dínamo exigir um esforço no primeiro
impulso para iniciar a girar o exaustor, o qual necessita de uma rajada de vento acima de
6m/s, e mesmo acontecendo esse impulso, o dínamo provoca atrito na borda do
exaustor, dificultando o giro, e com pouca velocidade o exaustor gira muito lento de
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forma natural. Para atingir o objetivo almejado, necessita de outros impulsos como, por
exemplo, de uma placa solar acoplada em um motor para ajudar a girar com maior
velocidade
3.2 Teste com gerador com Bobinas e Neodímios – (Relight)
No segundo processo, em um estudo preliminar, concluiu-se que o sistema de bobinas e
imãs é o mais viável tecnicamente e economicamente, com pequena bobina com um
cinturão de imãs, utilizando o método semelhante ao de turbinas eólicas de eixo vertical
(VAWT), de pequenas dimensões e baixo custo. Este processo de construção alcançou o
objetivo do protótipo: ser flexível, custo acessível, fácil montagem, baixa manutenção,
fácil transporte. Para implantar em escala industrial, há necessidade de aprimoramento
no desenvolvimento do produto.
Com esse processo foram realizados 3 ensaios, sendo que o 1º obteve o resultado com
média de 3,5 Volts de corrente alternada, com picos com mais e menos corrente, devido
ao espaçamento dos neodímios distribuídos em torno da borda do exaustor. O 2º ensaio
foi realizado utilizando-se 42 neodímios de 10mmx5mm e 14 neodímios de
20mmx2mm, instalados sempre em uma sequência de polaridade, um norte, outro sul, e
assim, sucessivamente, com espaçamento entre eles, em média de 3 cm, e a bobina de
12 volts. O 3º ensaio foi realizado juntando todos os neodímios, demonstrado (Figura
5).
Figura 5 – 3º ensaio utilizando 190 neodímios.
Cinturão com 190
neodímio

Com este ensaio foram percebidos os picos máximos da capacidade da bobina,
exatamente no momento em que o cinturão de neodímios passa pela bobina, e os leds
ficam com a intensidade forte e não se percebe, a olho nu, eles piscarem.
Foi realizada uma comparação, entre a rotação do exaustor e a velocidade do vento com
a corrente gerada, conforme demonstrado na Tabela 1:
Tabela 1 – Comparação rotação, velocidade e corrente.
Ensai
o

Rotação

Velocidade
Vento em m/s

Corrente
media - Voltts

1

53,0

3,60

3,10

2

67,5

4,70

5,80

3

77,5

5,80

6,50

Observações
Os leds ficam piscando com intensidade
fraca.
Os leds ficam mais forte.
Os leds ficam bem fortes, mas percebe-se
pouco o pisca dos leds.

3.3 Testes com polia acoplada ao eixo
O terceiro processo, com a polia acoplada, possui um custo baixo, fácil produção, mas,
a manutenção é mais complexa. A polia deverá ser fabricada com o diâmetro de acordo
com o rotação desejada, deve-se utilizar material leve, mas é de fácil montagem. O
método utilizado gerou a energia desejada para acender 72 leds em período continuo.
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Este processo poderá ser também aproveitado, ao se inverter a instalação da polia para o
topo do exaustor eólico, liberando espaço interno para o fluxo de ar, melhorando a
exaustão. No entanto, tanto a polia como o gerador e a correia ficarão expostos ao
tempo.
Pesquisa realizada no SENAI/SESI PR (2011), o resultado em laboratório foi
satisfatório, conseguindo gerar energia para acender uma luminária de emergência com
36 leds e uma luminária com 36 leds.
Este projeto poderá ser adaptado e utilizado nos exaustores de um dos galpões, acoplado
em um conjunto de baterias. A polia acoplada ao eixo na parte de baixo do exaustor, da
mesma forma como foram realizados os testes, ou parte superior externa com um
adaptador para o motor. Esse método gera energia por 24 horas, lançando-a a um banco
de baterias, onde será armazenada e poderá fornecer energia elétrica para ser
consumida em momentos críticos, utilizando para as lâmpadas de emergência ou painéis
de propagandas
3.4 Testes processo com motor acoplado ao eixo
O quarto processo, com o motor acoplado ao eixo principal, identificou-se a
possibilidade de geração de energia. No entanto, o motor fica exposto ao calor, fumaça
e gordura e o motor utilizado na pesquisa necessita de uma rotação maior do que as
demais propostas. Para este objetivo e necessário pesquisar outros geradores que
possam funcionar com baixa rotação.
Este Processo foi aplicado para várias voltagens para avaliar a rotação necessária para
gerar a energia adequada, conforme demonstra a Tabela 2.
Tabela 2 – Aplicação da voltagem com rotação do exaustor.
Teste com o motor

4

Voltagem aplicada
(V)

Rotação
(rpm)

Potencia
(w)

Voltagem Gerada
(V)

2,2

158,2

0,5

6,5

1,9

148,4

0,4

6,1

1,8

132,2

0,4

5,5

1,7

122,9

0,4

5,0

1,6

109,2

0,4

4,5

1,5

103,0

0,4

4,3

1,4

98,6

0,4

4,0

1,3

84,5

0,4

3,5

1,2

71,5

0,4

3,0

1,1

69,9

0,4

2,5

CONSIDERAÇOES FINAIS

Os resultados comprovaram que o exaustor eólico pode ser utilizado como uma
possibilidade de geração de energia elétrica.
No estudo em laboratório, utilizou-se o exaustor eólico com 4 diferentes tipos de
protótipos com para geração de energia capazes de gerar energia alternativa,
necessitando apenas definir o fim desejado e as adequações necessárias para cada
processo.
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O processo onde foi empregado no gerador a bobina e um cinturão de neodímio foi o
que produziu a maior quantidade energia entre os experimentos. Observou-se que o giro
do exaustor é capaz de produzir energia elétrica suficiente para manter 1 lâmpada de
emergência de 36 leds acessa.
Como o estudo foi desenvolvido em uma cozinha Industrial, recomendou-se que seja
realizada adaptação deste processo no exaustor do ambiente, aproveitando esta fonte de
energia para manter uma lâmpada de segurança.
Como o movimento do exaustor não é continuo, sugere-se em outras pesquisas a
utilização de sensores e conversores de corrente alternada para continua, assim
permitindo o armazenamento da energia gerado em baterias. Esta implementação
tornará o sistema mais completo oferecendo a possibilidade de alimentar mais de uma
lâmpada.
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RESUMO
Edificações com grandes áreas envidraçadas nas fachadas vêm se consolidando como um estilo
internacional de arquitetura de escritórios, mesmo que sua eficiência energética seja amplamente
questionada em condições bioclimáticas brasileiras. Baseado nesse questionamento, o presente estudo tem
como objetivo a determinação e análise dos impactos gerados por diferentes configurações de fachadas no
consumo energético de edifícios de escritórios em condições bioclimáticas brasileiras. Utilizou-se o
software de simulação EnergyPlus para modelar diferentes condições de fachada para um edifício de
escritórios. Os parâmetros analisados são: percentual de abertura na fachada (WWR), tipos de vidro,
configurações de fachada (exposta ou completamente revestida) e uso de isolante térmico. São analisadas
sete cidades brasileiras: Curitiba, Recife, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Salvador e Rio de Janeiro. Os
resultados obtidos mostram que o desempenho energético de edifícios com grandes áreas envidraçadas é
afetado especialmente pelo WWR e pelo tipo de vidro das aberturas, podendo-se obter desempenhos
semelhantes em modelos com WWR diferentes alterando-se exclusivamente a especificação do
fechamento envidraçado. Fachadas completamente revestidas acarretam aumento determinante do
consumo energético em todas as condições bioclimáticas analisadas. Quanto ao tipo de vidro, verificou-se
que em climas quentes, como Recife, Salvador e Rio de Janeiro, o uso de vidros duplos de controle solar
foi mais eficiente. Em Curitiba, São Paulo e Brasília, o vidro laminado de controle solar obteve
desempenho semelhante ou melhor do que vidros duplos.
Palavras-chave: Fachadas envidraçadas, consumo de energia, edifício de escritórios.

ABSTRACT
Buildings with high glazed areas in the façade are being reinforced as an international style of
commercial architecture, even though its energy efficiency being widely questioned in Brazilian
bioclimatic condition. Based on this question, the aim of this work is to define and to analyze the impacts
of different configurations of glazed façades in the energy consumption of office buildings in Brazil. The
EnergyPlus software was used to simulate different options of façades to an artificially conditioned office
building with 20 floors. The analysis focused in the parameters: window to wall ratio (WWR), type of
glass, façade skin configuration (completely covered by glass or not) and the usage of thermal insulation.
Seven Brazilian cities were considered in the study: Curitiba, Recife, São Paulo, Brasília, Porto Alegre,
Salvador and Rio de Janeiro. The results show that the energy performance of buildings with high glazed
areas were affected specially by the WWR and by the type of the glass, performing similar behavior in
models with different WWR, when changing the specification of the glass. Fully glazed façades result in
significant increase of energy consumption in all the bioclimatic conditions under analysis. Regarding the
type of glass, it was observed that in hot weather, such as Recife, Salvador and Rio de Janeiro, the use of
insulated glass units were more efficient. However, in Curitiba, São Paulo and Brasília, the laminated
glass(without air gap) obtained similar performance or even better than insulated glazing.
Keywords: Glazed façade, energy consumption, office buildings.
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1

INTRODUÇÃO

Edificações com grandes áreas envidraçadas vêm se consolidando como um estilo
internacional de arquitetura não residencial adotado nos mais diversos países e
condições bioclimáticas, inclusive no Brasil. As principais justificativas para optar-se
por fachadas envidraçadas, segundo Shameri et al. (2011), são: transparência e
possibilidade de integração visual com o exterior, admissão de luz natural no interior,
além de ser um atrativo estético valorizado por investidores e projetistas. Por outro lado,
o desempenho térmico e energético destas edificações nas condições bioclimáticas
brasileiras tem sido amplamente questionado.
A envoltória da edificação deve atuar como um filtro entre as condições internas e
externas, servindo de controle para a entrada de ar, calor, frio, luz, ruídos e odores. Com
relação ao consumo do sistema de condicionamento de ar, Palmer & Gentry (2012)
afirmam que os vidros compõem uma das maiores complexidades entre os componentes
da edificação, influenciando o conforto térmico e visual e, especialmente, o consumo
energético. O avanço tecnológico (computadores e equipamentos) elevou a carga
interna de edifícios de escritórios, enquanto que fachadas envidraçadas, geralmente sem
sombreamento, se tornaram muito comuns, sendo necessárias algumas precauções para
evitar o superaquecimento do edifício. (GRATIA; DE HERDE, 2007)
Besen e Westphal (2012) desenvolveram uma análise de conforto térmico e
desempenho energético de fachadas com vidros laminados e vidros duplos em quatro
cidades brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Curitiba, ratificando que,
quanto maior o WWR (window-to-wall ratio) e o fator solar, maior o consumo
energético. Comparando-se vidros laminados e duplos, constatou-se que ambos geram
desempenho energético semelhante em Curitiba e São Paulo, enquanto que em Fortaleza
e Rio de Janeiro vidros duplos de controle solar promovem maior economia, visto que
aumentam o isolamento térmico da edificação, reduzindo as trocas térmicas entre o
interior e o exterior da edificação. Avaliando-se Fator Solar (FS) dos vidros e WWR,
Yamakawa e Westphal (2009) constataram por meio de simulação computacional que,
empregando-se vidros de alto desempenho FS 25% em fachadas com WWR 60%, o
consumo energético do modelo equivale ao uso de vidro com FS 45% e WWR 30%.
Evidencia-se, portanto, a importância da especificação adequada não só da área de
abertura na fachada, mas também do tipo de vidro. Análises paramétricas de elementos
da envoltória foram realizadas por diversos pesquisadores, com o objetivo de determinar
e avaliar o impacto da sua variação no comportamento térmico e energético da
edificação em diferentes climas, como é o caso de Yamakawa e Westphal (2009),
Santana e Ghisi (2009), Cavalcante (2010), Westphal (2007), Carvalho et al. (2010) no
Brasil, assim como Buratti et al. (2012), (Yin et al. (2012), Poirazis et al. (2008), NohPat et al. (2011), Motta (2007), Bouden (2007), Gratia e De Herde (2007) e Palmer e
Gentry (2012) no cenário internacional.
A respeito de fachadas completamente revestidas por vidro, Neveen (2008) enfatiza que
as pesquisas são desenvolvidas prioritariamente para climas frios e moderados, mesmo
que esta configuração de fachada seja atualmente exportada para os mais diferentes
climas. Gratia e de Herde (2007) alertam sobre a elevação da carga térmica interna
quando adicionada uma segunda camada à fachada (revestimento envidraçado externo),
injetando-se ar quente para os escritórios, proveniente do aquecimento da câmara de ar
entre as camadas da fachada.
Neveen (2008) estima que as fachadas sejam responsáveis por aproximadamente 45%
da carga de resfriamento da edificação, evidenciando a importância da sua composição
e especificação adequada dos materiais para melhoria do desempenho energético do
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sistema de condicionamento de ar. Com base nisso, a presente pesquisa de caráter
experimental tem como objetivo exploratório determinar, por meio de simulação
computacional, o desempenho energético de edifícios de escritórios condicionados
artificialmente, verificando os impactos gerados por diferentes parâmetros relativos a
fachadas envidraçadas em diversas condições bioclimáticas brasileiras. Os parâmetros
avaliados são: área envidraçada na fachada, tipo de vidro, tipo de configuração de
fachada, uso de isolante na viga de borda da fachada e localização do edifício. Os
resultados parciais da pesquisa de mestrado são obtidos a partir das simulações
computacionais que geram dados de consumo do sistema de condicionamento de ar para
cada condição do modelo, apontando-se os impactos gerados por cada parâmetro no
desempenho energético anual e as melhores configurações para cada cidade analisada
dentre os parâmetros avaliados. Este estudo não considera integração do sistema de
iluminação artificial com a iluminação natural, nem elementos de sombreamento
externo e entorno, utilizando exclusivamente sistema de persianas internas
automatizadas em todos os casos.
2

METODOLOGIA

O método de verificação e análise do consumo energético de edificações com fachadas
envidraçadas nas diversas condições bioclimáticas brasileiras baseia-se na utilização de
ferramenta de simulação computacional, o software EnergyPlus. Com base nos
resultados das simulações quanto ao consumo energético anual do sistema de
condicionamento artificial de ar, determinam-se os parâmetros que acarretam maior
variação de consumo. Além disso, verificam-se quais os materiais e configurações de
fachadas que promovem melhor desempenho energético em cada cidade analisada nessa
amostra.
2.1

Modelo base de simulação

O edifício base da presente pesquisa utiliza como referência o modelo computacional de
simulação adotado por Besen e Westphal (2012), cujas características estão
apresentadas na Tabela 1, representando um edifício de escritórios retangular
condicionado artificialmente, com planta livre e 20 pavimentos tipo, divididos em cinco
zonas térmicas cada, sendo escritórios nas zonas periféricas (condicionadas) e zona de
serviços no centro (não condicionada), conforme a Figura 1. As quatro fachadas
consideram condições idênticas de WWR, tipo de vidro, tipo de parede e revestimento.
O edifício base mantem determinadas características fixas, sendo as principais:
cobertura e lajes em concreto, paredes externas em alvenaria (U=1,96 W/m²K) e
paredes internas em gesso acartonado.
Figura 1 - Vista em perspectiva e zoneamento térmico do modelo de simulação

Fonte: Adaptado de Besen e Westphal (2012)
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Tabela 1 – Características principais do edifício considerado nas análises.
Característica
Dimensões

Área total construída
Área condicionada
Sistema de condicionamento de ar
Termostato
Sombreamento
Ocupação
Sistema de iluminação
Demais equipamentos internos
Cargas condominiais

Descrição
Comprimento x Largura: 60,0 m x 40,0 m
Zona de serviços: 36 m x 20 m
Altura de laje a laje: 4,0 m; Pé-direito de 2,8 m
Total de 20 Pavimentos
48.000 m²
33.600 m² (70% do total)
Água gelada com centrífugas de COP=6,10 W/W
Aquecimento a 20ºC e resfriamento a 24ºC
Persianas internas de acionamento automático, quando a
radiação solar é maior que 200 W/m²
Densidade de ocupação no edifício: 8 m²/pessoa
Densidade de potência nos escritórios: 12 W/m²
Densidade de potência nos escritórios: 16 W/m²
Total: 213 kW (cerca de 15% do consumo total)

Os padrões de uso de pessoas (Figura 2) e do sistema de condicionamento de ar (Figura
3) utilizados nos modelos de simulação ocorrem de maneiras distintas em dias úteis
(segunda a sexta-feira) e sábados, sendo que não há utilização em domingos e feriados.
Figura 2- Padrões de uso: Pessoas
Figura 3 - Padrões de uso: Sistema de
Condicionamento de Ar

2.2

Parâmetros variáveis de simulação

O ganho de calor através das aberturas é influenciado por algumas variáveis principais,
sendo elas: orientação, tamanho da abertura, tipo de vidro e proteções solares (internas
ou externas), influenciando diretamente a demanda energética do sistema de
condicionamento de ar. Baseando-se nos principais fatores relativos às fachadas que
impactam o desempenho energético de edificações, determinaram-se os parâmetros
variáveis de estudo:
a) Percentual de área envidraçada nas fachadas (WWR): 30%; 40%; 50%; 60%;
b) Tipo de vidro: Incolor (6mm); Verde (6mm); Laminado de controle solar
(12mm); Duplo de controle solar (6+12+6mm);
c) Localização: Curitiba (PR) - ZB 1; São Paulo (SP) – ZB 3; Porto Alegre (RS) –
ZB 3; Brasília (DF) – ZB 5; Rio de Janeiro (RJ) – ZB 8; Salvador (BA) – ZB 8;
Recife (PE) – ZB 8;
d) Configuração das fachadas: exposta e completamente revestida por vidro;
e) Isolante térmico em viga de borda de fachadas revestidas: com e sem isolante.
As configurações dos fechamentos envidraçados das fachadas são apresentados na
Figura 4, enquanto que suas propriedades térmicas e ópticas são dispostas na Tabela 2.
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Figura 4 – Configuração dos vidros analisados

Tabela 2: Propriedades térmicas e ópticas dos vidros adotados no estudo.
Duplo (câm. ar 12mm)

Propriedade

Incolor

Verde

Controle
Solar

Revest.
Externo

Vid. Ext.

Vid. Int.

Total

Espessura (mm)
Transmissão visível (%)
Transmitância Térmica
(W/m².K)
Fator Solar (%)

6
88

6
75

12
30

10
12

6
44

6
88

24
39

5,80

5,79

5,60

5,60

84

62

33

33

2,09
35

84

28

2.2.1 Configurações de fachadas
Os modelos de simulação compreendem duas configurações de fachadas, que são:
fachada exposta e fachada revestida por vidro. No caso da fachada exposta (Figura 5), o
vidro só é utilizado no fechamento dos vãos das aberturas, que variam de acordo com o
percentual de área envidraçada (WWR) do modelo. No caso da fachada revestida
(Figura 6), além do fechamento envidraçado dos vãos (cujas propriedades variam de
acordo com o parâmetro “Tipo de Vidro”), as fachadas são completamente revestidas
por vidro branco, cujas características e propriedades encontram-se na Tabela 2.
Figura 5 - Corte esquemático de
Figura 6 - Corte esquemático de fachada
fachada exposta
completamente revestida por vidro

No caso da fachada revestida, considerou-se peitoril e viga de borda expostos
diretamente à camada de ar entre a parede e o revestimento envidraçado externo, além
de uma variação considerando a aplicação de 50mm de isolante térmico na face externa
da viga de borda, em contato com a camada de ar.
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3

RESULTADOS

Os resultados de consumo energético para condicionamento de ar compreendem a
demanda de aquecimento e resfriamento, sendo que o consumo para aquecimento
representou no máximo 1,76% do total em Porto Alegre e 1,25% em Curitiba, cidades
com períodos de frio intenso. Nas demais cidades não houve necessidade de
aquecimento, visto que a carga térmica da edificação garante a temperatura mínima
interna ao longo de todo o ano. Investigando-se a variação do tipo de fechamento
envidraçado e WWR (área de janela), como era esperado com base nos resultados
obtidos por Besen e Westphal (2012), ratificou-se que quanto maior o WWR, maior o
consumo energético para condicionamento de ar, mantendo o mesmo tipo de vidro. Por
outro lado, o desempenho energético depende diretamente do tipo de vidro utilizado nas
fachadas. Percebe-se que WWR 60% combinado ao fechamento adequado pode
promover melhor desempenho do que WWR 30% com vidro de pior desempenho, que é
o caso da cidade de Curitiba, na qual a aplicação de vidro laminado de controle solar
com WWR 60% promove desempenho semelhante ao vidro verde com WWR 30%. Em
Brasília, o desempenho de vidro verde e WWR 40% é semelhante ao laminado de
controle solar e WWR 60%, ocorrência que se repete em outras cidades de estudo,
conforme se percebe na Figura 7, que apresenta o consumo anual do sistema de
condicionamento de ar decorrente da variação de WWR e tipo de vidro em diferentes
cidades brasileiras.
Figura 7 - Variação do WWR e Tipo de Vidro x Variação do Consumo

O desempenho dos vidros analisados (incolor, verde, laminado de controle solar e duplo
de controle solar) evidencia a importância da especificação adequada do tipo de vidro.
Em climas medianos, como São Paulo e Brasília, o desempenho energético decorrente
do uso de vidro laminado e vidro duplo, ambos de controle solar, foi similar. Nesses
casos as grandes diferenças entre a temperatura do ar interno e externo são pouco
frequentes ao longo do ano. Nas cidades frequentemente quentes o uso do vidro duplo
traz maiores benefícios. Em clima frio como o da cidade de Curitiba, onde poderia
haver grande consumo de energia para aquecimento, o vidro duplo não trouxe economia
significativa pelo fato do edifício em questão ser de escritórios, com alta densidade de
carga interna.
Analisando-se separadamente o impacto do aumento do WWR (sem que haja alteração
do tipo de vidro) no desempenho da edificação, percebe-se que o aumento do consumo
energético não é proporcional ao aumento do WWR. Ampliando-se WWR de 30% para
60% com uso de vidro duplo, o aumento do consumo anual para condicionamento de ar
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é semelhante para diferentes cidades, sendo que em Recife foi de 157 MWh (+7,0%), no
Rio de Janeiro 171,7 MWh (+9,3%), e em Curitiba 181,6 MWh (+19,6%), evidenciando
que em climas muito quentes o aumento percentual do consumo quando se amplia o
WWR é menor, visto que o consumo total do sistema de condicionamento de ar é
naturalmente mais elevado devido à grande participação do ganho de calor por
condução através das paredes e da carga térmica proveniente do ar exterior de
renovação. Alterando-se o WWR e o tipo de vidro verificou-se que, em São Paulo, por
exemplo, vidro de controle solar e WWR 60% consomem 95,6 MWh (+7,5%) a mais do
que o modelo com vidro verde e WWR 30%. Desta maneira, é de suma importância
analisar cada situação específica e determinar a melhor configuração de fachada,
levando em consideração o aumento efetivo do consumo de energia quando se amplia o
WWR. A Figura 8apresenta o aumento do WWR e do consumo em condicionamento de
ar para Curitiba, Brasília e Salvador, utilizando-se vidro laminado de controle solar em
edificações com fachada exposta.
Figura 8 - Variação do consumo em função da variação do WWR

De acordo com a Figura 8 verifica-se que o aumento do WWR acarreta o aumento do
consumo em todas as cidades analisadas. Contudo, o aumento do consumo é muito
menor do que o aumento da área de transparência da fachada. Em Curitiba, por
exemplo, duplicando-se a área de janela, o consumo aumenta 19%, em Brasília 16%,
enquanto que em Salvador o consumo aumenta 10%. Desta maneira, WWR maiores
podem ser utilizados de acordo com a necessidade do projeto, buscando-se ampliar o
contato visual com o meio externo, e maior aproveitamento da iluminação natural. Os
ensaios realizados neste trabalho indicam como a especificação adequada do
fechamento transparente pode compensar o aumento da área de janela na fachada.
Com relação ao comportamento de fachadas expostas e revestidas, em todas as
condições bioclimáticas analisadas a configuração de fachada exposta promove melhor
desempenho energético, conforme se observa nos gráficos da Figura 9. Verifica-se que
quanto menor o WWR, maior a economia energética decorrente do uso de fachadas
expostas em comparação a fachadas revestidas, já que a área de parede revestida é
menor. O tipo de vidro que promove maior variação do consumo é o vidro duplo, já que
quando utilizado em fachadas expostas, diminui o ganho de calor externo devido ao
maior isolamento das aberturas e, no caso de fachadas revestidas, o maior isolamento
dificulta a dissipação do calor absorvido pela envoltória para o meio externo.
Em fachadas expostas, que possuem uma parte opaca e outra transparente, a fachada
permite com mais facilidade a dissipação do calor interno para o ambiente externo,
reduzindo o consumo para resfriamento da edificação. Por outro lado, edifícios com
fachadas completamente revestidas de vidro possuem maior isolamento térmico, além
do efeito estufa criado entre o elemento transparente e opaco (geralmente peitoril e viga
de borda), elevando a carga térmica interna e consequentemente o consumo para
resfriamento do ar.
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As maiores variações no consumo foram observadas em climas quentes, como Rio de
Janeiro, Recife e Salvador, enquanto que a diferença foi menor em Curitiba, São Paulo e
Brasília. A maior variação no consumo, considerando-se vidro laminado de controle
solar, ocorreu no Rio de Janeiro, no modelo com WWR de 30%, quando a fachada
revestida consumiu 249,3 MWh (+13,3%) a mais do que fachada não revestida. A
menor variação ocorreu para a cidade de Curitiba e WWR 60%, aumentando em 108,9
MWh (+9,8%) o consumo de energia elétrica para condicionamento de ar.
Figura 9 – Fachadas revestidas x Fachadas expostas

Para atenuar o efeito estufa nas fachadas completamente revestidas de vidro, foi
simulada a utilização de isolamento térmico na viga de borda em contato com a câmara
de ar. Neste caso, houve ligeira redução no consumo de energia para condicionamento
de ar, conforme observa-se nos gráficos da Figura 10, relativo aos WWR 30% e 60%
para cada tipo de vidro e cidade. Recife, Salvador e Rio de Janeiro denotaram a maior
variação no consumo quando utilizado isolante térmico, entre 53,44 MWh (2,27%) no
Rio de Janeiro e 85,05 MWh (3,58%) em Recife, evidenciando a importância deste
elemento na composição da envoltória do edifício, principalmente em climas quentes.
Em Curitiba a economia máxima relativa à aplicação de isolante foi de 24,36 MWh
(2,04%), em Porto Alegre de 47,88 MWh (3,44%) , em São Paulo de 36,25 MWh
(2,51%) e em Brasília de 54,78 MWh (3,28%). Pode-se perceber com base nestes dados
que a variação percentual do consumo em edifícios localizados em cidades com clima
muito quente é menor, devido ao consumo total de condicionamento de ar ser elevado.
Figura 10 – Redução do consumo com uso de isolante em fachadas revestidas para
WWR 30% e WWR 60%

4

CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou uma análise energética de diferentes composições de fachadas
para um edifício de escritórios por meio de simulação computacional. As simulações
consideraram a variação de tipo de vidro, percentual de área envidraçada na fachada
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(WWR), configuração das fachadas (expostas ou completamente revestidas) e uso de
isolante térmico nas paredes externas.
Os resultados apontam para a importância da simulação detalhada de edificações com
grandes áreas envidraçadas, levando-se em consideração o clima em que se inserem.
Verificou-se um melhor desempenho de fachadas expostas quando comparadas a
fachadas completamente revestidas por vidro, sendo que as maiores variações de
consumo ocorrem efetivamente quando comparados modelos com fachadas expostas e
fachadas revestidas por vidro. Também se percebe que, apesar de a área de janela ter
influência no desempenho energético dos modelos, uma especificação mais adequada
do tipo de vidro promove melhoria considerável da eficiência energética da edificação.
O aumento do WWR não acarreta aumento do consumo na mesma proporção, pois as
janelas representam apenas uma parcela da carga térmica total da edificação. Observouse que dobrando a área transparente da fachada, o aumento no consumo de energia para
condicionamento de ar foi de 10% a 20%, dependendo do clima.
Quanto ao tipo de fechamento envidraçado constatou-se que, apesar de vidros duplos
serem considerados uma boa opção para aplicação em climas extremos (muito frios e
muito quentes), proporcionam pouca redução de consumo em climas amenos. Nas
cidades de Curitiba, Porto Alegre e São Paulo os vidros laminados de controle solar
resultaram em desempenho ligeiramente melhor ou similar ao vidro duplo. Em climas
quentes, como Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre, vidros duplos
promovem boa economia, alcançando, em Recife, maior redução do consumo, 121
MWh, em relação ao vidro laminado de controle solar para o modelo com WWR 60%.
Desta maneira, é necessário avaliar a relação custo x benefício da aplicação deste
fechamento no Brasil. A economia obtida na conta de energia pode ser revertida para
investimento na especificação de um vidro de melhor desempenho.
A aplicação de isolante térmico em viga de borda de fachadas revestidas por vidro
apresentou redução considerável do consumo energético do edifício, principalmente
naqueles localizados em cidades com temperaturas elevadas em grande parte do ano,
onde o maior isolamento da envoltória reduz o ganho de calor, reduzindo a carga
térmica interna.
Devido à importância das edificações no consumo de energia elétrica no Brasil, a
presente pesquisa contribui para promover a redução do consumo energético de
edifícios de escritórios condicionados artificialmente, por meio da geração de
informações técnicas que auxiliam e dão suporte à tomada de decisões nas fases iniciais
de projeto. Nesta pesquisa não foi considerada a integração da iluminação artificial com
a natural, sendo esta uma limitação do trabalho.
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RESUMO
As elevadas temperaturas que atingiram o Brasil nos últimos anos, com destaque para os meses de
Dezembro de 2013 e Fevereiro de 2014, acarretaram em recordes de consumo energético nos últimos
anos, além de alguns apagões. Sendo assim, o consumo de energia elétrica e a instabilidade no
fornecimento de energia também tendem a aumentar. Embora os reservatórios das hidrelétricas estejam
em um nível maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, as termelétricas continuam
sendo acionadas. Da energia gerada atualmente, cerca de 13% vem das termelétricas, sobretudo nos
horários de pico. A energia das térmicas chega a custar até cinco vezes mais que das hidrelétricas, além
de serem altamente poluentes. Baseado neste contexto, a energia solar fotovoltaica (FV), que além de
gerar eletricidade de forma distribuída, diferenciando-se da forma como se constitui o setor elétrico
brasileiro, é inesgotável, silenciosa, estática, extremamente simples em sua operação, entra para poder
contribuir com a crescente demanda energética de uma forma mais sustentável e estrategicamente
eficiente. A geração fotovoltaica ocorre durante o dia, coincidindo com o pico de consumo dos setores
comerciais e públicos. Os sistemas fotovoltaicos podem ser instalados próximos ao ponto de consumo,
integrados às edificações e interligados à rede elétrica, evitando as perdas energéticas que ocorrem na
transmissão e distribuição e auxiliando na redução do pico de carga. O trabalho faz parte de uma
pesquisa não financiada, entre três instituições de ensino da região sul do Brasil. Através do estudo de
área de cobertura disponível nas edificações comerciais e do consumo energético desses setores em três
cidades da região sul do Brasil, pretende-se avaliar o potencial de contribuição da energia solar
fotovoltaica na redução do consumo energético, por fonte convencional de energia, nos setores comerciais
da região sul do Brasil inserido no contexto da Resolução Normativa 482/2012 da ANEEL, que
estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de
distribuição de energia elétrica e para o sistema de compensação de energia elétrica.
Palavras-chave: BIPV, energia elétrica, energia solar fotovoltaica, pico de carga, eficiência energética.

ABSTRACT
The high temperatures in Brazil last months, especially between December of 2013 and February of
2014, resulted in record of energy consumption and frequent blackouts. The trend, according to
meteorologists is to get worst in the coming years. Sales of air conditioning equipment and fans increased
257% and 150% respectively, in 2014. Therefore, the energy consumption and the instability in energy
supply also tend to increase. Currently about 13% of the energy generated comes from thermo power
plants, particularly during the peak times. The thermal energy can cost up to five times that hydro energy
and it is highly polluting. Based on this context, solar photovoltaic energy (PV), in addition to generating
electricity in a distributed way, that is different from how is the Brazilian electricity sector, is
inexhaustible, silent, static, very simple in its operation, comes to contribute to the growing energy
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demand in a more sustainable and strategically efficient way. The PV generation occurs during the day,
coinciding with the peak consumption of commercial and public sectors. The systems are installed near to
the point of consumption, integrated into buildings and connected to the grid, avoiding the energy losses
that occurs in the transmission and distribution system and helping to reduce the peak loads. The work is
part of a research not funded from three educational institutions in south of Brazil. Through the study of
available roof areas in commercial buildings and energy consumption of these sectors in three cities in
south of Brazil, the research aims to show the potential contribution of solar PV systems in reducing the
energy consumption of conventional source of energy in the commercial sectors of Brazil region and to
analyze the relation between the energy consumption and temperature. The study placed in the context
Normative Resolution 482/2012 of ANEEL, which establishes the general conditions for the access of
minigeneration and microgeneration to the electric power distribution systems and for the compensation
system of energy.
Keywords: BIPV, electric energy, PV solar energy, energy load, energy efficiency.

1

INTRODUÇÃO

A rede elétrica brasileira é configurada na forma de uma super rede integrada ao longo
de todo país. Esta rede possui fontes de geração centralizadas e muitas vezes distantes
dos principais pontos de consumo (grandes centros urbanos) e não está preparada para
suprir a crescente demanda energética. Os frequentes apagões observados nos períodos
de intenso calor entre os meses de Dezembro de 2013 e Fevereiro de 2014 (EPE, 2014),
corroboram com a instabilidade desta rede.
Minutos antes do apagão, que atingiu 13 estados brasileiros em Fevereiro de 2014, de
acordo com o Operador Nacional do Sistema (ONS, 2014), a região Sul registrou
recorde de energia demandada. Embora os reservatórios estivessem em um nível maior
do que o registrado no mesmo período do ano passado, as termelétricas continuavam e
continuam sendo acionadas, com o objetivo principal de poupar o volume de água,
prevendo contínuo aumento da demanda.
A energia das térmicas chega a custar até cinco vezes mais que a das hidrelétricas, além
de serem altamente poluentes. De acordo com o Ministério das Minas de Energia
(MME, 2014), o custo do acionamento das termoelétricas nesse período de calor intenso
será repassado ao consumidor final. Aproximadamente 13% da energia gerada
atualmente no Brasil, é oriunda das termelétricas (MME – Balanço Energético
Nacional, 2013), sobretudo nos horários de pico. Essa fonte, além de ser extremamente
cara, é altamente poluente.
No Brasil, a demanda para consumidores comerciais é basicamente influenciada pelo
uso de aparelhos de ar condicionado (Perez et al., 1987; Perez et al., 1997). Conforme
Bailey et al., 1991;Jardim et al., 2008; Jardim et al., 2004;, 2005; Knob et al., 2004;
Perez et al., 2003; Perez et al., 2001; Perez, Seals e Hering, 1996, nos períodos de verão
a demanda em regiões comerciais é fortemente influenciada pelo uso intensivo de
aparelhos de ar condicionado. Dessa forma, para esse perfil de consumidores o pico de
demanda é diurno, coincidindo com períodos de intensa radiação solar (Lamberts et.al.,
2014). Além da concomitância horária, a geração fotovoltaica e o condicionamento de
ar para refrigeração também possuem concomitância anual, ou seja, no verão, quando
há maior radiação (Basquera et. al., 2013), também há maior consumo de energia, e no
inverno com menor radiação também há menor consumo de energia para refrigeração.
A opção de geração energética na própria edificação, a exemplo dos sistemas solares
fotovoltaicos (FV), sobrepondo aos elementos construtivos ou até mesmo substituindoos, tem sido altamente incentivada por programas de certificação ambiental de edifícios.
O crescimento do mercado FV trouxe esta tecnologia para o presente, sendo atualmente
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uma fonte consolidada e disponível comercialmente (IEA, 2010), o que em grande parte
deve-se à utilização da tecnologia FV junto às edificações.
Os sistemas FV podem ser instalados próximos ao ponto de consumo, integrados à
edificação e interligados à rede elétrica, evitando as perdas que ocorrem na transmissão
e na distribuição e auxiliando na redução do pico de carga. Em um país com as
dimensões do Brasil (8,5 milhões de km²), a infraestrutura de linhas de transmissão e
distribuição, bem como as perdas de energia associadas, não são desprezíveis e devem
ser consideradas.
Além disso, pode ser atribuída à tecnologia fotovoltaica sazonalidade equivalente com a
geração hidroelétrica, ambas participando de uma rede elétrica inteligente. As redes
inteligentes são aquelas que permitem o gerenciamento de vários pequenos geradores,
mesmo em longas distâncias. Estas redes também controlam as flutuações na demanda e
a sazonalidade da geração, priorizando a injeção na rede dos minigeradores
fotovoltaicos descentralizados que utilizam uma fonte alternativa, e controlando a
geração base das grandes centrais (NAIR e ZHANG, 2009). No caso do Brasil, a rede
inteligente disponibilizaria nas horas de sol a geração fotovoltaica, aliviando a geração
das hidrelétricas, e assim acumulando água no reservatório para geração posterior.
Inserido no contexto da Resolução Normativa 482/2012 da ANEEL, que estabelece as
condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas
de distribuição de energia elétrica e para o sistema de compensação de energia elétrica,
o presente artigo tem por finalidade analisar o impacto do consumo energético em três
edificações públicas hospitalares do Brasil, localizadas nas cidades de Santa Maria –RS,
Pelotas –RS e Florianópolis – SC, em função das mudanças de temperatura ao longo
dos anos, bem como o potencial de geração de energia solar fotovoltaica (FV) em
diferentes cidades do Sul do Brasil.
2
2.1

CARACTERIZAÇÃO DAS CIDADES E DAS EDIFICAÇÕES
Cidades Analisadas

Para o desenvolvimento deste estudo foram escolhidas três cidades da região sul do
Brasil, que foi a região que apresentou os mais elevados consumos energéticos em
Fevereiro de 2014 (EPE 2014). As cidades em questão, embora com algumas
características climáticas diferentes, apresentam médias de radiação solar com pouca
variação entre si.
A cidade de Santa Maria apresenta um clima do tipo subtropical úmido. Nos dias mais
quentes do verão, as temperaturas máximas podem ultrapassar os 30°C. Por outro lado,
nos meses de outono, inverno, e no início da primavera, os dias mais frios podem
apresentar mínimas em torno ou mesmo abaixo de 0°C (entre 0°C e -4°C), e máximas
abaixo de 12°C. A temperatura média anual da área urbana é de 19°C. (INMET, 2014).
A média anual de radiação solar global horizontal é de 4,83 kWh/m2/dia (SWERA,
2015), valor 4% acima da média da cidade de Pelotas e 6,5% acima da média da cidade
de Florianópolis.
A cidade de Pelotas, assim como Santa Maria, apresenta um clima subtropical úmido. O
comportamento climático segue o da cidade de Santa Maria com extremos de
temperatura, tanto para os meses de verão, quanto para os meses de inverno. Os verões
apresentam temperaturas máximas entre 34 e 36°C, enquanto os invernos são
relativamente frios, com temperaturas mínimas entre -2 e 0°C. A temperatura média
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anual da área urbana é de 17,5°C. (INMET, 2014). A média anual de radiação solar
global horizontal é de 4,63 kWh/m2/dia (SWERA, 2015).
A cidade de Florianópolis apresenta as características climáticas inerentes ao litoral sulbrasileiro. As estações do ano são bem caracterizadas. O verão e o inverno são bem
definidos, sendo o outono e primavera de características semelhantes. A média das
máximas do mês mais quente varia de 26 e 31°C e a média das mínimas do mês mais
frio, de 7,5 a 12 °C. A temperatura média anual está em torno de 21°C (INMET, 2014).
A média anual de radiação solar global horizontal é de 4,52 kWh/m2/dia (SWERA,
2015).
Embora a cidade de Florianópolis apresente médias de temperatura mais elevadas que as
outras duas cidades, ela apresenta média anual de radiação solar inferior.
2.2

Edificações Analisadas

Foram analisadas três edificações públicas com o mesmo uso para cada cidade. Essas
edificações correspondem aos Hospitais Universitários vinculados às Universidades
Federais destas cidades.
Na Figura 1 é apresentado o Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM), localizado na cidade de Santa Maria –RS. Na Figura 2 é apresentado o
Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), localizado na cidade de
Pelotas –RS e na Figura 3 é apresentado o Hospital Universitário da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) na cidade de Florianópolis - SC.
Figura 1- Hospital
Universitário da UFSM Santa Maria

Figura 2 – Hospital Escola UFPEL
– Pelotas

Figura 3 - Hospital
Universitário da
UFSC – Florianópolis

As três edificações apresentam pouca inclinação nas suas coberturas e estão
parcialmente livres do sombreamento provocado por outras edificações do entorno,
tendo em vista, principalmente, o fato de que elas são os prédios mais elevados desse
entorno. Os três prédios estudados possuem uso durante 24 horas por dia.
3

METODOLOGIA

Primeiramente foram obtidos os dados de consumo energético mensais de cada
edificação para um período de 24 meses. Foi computada para cada um desses meses a
média de temperatura mensal em cada cidade. Foi observada e evolução dos dados de
consumo com relação às temperaturas mensais de cada cidade, principalmente no mês
Janeiro.
Para cada uma das edificações foi utilizada a mesma metodologia e banco de dados de
radiação solar. Foi calculado o potencial de geração de energia solar fotovoltaica,
partindo do princípio que toda a área de cobertura das edificações fosse coberta com
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módulo solar. Foi considerado um percentual de 20% da área de cobertura para
espaçamento entre os módulos e perfis. Sendo assim, a área útil de cobertura
considerada para a base de cálculo foi 80% da área total. Foram desconsideradas do
cálculo as áreas sombreadas por outras edificações. Adotou-se como base uma
tecnologia de módulo fotovoltaico com eficiência de 16%, um valor bastante comum
entre os módulos disponíveis comercialmente (GREEN et al., 2013).
Todas as edificações apresentam coberturas com pouca inclinação, por este motivo,
foram considerados os módulos horizontais, ou seja, sem inclinação e desvio azimutal.
Dessa forma os dados de radiação solar utilizados para os cálculos foram dados de
radiação solar global horizontal, obtidos através do banco de dados do SWERA. Para
cada cidade foram utilizados os seus respectivos dados de radiação.
O cálculo de geração de energia solar FV foi calculado de acordo com a Equação 1.
G = A * EFF * HHOR * n * R

(1)

onde, G = energia solar FV (G) em kWh/mês;
A= área útil de cobertura disponível em m2;
EFF= eficiência do módulo solar FV em %;
HHOR= irradiação solar global horizontal em kWh/m2/dia;
n = os dias de cada mês;
R = rendimento do sistema em %.
Em função do potencial de geração de energia solar FV que cada edificação apresenta
foi calculado o percentual de suprimento do consumo de energia convencional de cada
edifício hospitalar e analisada a contribuição na redução da curva de carga mensal.
4

ANÁLISE DOS RESULTADOS

A Tabela 1 apresenta os dados referentes à média mensal de temperatura para cada uma
das cidades analisadas, bem como os valores de consumo mensal para cada edificação.
De acordo com esses dados, é possível observar que no mês de maior média de
temperatura (Janeiro) o consumo aumentou entre os anos de 2012 e 2014. Na cidade de
Florianópolis, o consumo de Janeiro de 2012 foi maior do que o constatado em Janeiro
de 2013, porém o consumo de Janeiro de 2014 foi recorde nos três casos estudados.
É possível constatar que o consumo energético vem aumentando, porém não é possível
afirmar neste estudo que isso esteja diretamente relacionado ao aumento de temperatura,
já que muitos outros fatores podem contribuir para elevar a demanda energética, como
número de usuários e inserção de novos equipamentos, por exemplo. Assim este
trabalho busca apenas relacionar a demanda energética crescente com a radiação solar
disponível e o consequente potencial de geração energética das três cidades analisadas.
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Tabela 1 - Irradiação solar global horizontal de Santa Maria (RS), Pelotas (RS) e Florianópolis
(SC)
Meses
Jan/12
Fev/12
Mar/12
Abr/12
Mai/12
Jun/12
Jul/12
Ago/12
Set/12
Nov/12
Dez/12
Jan/13
Fev/13
Mar/13
Abr/13
Mai/13
Jun/13
Jul/13
Ago/13
Set/13
Out/13
Nov/13
Dez/13
Jan/14
Média

HU Santa Maria
Temperatura
Consumo
ºC
kWh/mês
33
361.044
33
397.894
30
ND
25
376.081
24
300.745
20
276.683
18
284.634
25
310.797
24
286.937
30
280.396
31
387.573
30
404.992
29
392.387
27
404.982
26
297.161
21
290.257
19
289.125
20
295.300
19
304.374
23
319.015
26
297.626
29
310.272
32
376.633
33
435.539
26,1

Hospital Escola Pelotas
Temperatura
Consumo
ºC
kWh/mês
28
56.575
30
57.749
28
69.995
24
63.891
24
45.602
21
46.993
17
45.123
23
52.493
21
47.332
27
45.446
29
64.226
27
70.820
28
73.948
26
59.425
24
54.189
21
52.332
18
47.757
18
42.785
17
51.299
21
53.453
22
43.030
24
46.659
26
50.829
31
82.882
23,9

HU Florianópolis
Temperatura
Consumo
ºC
kWh/mês
28
528.947
30
511.192
29
500.473
26
413.675
25
395.354
22
436.581
21
373.241
23
357.488
24
392.412
27
472.280
29
514.820
29
507.979
30
513.103
27
429.233
27
423.016
24
363.443
22
340.233
21
362.216
21
350.672
23
349.957
24
388.524
26
411.922
29
465.281
31
540.666
25,7

De acordo com as médias de irradiação solar, a cidade de Santa Maria (média de
temperatura mais elevada) apresenta a maior média de irradiação solar, seguida da
cidade de Pelotas (menor média de temperatura anual do que a cidade de Florianópolis)
e por fim, da cidade de Florianópolis. Esses valores não diferem muito entre si, na
média geral, fazendo com que o comportamento de geração anual seja semelhante.
Com relação à geração de energia solar fotovoltaica, nenhuma edificação apresentou
área de cobertura disponível para a instalação do sistema solar FV de forma a suprir
toda a sua demanda energética. Mesmo que fosse utilizado um módulo mais eficiente,
em torno de 20%, ainda não supriria 100% da demanda das edificações. Isso se justifica
pelo fato de a grande maioria das edificações públicas serem grandes consumidoras de
energia e apresentarem pouca área de cobertura disponível para a implantação do
sistema solar FV.
As três cidades apresentam variações climáticas diferentes e médias anuais de
temperatura também. A cidade de Santa Maria apresenta a maior média anual de
temperatura, seguida da cidade de Florianópolis. Porém, quando se analisa os dados de
irradiação solar, apresentados na Figura 4, é possível constatar que elevadas
temperaturas não resultam necessariamente de elevados índices de radiação solar.
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Figura 4- Irradiação solar global horizontal de Santa Maria (RS), Pelotas (RS) e
Florianópolis (SC)

A análise da demanda de cada edificação e da geração fotovoltaica possível
correspondente é apresentada nas Figuras 5, 6 e 7. Cada figura apresenta três diferentes
curvas: a curva de consumo energético, a curva de geração de energia solar FV e a
curva de consumo menos geração de energia solar FV.
Na Figura 5, relacionada ao Hospital de Santa Maria, é possível observar que o sistema
de energia solar FV apresentaria uma contribuição de 70% no suprimento da demanda
no mês de Novembro (máxima contribuição) e no pior caso esse percentual seria de
32% nos meses de Junho e Julho (piores índices de irradiação solar). Neste caso com a
contribuição da energia solar FV, haveria uma modificação no perfil da curva de
consumo mensal.
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Figura 5 - Consumo de energia, geração energética e curva de geração com a contribuição FV para
Santa Maria

Consumo - Geração
Solar FV (kWh/mês)

A Figura 6 apresenta os dados do Hospital Escola de Pelotas. Esta edificação
apresentaria uma contribuição de 47% no suprimento da demanda nos mês de
Novembro e Dezembro (maior contribuição), e esse percentual seria de 19% no mês de
Junho (menor contribuição). Neste caso, não havia alteração no perfil da curva de carga,
apenas haveria a redução do pico de consumo.
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Figura 6 - Consumo de energia, geração energética e curva de geração com a contribuição FV para
Pelotas
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A cidade de Santa Maria, assim como a cidade de Pelotas, por apresentar dois extremos
climáticos (verão e inverno) possui uma característica específica, pois não podemos
dizer que neste caso a demanda energética acompanha a radiação solar, pois nos meses
de inverno, com menor radiação, ainda há alto consumo energético. Em ambas as
cidades, nos meses de inverno há consumo de aparelhos condicionadores de ar para o
ciclo reverso (aquecimento), o que não acontece para a cidade de Florianópolis. Como
já demonstraram alguns pesquisadores (Basquera et. al, 2013), mesmo a diminuição da
temperatura dos painéis no inverno (que mantém sua eficiência) e o aumento da
temperatura no verão (que diminuem sua eficiência) não promovem diferenças
significativas na geração. A disponibilidade de radiação é que altera significativamente
os níveis de geração energética.
A Figura 7 apresenta os dados do Hospital Universitário de Florianópolis. Pode-se
observar que a curva de consumo segue a curva de geração de energia solar FV, ou seja,
quanto maior a quantidade de irradiação disponível, maior o consumo energético. Isso
pode também ser justificado pelo fato de não haver a necessidade de utilização dos
sistemas de aquecimento artificial para o período de inverno.
Figura 7 - Consumo de energia, geração energética e curva de geração com a contribuição FV para
Florianópolis
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Para Florianópolis, o sistema fotovoltaico apresentaria uma contribuição de 49% no
suprimento da demanda nos mês de Novembro (maior contribuição), e de 28% no mês
de Julho (menor contribuição). Neste caso, assim como no Hospital Escola de Pelotas
não havia alteração no perfil da curva de carga, apenas haveria a redução do pico de
consumo.
5 CONCLUSÕES
A demanda energética vem aumentando continuamente a nível mundial. Esse fator,
além de impactar significativamente no meio ambiente, gera uma instabilidade no setor
energético. No Brasil, é nítida a fragilidade de um sistema de geração de energia
centralizado e tendo 75% de sua matriz baseada na mesma fonte energética, neste caso,
na fonte hídrica.
Aumentar a oferta de energia com base em fontes renováveis, no caso deste estudo a
solar fotovoltaica, bem como a eficiência energética das edificações, passa a ser uma
alternativa frente a essa problemática.
Os casos apresentados mostram que nenhuma das edificações possui área útil de
cobertura suficiente para que a geração de energia solar FV suprisse 100% da demanda
energética, porém os sistemas auxiliariam significativamente para aumentar a
estabilidade do sistema e para a redução da curva de carga.
As três cidades se comportam de forma semelhante no que diz respeito à média anual de
radiação solar; quando se analisa a geração mês a mês a cidade de Santa Maria
apresenta um maior potencial de geração. O Hospital Universitário de Santa Maria foi o
que obteve os melhores resultados em termos de geração e de percentual no suprimento
de energia, podendo auxiliar, no melhor caso, com 70% no suprimento da demanda.
Foi possível constar que nos três casos os dados de consumo energético aumentaram no
último ano no mês de Janeiro, período que também ocorrem os mais elevados índices de
irradiação solar.
De acordo com os dados de temperatura, não se pode constatar a influência direta da
elevação desta com o aumento do consumo energético, pelo menos no que diz respeito
aos parâmetros analisados neste trabalho. Neste caso específico, o que foi possível
constatar é que elevadas temperaturas, não necessariamente resultam em maiores
índices de irradiação solar. Outra constatação importante é de que as cidades de Santa
Maria e Pelotas não possuem curva de consumo seguindo a curva de radiação solar.
Pelo fato de que essas cidades apresentam dois extremos climáticos, no período de
inverno há consumo de aparelhos condicionadores de ar para o aquecimento. Isso faz
com que também haja um elevado consumo energético nos meses de pouca irradiação
solar e que a contribuição da geração fotovoltaica não seja padrão ao longo do ano.
Para uma análise mais precisa entre a influência do aumento da temperatura no aumento
do consumo energético, seria necessário que houvesse uma avaliação dos hábitos de
consumo e utilização de equipamentos por parte dos usuários.
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RESUMO
As cidades, em suas instâncias atuais, estão sendo planejadas e desenhadas para solucionar problemas
causados pela evolução do seu traçado, geralmente, orgânico. Porém a qualidade ambiental da vida numa
grande cidade é esquecida. Isto se agrava no Brasil, que devido à ausência de metodologias e ações para
prevenção e previsão dos problemas de poluição sonora, tanto na legislação quanto na prática de projeto
arquitetônico e urbanístico, compromete a qualidade de vida da população devido ao aumento do ruído
urbano. Esta pesquisa tem como objetivo principal mapear a concentração de denúncias de poluição
sonora existente na cidade do Natal/RN, de forma a proporcionar o estabelecimento de mais um
instrumento de gestão urbana. Para o levantamento de dados, foram coletadas as denúncias de poluição
sonora na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) nos anos de 2012 e 2013. A
partir dos dados de localização e uso, as denúncias foram situadas individualmente no mapa da cidade do
Natal/RN e inseridas no software de mapeamento acústico SoundPLAN. Cada ponto teve um nível de
potência sonora específico estimado, resultando em um mapa com manchas de concentração de poluição
sonora, instrumento inédito na cidade. Este mapa foi analisado de acordo com o quantitativo e
concentração de pontos de poluição sonora das denúncias realizadas. A partir disso, a pesquisa
demonstrou, até então, que a poluição sonora em Natal/RN ultrapassa os limites normativos,
principalmente em bairros predominantemente comerciais. O mapeamento das áreas de concentração
críticas quanto à poluição sonora de Natal, realizado através de denúncias, demonstra apenas parte da
realidade deste problema na cidade. Infere-se que este problema é causado devido à falta de instrumentos
legais adequados para a realidade do local e de corpo técnico para realizar ações dentro destas denúncias e
fiscalizações.
Palavras-chave: Conforto acústico, Mapeamento acústico, Poluição sonora.

ABSTRACT
The cities, in their current instances, are planned and designed to solve problems caused by the evolution
of its urban layout, usually organic. But the environmental quality of life in a big city is usually forgotten.
This worsens in Brazil, due to the lack of methodologies and actions for prevention and prediction of
acoustic problems, both in legislation and in practice of architectural and urban design, compromises the
quality of life due to increased urban noise. This research aims to map the concentration of complaints
from existing noise pollution in Natal/RN, to provide for the establishment of another instrument of urban
management. For the survey data were collected reports of noise pollution in Municipal Secretariat of
Environment and Urbanism (SEMURB) in the years 2012 and 2013. Based on data location and use, the
complaints were placed individually on the map of city Natal/RN /Brasil and inserted in the SoundPLAN
acoustic mapping software. Each point had an estimated level of specific sound power, resulting in a map
with stains concentration of noise pollution, unpublished instrument in town. This map was analyzed
according to the amount and concentration points of noise complaints. From this, research has shown so
far that the noise pollution in Natal/RN exceeds regulatory limits, especially in predominantly
commercial districts. The mapping of critical concentration as the noise of Natal performed by
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denouncing shows only part of the reality of this problem in the city. It is inferred that this problem is
caused due to lack of adequate for the reality of the local legal instruments and technical staff to perform
actions within these complaints and inspections.
Keywords: Acoustic comfort, Acoustic mapping, Noise pollution.

1

INTRODUÇÃO

É nas cidades onde se concentram diversos tipos de problemas ambientais. Neste
contexto, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2013), a poluição
sonora já é considerada a segunda causa de poluição no mundo, perdendo apenas para a
do ar. A chamada “poluição sonora” consiste no ruído excessivo das fontes
perturbadoras do meio urbano, principalmente no centro das grandes cidades
(GUEDES, 2005). No mundo moderno é a principal forma de perda auditiva e surdez
em indivíduos adultos. Suas repercussões na saúde e maneiras de estabelecer controles
têm sido objeto de crescentes estudos e preocupações no campo da saúde pública, da
fisiologia, da acústica e da engenharia (SANTOS, 1994).
Qualitativamente, o ruído se diferencia do som por ser do tipo indesejável, em geral de
conotação negativa, e considerado um dos grandes problemas de poluição das cidades.
O som é uma experiência tão comum no nosso cotidiano que raramente nos damos
conta de todas as suas funções. Do ponto de vista do fenômeno físico, o som é definido
como qualquer variação de pressão que o ouvido possa detectar. (BISTAFA, 2006).
Na União Europeia, no período diurno, 40% da população é exposta a níveis de pressão
sonora superiores a 55dB(A), sendo destes, 20% a níveis superiores a 65dB(A). No
período noturno, 30% são sujeitados a níveis acima de 55dB(A). Poluição sonora é
ainda mais severa em países em desenvolvimento, como o caso do Brasil (OMS, 1999).
Em estudo realizado com moradores de Natal (VELOSO; ELALI, 2006), foi verificado
que, como aspectos prioritários para intervenção, o nível sonoro perde somente para
saneamento, limpeza e arborização. Isso expõe como a sociedade natalense se sente
incomodada com a emissão de ruídos.
Avaliando uma possível solução nesse sentido para Natal, a fim de minimizar os efeitos
da poluição sonora, Viveiros et al (2008, p.3), define que:
O mapeamento acústico é uma ferramenta fundamental para o estudo
do ruído ambiental. Baseado no levantamento dos níveis de ruído de
uma cidade, através da medição ou através do uso de método
predicional, o mapa acústico, nada mais é do que a representação de
curvas isofônicas (similar às curvas topográficas dos mapas
convencionais) - pontos de ruído com a mesma intensidade - de certa
área geográfica. Os diversos níveis de intensidade sonora são
separados por zonas com cores padronizadas em trechos de 5 dB.

Os ambientes urbanos apresentam cenários acústicos complexos e seus estudos
precisam considerar a participação de várias fontes sonoras e a necessidade de se avaliar
inúmeros pontos. Para este fim, os modelos computacionais se tornam imprescindíveis,
uma vez que possibilitam a realização de cálculos, análises e relatórios rápidos e com
certa precisão (VIVEIROS et al, 2008).
As simulações computacionais calculam automaticamente para um número muito
grande de pontos, os níveis de emissão sonora, a partir dos parâmetros dos níveis
sonoros das fontes específicas e das características físicas do local que se está
estudando. Com isso, é capaz de gerar um mapa dos níveis de pressão sonora utilizando
uma escala de cores relacionada aos níveis sonoros. Com este recurso, é possível se
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conhecer os níveis de pressão sonora em qualquer ponto de uma área modelada, por
meio de leitura direta no mapa do ruído. Além disso, permite que sejam simuladas
alterações nos parâmetros que determinam a emissão do ruído, constituindo-se assim
numa importante ferramenta não só para a avaliação do impacto ambiental causado
pelas fontes sonoras, mas também para a avaliação prévia da eficácia de alternativas de
controle do ruído que possam ser adotadas (CALIXTO, 2002).
Mapas de ruído e planos de ação de ruído1 estão sendo desenvolvidos em países da
União Europeia após a Directiva 2002/49/CE, permitindo simulações baseadas nos
modelos e apoiado pelo processamento de resultados de medição acústica. É obrigatório
para as autoridades responsáveis pelo desenvolvimento de mapas estratégicos de ruído e
planos de ação de ruído informar e consultar a sociedade de uma forma clara,
compreensível e acessível. Como muitas observações mostram métodos comumente
utilizados nos processos de consultoria, problemas de ruído ambiente muitas vezes não
atendem a esses requisitos (WILIŃSKA et al,2012; PARLAMENTO...,2002) .
De acordo com a Directiva 2002/49/CE (PARLAMENTO..., 2002), que se refere à
avaliação e gestão do ruído ambiente, os municípios com mais de 250 mil habitantes em
todos os estados membros da UE foram obrigados a desenvolver mapas estratégicos
acústicos desde 2007, e para a elaboração de planos de ação contra o ruído na base de
dados a partir desses mapas 12 meses mais tarde. Estas obrigações incluem municípios
com mais de 100 mil habitantes, com perspectiva de junho de 2012 para a preparação de
mapa acústico e junho de 2013 para desenvolvimento de planos de ação contra o ruído.
Os planos de ação devem ser projetados para melhorar a gestão de problemas e efeitos
do ruído. Esta não é uma tarefa fácil, dada, se levarmos em conta a complexidade das
questões acústicas para o cidadão comum por um lado, e vulnerabilidade social dos
problemas gerados pelo excesso de ruído no outro (WILIŃSKA et al, 2012).
A cidade do Natal/RN ainda possui poucos estudos sobre conforto acústico urbano,
sendo todos eles direcionados a algumas frações espaciais específicas da cidade. Este
trabalho tem como objetivo avaliar o cenário acústico da cidade do Natal considerando
levantamento de dados sobre denúncias de poluição sonora, através do mapeamento
acústico realizado através do modelo computacional SoundPLAN®. Trata-se, portanto,
de um estudo inédito para a cidade, mapeada como um todo, através de dados
fornecidos pelos cidadãos.
2

METODOLOGIA

A cidade do Natal/RN possui uma configuração espacial que se aproxima ao recorte
geográfico de uma figura triangular, com seu vértice localizado no encontro entre o
Oceano Atlântico e a desembocadura do estuário do Potengi/Jundiaí, onde começou o
povoamento da Cidade. Espalhou-se gradativamente, com um crescimento natural em
direção ao Sul, pois os elementos naturais (o parque das Dunas, o Rio Potengi e o
Oceano Atlântico) dificultaram significativamente outra forma de expansão.
Posteriormente o povoamento deu-se atravessando o Rio Potengi/ Jundiaí em direção ao
Norte (MACEDO, 2005). É possível observar na Figura 1 o macrozoneamento
administrativo da cidade, cuja origem se deu na Zona Leste.
1

Conforme a Directiva, “Plano de Acão de Ruído” consiste em medidas adotadas para combate aos
efeitos e problemas de ruído locais, em um determinado território. Estas medidas serão determinadas
pelas autoridades competentes, nas áreas que ultrapassem o valor-limite de ruído ou por critérios

escolhidos pelas autoridades, definidas através dos mapas de ruído (PARLAMENTO..., 2002, p.4).
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Para o mapeamento acústico da cidade do Natal/RN foi coletado o relatório de
denúncias do Setor de Programas Ambientais (SPA) da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo (SEMURB) da referida cidade para os anos de 2012 e 2013. A
partir de tal relatório, foi detectado que a poluição sonora é o tipo de poluição ambiental
com maior quantidade de denúncias. Cada uma destas sobre poluição sonora, neste
recorte temporal, foi localizada no mapa da cidade classificada de acordo com o tipo de
fonte sonora identificada. Foram localizadas 528 denúncias de poluição sonora ao todo.
Figura 1 - Mapa de Natal com regiões administrativas

Fonte: SEMURB (2008), modificado.
Para esta pesquisa, utilizou-se o software SoundPLAN®, versão 7.1 do Laboratório de
Conforto Ambiental, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O
SoundPLAN é um software comercial desenvolvido pela empresa alemã Braunstein +
Berndt GmbH, voltado para análises ambientais, possibilitando gerar mapas sonoros
(mapeamento e predição acústica), avaliações de impactos acústicos, comparações entre
cenários ambientais e análise de poluentes atmosféricos (SOUNDPLAN, 2008). A
utilização deste para o mapeamento acústico realizado nesta pesquisa é justificada pela
representação gráfica proporcionada pelo software ao gerar um mapa de fácil
legibilidade espacial.
Os dados coletados foram inseridos no programa SoundPLAN®, no qual foi gerado o
mapeamento acústico da cidade. Foram utilizados níveis de potência sonora de 85dB(A)
para a maioria das fontes sonoras e de 95dB(A) para algumas fontes pontuais de altos
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níveis de ruído ambiental2. Foram considerados ruídos diurnos e noturnos, estimados
com base em medições realizadas na cidade do Natal e nos dados encontrados nos
processos de poluição sonora do órgão fiscalizador, buscando-se trabalhar com o
cenário mais crítico para os tipos de fontes de ruído encontrados.
O mapa de ruído no plano horizontal (Grid Noise Map) foi gerado possuindo entrada de
dados com três reflexões (correção recomendada pelo programa soundPLAN®, para
múltiplas reflexões em superfícies refletoras), altura de 1,20m acima do nível do solo e
malha de cálculo de 50m x 50m. Vale ressaltar que, para efeito de simplificação de
modelagem, não foi considerado o mapa de gabarito e topografia.
3

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O levantamento de dados sobre denúncias de poluição sonora na cidade do Natal
permitiu a classificação dos tipos de ruídos emitidos, bem como a frequência destes
diante da amostragem total. O gráfico a seguir demonstra que bares e restaurantes são os
principais motivos de denúncias de poluição sonora, seguidos, com diferença
consideravelmente discrepante, por caixas de som, paredões de som e oficinas. É
possível inferir, portanto, que os bares e restaurantes apresentam níveis sonoros acima
do permitido pela NBR 10151/2000 e, portanto, cometem infrações ao promover música
ao vivo ou transmissão de jogos de futebol ao vivo em telões sem o devido isolamento
acústico.
Figura 2 - Gráfico de fontes sonoras informadas nas denúncias
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Fonte: elaboração própria a partir de dados fornecidos pela SEMURB (2014).
®

A partir da metodologia adotada, o mapa gerado através do software SoundPLAN
apresenta manchas de concentrações de ruído urbano, demonstrando quais as
localidades mais ruidosas da cidade de acordo com as denúncias de poluição sonora
feitas pela população. Sabe-se que este mapa não pode ser considerado como um
2

Para esta análise simplificada, o software registrava as potências sonoras estabelecidas para a frequência
de 500Hz.
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mapeamento acústico da situação real da cidade, tendo em vista que a base de dados se
restringe às denúncias de poluição sonora coletadas pela SEMURB, os níveis de pressão
sonora são estimados a partir da potência sonora da fonte de acordo com o uso descrito
nestas e na eventualidade da ocorrência de alguns casos denunciados. Ocorre, porém,
que o mapa se aproxima ao máximo da realidade existente em Natal, se o tráfego for
desconsiderado, já que estes são os dados mais significativos sobre poluição ambiental.
O resultado obtido é mostrado na Figura 3.
Figura 3 - Mapa acústico da cidade do Natal/RN com base em poluição sonora

Fonte: SoundPLAN (2014), elaborado e modificado pelas autoras.
A partir da leitura do mapa gerado, é possível perceber a distribuição das concentrações
de poluição sonora na cidade do Natal. Dez bairros foram identificados como aqueles
com concentrações de denúncias de poluição sonora mais agravantes. O primeiro deles,
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Nossa Senhora da Apresentação, juntamente com o segundo, Potengi, são localizados na
Região Administrativa Norte e apresentam pequenas concentrações em determinadas
regiões dos bairros, sendo na porção leste do bairro Nossa Senhora da Apresentação e
porção norte do bairro Potengi. Foram identificadas denúncias que envolvem,
principalmente, bares, paredões de som e serrarias.
Os bairros Ribeira (03) e Cidade Alta (04), ambos localizados na Região Administrativa
Leste, deram origem à cidade do Natal e constituem dois dos três bairros mais ruidosos
da zona. Estes são predominantemente comerciais, nos quais se pode considerar apenas
ruído diurno. Na Ribeira a poluição sonora é provocada, em sua maioria, por eventos
envolvendo música, como “pagodes” ou festas diurnas. Já na Cidade Alta, a
predominância é de caixas e carros de som utilizados pelas lojas comerciais para
veicular propagandas.
O Alecrim (05), bairro majoritariamente comercial da Região Administrativa Leste,
juntamente com os bairros Dix-Sept Rosado (06), Nossa Senhora de Nazaré (07) e
Cidade da Esperança (08), localizados na Região Administrativa Oeste, formam um
cordão de bairros ruidosos na cidade, unidos aos bairros Ribeira e Cidade Alta
supracitados. Nestes bairros, as principais ocorrências são de caixas de som, bares,
maquinários e oficinas. Algumas denúncias de paredões de som e casas de festas
também foram identificadas. Tais dados demonstram que estes bairros podem ser
considerados ruidosos independente do turno.
Os bairros Neópolis (09) e Ponta Negra (10), pertencentes à Região Administrativa Sul
da cidade, se mostraram os mais ruidosos desta zona. Neópolis possui, de fato, uma
concentração de lojas equipadoras automotivas e uso de paredões de som, que refletem
no índice de poluição sonora encontrado em todo o bairro. Já Ponta Negra concentra
ruídos provenientes de bares com música ao vivo ou caixas de som, principalmente na
região mais próxima da orla marítima, ainda que exista boa parcela do bairro com uso
de solo residencial.
A Região Administrativa Norte de Natal é considerada uma Mancha de Interesse Social
pelo Plano Diretor e, juntamente com a Região Oeste, compõe, de modo geral, as áreas
de menor renda da cidade. Já a Zona Sul e Leste concentram, também de modo
generalizado, os bairros de maior renda na cidade. Estas características são, de certa
forma, refletidas nos tipos de fontes sonoras encontradas como emissoras de maiores
concentrações de poluição sonora em cada uma das regiões. A predominância no uso de
solo do bairro também interfere nos tipos de fontes sonoras. Os bairros tidos como
comerciais possuem denúncias de poluição sonora diurna causadas, em sua maioria, por
caixas de som. Além disso, pode-se inferir que as denúncias feitas à SEMURB possuem
influência cultural do tipo de comunidade moradora de cada bairro e região, já que para
alguns qualquer ruído é motivo de denúncia, enquanto para outros as denúncias se
caracterizam apenas para ruídos de alto nível de poluição ambiental.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através de uma análise do espaço urbano, notadamente do ponto de vista acústico,
pode-se identificar os principais componentes que influenciam no ruído urbano,
verificar as fontes sonoras, detectar quais áreas precisam de tratamento e o que pode ser
feito para melhorar a qualidade sonora do ambiente construído.
Em relação à área de estudo foi possível perceber que a influência da concentração de
fontes sonoras próximas apresentou, no mapa acústico, níveis de pressão sonora acima
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do recomendado pela ABNT NBR 10151/2000, desconsiderando a influência do ruído
de tráfego, tido um grande problema na cidade. Percebe-se, desta forma, que as
denúncias realizadas para a SEMURB carecem de maior fiscalização para que o ruído
urbano seja mais bem controlado e haja uma melhoria significativa da qualidade
acústica da região. Conclui-se, ainda, que a ferramenta de mapa de ruído tende a ser
extremamente interessante para o mercado imobiliário e para a Prefeitura, a qual
poderia utilizá-lo para criar ou rever suas leis de zoneamento e uso do solo.
Com as questões referentes à acústica do espaço urbano, estima-se que foi assumida a
premissa de que nas cidades o ruído é inevitável e que nada pode ser feito. Porém,
diversos estudos demonstram que existem ferramentas de mapa de ruído, e instrumentos
de traçado urbano e barreiras acústicas com enorme potencial para reduzir o impacto
sonoro no meio urbano, associados a políticas de conscientização da população dos
perigos trazidos pela poluição sonora e uma intensa fiscalização de controle desta.
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RESUMO
Nas últimas décadas as tecnologias de CAD/CAM desenvolveram-se, abrindo novas possibilidades para a
produção e ensino de arquitetura e urbanismo. Ferramentas como modelagem NURBS, parametrização e
prototipagem rápida foram inseridas no cotidiano da produção arquitetônica, e estão mudando a forma de
pensá-la. Cada vez mais são usadas superfícies curvas e complexas em grandes construções, como
aeroportos e museus, sendo necessário analisar seu desempenho térmico para fins de condicionamento
adequado do ar, bem-estar do usuário e redução do consumo energético. Este artigo visa apresentar uma
pesquisa em desenvolvimento sobre o uso de um método generativo paramétrico para otimizar a proteção
solar de superfícies complexas.
Palavras-chave: Parametrização, otimização solar, sistema generativo.

ABSTRACT
On the last decades the CAD/CAM technologies evolved, allowing new possibilities for the production
and teaching of architecture and urban design. Tools such as NURBS modeling, parametric modeling
and rapid prototyping were introduced into architecture production, and they are changing design
thinking. Curved and complex forms have become more common in large buildings such as airports and
museums, and it is necessary to analyze their thermal performance to provide the correct air
conditioning, user well-being and reduce the amount of energy spent. This paper describes an undergoing
research about the use of a parametric generative method to optimize solar shading in complex surfaces.
Keywords: Parameterization, solar optimization, generative systems.

1

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento das ferramentas computacionais em arquitetura tem permitido
projetar e construir edifícios que não seriam possíveis há dez anos (BURRY, 2010). As
simulações computacionais, modelagem NURBS, parametrização e tecnologias de
prototipagem rápida estão modificando os métodos tradicionais de projeto, não só pela
inserção de novos espaços matemáticos e formas (superfícies contínuas ou de múltiplas
curvaturas), mas também pelas possibilidades de otimização (seja ambiental, estrutural
etc) e uso de parâmetros no desenvolvimento dos projetos, baseando-se em suas
relações topológicas (BURRY, 2010).
Cada vez mais são introduzidas na arquitetura formas complexas com múltiplas
curvaturas, sendo as tecnologias de simulação importantíssimas, pois permitem
automatizar o processo de cálculo, fornecendo rapidez e precisão. Independentemente
da complexidade das formas e estruturas, é possível calcular e simular desde a tensão
estrutural do edifício até seu ganho térmico anual, prevendo os gastos materiais e
energéticos envolvidos. Porém, só quantificar estes aspectos é um uso limitado das
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capacidades computacionais de simulação, sendo de grande importância a otimização
do edifício, visando diminuir a energia e materiais gastos em sua construção e operação.
Baseando-se em parâmetros de projeto é possível modificá-lo, mantendo suas relações
espaciais, buscando atingir um alto desempenho energético e material.
Tendo em vista as questões de desempenho térmico do edifício e bem-estar dos
usuários, esta pesquisa baseia-se no estudo do uso da parametrização e simulações
computacionais para otimizar o ganho térmico de coberturas. Considerando o ganho
térmico como um parâmetro projetual, pode-se modifica-lo e ajustar de acordo com seus
valores ideias para a redução do consumo de energia por condicionamento de ar.
Pela modificação de aspectos como implantação, rotação, forma, permeabilidade visual
e outros, é possível maximizar ou minimizar o ganho térmico, sendo possível também
ajusta-lo de acordo com o necessário, aproximando-se de seu valor ideal. Estes ajustes
são feitos com o uso de algoritmos genéticos, que utilizam os parâmetros citados e
outros para atingir o valor estabelecido.
Com a ampliação do uso de formas de múltiplas curvaturas na arquitetura, esta pesquisa
se foca na otimização deste tipo de edifícios, porém podem ser usados os mesmos
princípios em formas ortogonais. Além de criar um sistema de otimização de
superfícies, a pesquisa busca demonstrar o uso das ferramentas de parametrização e
como estas permitem soluções eficientes e otimizadas em geometrias complexas.
2

FUNDAMENTAÇÃO

Como citado na introdução, as inovações dos últimos anos permitiu aos arquitetos
estender sua criatividade a espaços geométricos abertos pelos matemáticos dos últimos
três séculos (BURRY, 2010), sendo que a introdução de “(...) NURBS (Non-Uniform
Rational B-Splines), i.e. curvas e superfícies paramétricas, abriu um universo de formas
complexas que eram, até o surgimento das tecnologias de CAD/CAM, muito difíceis de
conceber, desenvolver e representar, sem mencionar em produzir.” (KOLAREVIC,
2005, tradução própria).
A complexidade e geometria destas formas não permite a aplicação de regras tipo “ruleof-thumb”, como implantação e orientação solar. Com o crescente aumento na demanda
de edifícios sustentáveis, o alto desempenho térmico é um aspecto de grande
importância a ser levado em conta. Necessitando de analises computacionais para
garantir este desempenho, o uso da parametrização é fundamental.
A parametrização em arquitetura se baseia no conceito de automatização do processo de
projeto, onde são definidas regras baseadas em parâmetros para criar, analisar e
modificar formas e estruturas para atender a diferentes critérios. Estes parâmetros
podem variar desde definições geométricas e relações entre elementos espaciais até
valores de ganho solar e rigidez estrutural, permitindo otimizar o projeto e criar obras
arquitetônicas inteligentes (DIMCIC, 2013). Essa automação permite também a redução
do tempo gasto no desenvolvimento do projeto, fornecendo resultados mais precisos.
3

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa desenvolvida é do tipo experimental e possuí caráter exploratório, inserindose na área de Building Performance Simulation (BPS). Para o desenvolvimento desta,
foi utilizado o programa de modelagem Rhinoceros 5RS2, com seus plug-ins
Grasshopper (versão 0.9.0072) e Geco (versão 1.0.43.0) e o programa de análise Ecotect
Analysis 2011. O plug-in Grasshopper é responsável pela implementação do modelo
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paramétrico, utilizando programação visual, enquanto o plug-in Geco é responsável pela
conexão entre o Grasshopper e o Ecotect. Para fins de análise de insolação, foi utilizado
o arquivo de dados meteorológicos (WeatherFile) de São Paulo – SP.
A geometria da cobertura foi desenvolvida para ser assimétrica, com dupla curvatura e
possuir áreas que seriam sombreadas por sua própria forma. Desde modo, garantiu-se
maior heterogenia dos valores de insolação e ganho térmico do que se a cobertura fosse
simétrica, ortogonal ou sem auto-sombreamento. Para conseguir otimizar esta cobertura,
foram delimitados quatro passos a partir da modelagem desta (Figura 1): subdivisão da
superfície, aplicação de padrões à superfície, cálculo inicial de ganho térmico e
otimização pelo uso de algoritmos genéticos.
Figura 1 – Sequência de ações para otimização

Fonte: própria

3.1

Triangulação

Como método de subdivisão, foi escolhida a triangulação da superfície, pois facilita a
construção e montagem da estrutura. Além disso, o triângulo é a única forma capaz de
definir um plano, tendo um vetor normal definido. Garante-se também que seus vértices
pertencem sempre à superfície original, diminuindo a chance de deformações. Existem
diversos tipos de triangulações, sendo usada normalmente a triangulação por subdivisão
de quadriláteros, por subdivisão de hexágonos ou através da triangulação de Delaunay.
A triangulação de Delaunay foi desenvolvida para evitar erros na triangulação de
terrenos, baseando-se na conexão de pontos próximos (BERG, 2008). Pela
irregularidade das superfícies complexas este método foi o primeiro a ser testado, além
disso, o Grasshopper apresenta o componente de triangulação de Delaunay, facilitando
seu uso. Porém, esta forma de triangulação apresentou problemas em suas bordas,
criando diagonais e superfícies que não existiam, não sendo adequada à pesquisa.
A triangulação por subdivisão de hexágonos foi levada em conta por permitir maior
controle sobre o comprimento das arestas das faces trianguladas, porém sua aplicação
baseia-se em algoritmos complexos e sistemas de loopings, buscando uma melhor
distribuição dos hexágonos pela superfície. Por não ser a triangulação o objetivo da
pesquisa, este método foi excluído do processo.
O método escolhido foi o de triangulação por subdivisão de quadriláteros, que fornece
um resultado de subdivisão satisfatório (Figura 2). Foi feito pela divisão da superfície
em subsuperfícies isoparamétricas, pelos parâmetros U e V, fornecendo subsuperfícies
quadriláteras, ou seja, com quatro bordas curvas e quatro vértices. Como cada
subsuperfície apresenta seus vértices independentemente uma das outras, foi possível
ensinar o programa a ler os vértices (0, 1, 2 e 3) na sequencia correta, criando uma
diagonal no meio. Cada subsuperfície quadrilátera forneceu dois triângulos, sendo o
primeiro gerado pelos vértices 0, 1 e 2 e o segundo pelos vértices 0, 2 e 3.
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Figura 2 – Método de triangulação por subdivisão de quadriláteros

Fonte: própria

A criação das superfícies pelos vértices forneceu superfícies triangulares independentes,
facilitando depois o processo de cálculo de área, incidência solar e ganho térmico total.
A desvantagem deste método é que, por não se tratar de uma superfície regular, os
triângulos podem apresentar dimensões maiores num sentido que no outro, como grande
comprimento e pequena largura.
3.2

Aplicação de padrões

Definido o método de triangulação, foi necessário aplicar padrões às faces, com o
objetivo de criar aberturas controláveis por parâmetros. Essas aberturas (Figura 3)
regulam a quantidade de iluminação direta no interior da construção e o ganho térmico,
variando-se os materiais usados e suas propriedades de condução térmica. O
Grasshopper permite a aplicação de geometrias em superfícies, utilizando um método de
“caixas”, onde se cria um paralelepípedo circunscrito à geometria a ser aplicada e um
circunscrito à cada subsuperfície, adaptando a forma original à forma de cada
subsuperfície. Porém esse método foi desenvolvido visando geometrias e subsuperfícies
quadriláteras.
Figura 3 – Painéis a serem aplicados

Fonte: própria

Para utilizar com triângulos, foi necessário tratar os padrões e faces trianguladas como
quadriláteros. Nesse método, foi necessário desenhar o triângulo-base dos padrões de
acordo com a ordem de leitura de vértices da triangulação, alinhando-os.
Foram testados também o uso de padrões parametrizados, baseando-se nas relações
topológicas desejadas. Este método apresentou padrões mais bem definidos, com
diminuição significativa dos erros, sendo escolhido para os testes de otimização por
variação de padrões.
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3.3

Cálculo de ganho térmico

Para medir a insolação incidente nas faces foram usadas duas técnicas: a primeira
utilizou somente componentes do Grasshopper, já a segunda técnica utilizou a conexão
com Ecotect via Geco. Para medição do ganho solar é necessário ter a insolação
incidente em cada face, sua área e características do material (transmissão térmica),
sendo que, tendo a superfície triangulada e dividida em subsuperfícies, é fácil de se
obter a área de cada face.
Para o calculo da insolação incidente, primeiro tentou-se desenvolver em Grasshopper
um método de cálculo, utilizando o vetor solar para obter a área virtual da face. O
método apresentou diversas limitações, principalmente por não considerar a sombra que
cada elemento projetual faria nos demais, como a programação não era capaz de ler essa
interação, assumia que todas as faces estavam expostas diretamente ao vetor solar. Além
disso, seria necessário obter o vetor solar pelo Geco.
O Geco, por sua conexão com o Ecotect, já permitia o calculo automático da insolação
incidente, sendo capaz de relacionar a questão de sombreamento na superfície. Deste
modo foi usado o Ecotect para obter a insolação incidente das faces na superfície. O
processo consiste, basicamente, de enviar a geometria do Grasshopper para o Ecotect e
solicitar o cálculo de insolação incidente, controlando via Geco as variáveis do cálculo,
como período do ano e do dia.
Durante sua utilização, foi necessário prestar atenção em alguns fatores importantes
para garantir a leitura e cálculo correto das faces. O primeiro deles é a necessidade de se
ter um volume fechado para ser exportado para o Ecotect. No caso de superfícies ou
volumes abertos, podem ocorrer problemas no calculo de insolação, por inversão da
normal da face e etc,. Nos primeiros testes utilizaram-se apenas superfícies abertas,
sendo notados resultados absurdos, como baixíssima insolação de faces expostas ao sol
durante quase todo o período do dia. Foi notado então que, criando o volume fechado do
ambiente, o calculo é feito do modo correto.
O segundo fator é a forma de exportação do Grasshopper para o Ecotect, pois este só
importa formas tipo MESH. Essa forma é difícil de se trabalhar por problemas na forma
de identificação de vértices, faces e arestas, sendo estas informações compiladas num
modo de leitura diferente do que quando utilizando faces comuns. Durante este
processo, o programa reordena as faces para cálculo, sendo que foi necessário reordenar
as faces e o resultado das insolações para poder relacionar corretamente as insolações
com as áreas.
Para se fazer a reordenação, foi usado como referencia a distância entre o centro das
faces MESH e o centro da projeção da superfície no plano, sendo que todos os dados
fornecidos pelo Ecotect foram reordenados de acordo com essa relação. Do mesmo
modo, reordenaram-se as faces originais e seus dados (como área), tornando possível
relacionar a insolação incidente e a face corretamente. Dificilmente duas faces terão a
mesma distância do centro em caso de superfície de múltiplas curvaturas, sendo que em
nenhum dos testes isso ocorreu. Contudo, é possível que ocorra. Em volume regulares,
será mais fácil, sendo necessário colocar o ponto fora do centro e dos eixos de
espelhamento.
Com as faces ordenadas, podendo relacionar corretamente a área de cada face com sua
insolação, foi possível calcular o ganho térmico solar. Com o calculo pronto, pode-se
utilizar o Galápagos, componente do Grasshopper que utiliza algoritmos genéticos, para
otimizar o parâmetro desejado.
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4

RESULTADOS

A partir de uma superfície modelada em Rhinoceros foram efetuadas analises e
modificações quanto a sua orientação (por meio de rotação), sua área de absorção (pela
alteração da altura dos vértices dos triângulos) e sua permeabilidade visual (pela
aplicação padrões às faces). A superfície cobre uma área de 788m², apresentando
originalmente um ganho térmico solar de 1484 MWh.
As rotações efetuadas foram feitas rotacionando a superfície original sobre seu centro.
A superfície original apresentava orientação sentido norte-sul, sendo que quanto foi
efetuada a sua rotação, notou-se que a orientação ideal para maximizar o ganho térmico
era de 12°, sendo o resultado próximo do da superfície original, com ganho térmico de
1485 MWh. Já para minimizar o ganho térmico, obteve-se uma rotação de 95°, com um
ganho térmico de 1470 MWh (Figura 4).
Figura 4 – Otimização do ganho térmico por rotação (vistas em planta)

Fonte: própria

Como se pode notar, a diferença de valores entre a superfície original e as modificadas
não foi significativa, sendo necessário testar outros métodos de modificação da
superfície para sua otimização. Em seguida, foi testada então a alteração da área de
absorção.
Para alterar a área de absorção foi necessário modificar formalmente a cobertura. Neste
caso, foi decidido manter-se área protegida pela cobertura, mantendo as coordenadas X
e Y dos vértices dos triângulos da superfície. Modificando a coordenada Z, a área
protegida mantem-se a mesma, porém a área superficial da cobertura pode ser
aumentada ou reduzida. Por exemplo, um triângulo de vértices A (2, 0, 4), B (0, 0, 3) e
C (1, 1, 2.5) possuí 1.5 m² e protege uma área de 1m², ao se aumentar o valor da
coordenada Z (altura do ponto) em 25%, o novo triângulo protegerá a mesma área
(1m²), porém a área de sua superfície será de 1.72m² (14,6% maior).
Este método permite modificar a forma da cobertura para adequar-se ao ganho térmico
desejado, sendo que é possível também modificar os pontos quanto às coordenadas X e
Y. Como a modificação na altura dos pontos afeta diretamente a área das faces, o valor
do ganho térmico também será alterado. Além da área, este método também pode
modificar a inclinação de algumas faces, alterando o valor do ganho térmico.
Com o aumento em 20% no valor da coordenada Z, ocorreu um aumento na área da
superfície de 6,7%, ocorrendo um aumento no ganho térmico de 2%. Já com a
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diminuição em 20% no valor da coordenada Z, a redução na área foi de 6,4%,
resultando numa diminuição no ganho térmico de 6,7%.
Figura 5 – Otimização do ganho térmico por alteração da forma

Fonte: própria

Na figura acima (Figura 5), nota-se como a modificação nas inclinações das faces
alterou a insolação incidente. Essa alteração foi responsável por, mesmo com um
aumento de 6,7% na área da superfície, um aumento do ganho térmico de somente 2%.
Na aplicação de painéis foi utilizado o ganho térmico de cada subsuperfície. É
importante ressaltar que o ganho térmico é diretamente proporcional à área e à insolação
da face, não correspondendo à insolação somente. A aplicação dos painéis buscou
alcançar 80% do ganho térmico da superfície original, aumentando a área de materiais
opacos e isolantes.
Com uma gradação nas aberturas translúcidas das faces, as faces de baixo ganho
térmico, mantiveram-se aberturas translúcidas maiores, permitindo a iluminação natural
do ambiente interno, ao contrário das faces com alto ganho térmico, que tem aberturas
menores ou nenhuma abertura (Figura 6). Se não houvesse esta gradação, com as
mesmas aberturas em todas as faces, as faces ficariam subutilizadas, com excesso ou
falta de material onde seria necessário para controlar a insolação incidente.
Figura 6 – Otimização do ganho térmico pela aplicação de painéis

Fonte: própria
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Das três formas de otimização apresentadas, a utilização de painéis mostrou-se a mais
adequada para a superfície testada, como se pode notar no Quadro 1 – Análises e
Otimização, abaixo. Além do controle de ganho térmico, este método de otimização
permite também o controle de iluminação natural no ambiente.
Quadro 1 – Análises e Otimização
Superfície

Ganho térmico
bruto (MWh)

Ganho térmico
relativo (%)

Área translúcida
relativa (%)

Original – sem modificações

1484

100

80%

Rotação de 12°

1486

100,1

80%

Rotação de 95°

1470

99

80%

Aumento das alturas relativas
em 20%

1514

102

80%

Redução das alturas relativas
em 20%

1386

93,3

80%

Aplicação de painéis

1223

82,4

25%

Fonte: própria

É importante ressaltar que, em outros casos, utilizando diferentes formas geométricas ou
limitações, outras formas de otimização poderiam ser mais eficientes. A rotação, por
exemplo, apresentou resultados muito semelhantes mesmo com as modificações por ter
uma geometria com poucas curvaturas e sombreamento.
A alteração da forma é bastante interessante quando se tem liberdade para a
modificação, não tendo outros parâmetros limitantes. Pela alteração das áreas e vetores
normais das faces, pode-se alcançar ganhos térmicos significativamente mais baixos,
modificando a forma para atender ao valor ideal.
Já o uso de painéis é muito interessante no caso de não se poder modificar a forma,
trabalhando somente com as aberturas para maximizar ou minimizar os ganhos, bem
como regular a iluminação natural.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este experimento comprovou que a simples aplicação de uma regra prática bastante
utilizada pelos arquitetos nas etapas iniciais do processo de projeto – a orientação da
maior dimensão do edifício no sentido Norte-Sul – pode não ter efeitos significativos
em relação ao ganho térmico total. O uso desse tipo de heurística, comum até alguns
anos atrás, quando a realização de análises era um processo lento e complicado, pode
não garantir a solução mais otimizada (Celani, 2012). O sistema aqui descrito, em que a
manipulação da forma é acompanhada de uma resposta em tempo real sobre suas
consequências em termos de ganho térmico, além da criação de regras que vinculam o
dimensionamento de aberturas ao ganho solar local, resulta efetivamente em melhores
soluções.
Como se pode ver no item anterior, as modificações aplicadas alteraram
significativamente o ganho térmico do edifício. Apesar de algumas modificações
apresentarem pouca variação em relação ao ganho térmico original, demonstram que é
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possível utilizar estas técnicas para adequar o ganho térmico do edifício ao valor
desejado.
Pela modificação de parâmetros projetuais, foi possível otimizar o ganho térmico da
superfície de diversos modos, demonstrando que o uso da parametrização é capaz de
criar edifício mais ‘inteligentes’, com o auxílio de análises ambientais e simulações
computacionais. Fornecendo resultados mais precisos e com menor gasto de tempo, é
uma importante ferramenta no processo de projeto arquitetônico.
Outro aspecto interessante do uso da parametrização para a otimização, é que se pode
pegar a mesma forma geométrica e mudar a sua localização geográfica, alterando o
WeatherFile. Para cada local, a superfície seria otimizada de acordo com as
necessidades locais, podendo adequar-se o ganho térmico. Ou ainda, no caso de
estruturas modulares, pode-se variar a orientação solar da superfície e adequar seu
ganho térmico com o uso dos painéis, garantindo em todos os módulos o mesmo ganho
térmico independente de sua orientação.
Como próximo passo da pesquisa, serão revistas as formas de otimização, para
identificar se, de fato, o uso de painéis é o mais adequado sempre. Serão também
estudadas algumas combinações de formas de otimização, para alcançar melhores
resultados. O último passo será desenvolver um método para gerar coberturas a partir da
área a ser sombreada e o ganho térmico desejado.
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RESUMO
Este artigo faz uma análise técnica e econômica sobre a influência de vidros de fachadas na eficiência
energética de um edifício comercial de escritórios em seis cidades brasileiras: Belo Horizonte, Brasília,
Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo. Foi avaliada a influência de 36 diferentes tipos de
vidro disponíveis no mercado nacional, sendo eles monolíticos, laminados e duplos com câmara de ar.
Trata-se de uma pesquisa de iniciação científica, desenvolvida com base em revisão bibliográfica e
simulação computacional no software EnergyPlus. Foi adotado como modelo para simulação o projeto
de um edifício de escritórios com percentual de abertura nas fachadas de 50% e área total construída de
aproximadamente 12.000 m². Os resultados apresentados são a economia no consumo e no custo de
energia elétrica ocasionada por cada tipo de vidro de controle solar, comparados à solução de projeto
com vidro incolor comum. Além disso, apresenta-se o tempo de retorno do investimento inicial em
vidros de controle solar. Os resultados mostram que na cidade de Fortaleza, por exemplo, o
investimento em um vidro de controle solar pode ser recuperado em menos de dois anos. O
investimento em vidros duplos com câmara de ar torna-se mais viável nas cidades mais quentes. Como
contribuição, o artigo fornece uma base de dados de desempenho de 36 opções de vidros para seis
cidades brasileiras, permitindo a tomada de decisões de projeto a partir da economia de energia a ser
alcançada.
Palavras-chave: Vidros, Eficiência Energética, Desempenho Térmico, Viabilidade Econômica.

ABSTRACT
This paper presents a technical and economic analysis about the influence of glass façades in the
energy efficiency of a commercial office building in six Brazilian cities: Belo Horizonte, Brasilia,
Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro and São Paulo. The influence of 36 different types of glass
available in the national market, including single-pane glass, laminated and IGUs was evaluated. The
research was developed based on literature review and through computer simulation with EnergyPlus
software. The design of an office building with a window-to-wall ratio of 50% and total area of
approximately 12,000 m² has been adopted as the reference model for the study. The results presented
in the article are savings in electricity consumption and energy cost demanded by each type of solar
control glass, compared to single-pane clear glass. Also, the payback time for investments in solar
control glazing is calculated. The results show that in the city of Fortaleza, for example, the
investment in a selective glazing system can be returned before two years. The investment on IGUs is
more feasible in the hottest cities. As a contribution, the article provides a database of energy
performance of 36 glazing options for six Brazilian cities, which can help the decision-making process
by analyzing the energy savings to be achieved.
Keywords: Glazing, Energy Efficiency, Thermal Performance, Economic Feasibility.

1

INTRODUÇÃO

O consumo de energia elétrica vem crescendo no país ano a ano. No ano de 2012,
enquanto o PIB cresceu 0,9%, o consumo energético aumentou em 3,8%. As
964

edificações representam grande parcela desse consumo de energia segundo o Balanço
Energético Nacional. Em 2012 os edifícios comerciais foram responsáveis por 16%
do consumo total de energia elétrica no país (MME, 2013).
O uso de fachadas de vidro vem crescendo em edificações comerciais, residenciais e
públicas no Brasil desde a década de 50. O aproveitamento da luz natural, a maior
abertura visual e a rapidez na construção são alguns dos pontos positivos dessa
solução construtiva. No entanto, maiores áreas de vidro podem trazer como ponto
negativo um aumento significativo de carga térmica, causando desconforto e
consequentemente maiores gastos com condicionamento de ar.
Segundo Ghisi e Tinker (2005), “grandes áreas de janela têm a inconveniência de
permitir ganhos ou perdas excessivas de calor. Logo, para amenizar o desconforto
causado pelo ganho ou pela perda de calor, torna-se mais intenso o uso de ar
condicionado e sistemas de aquecimento, tendo como consequência o aumento do
consumo de energia”.
Conforme Sadineni et al. (2011), a eficiência energética de uma edificação pode ser
aperfeiçoada por meio de estratégias ativas – resfriamento, ventilação, iluminação
artificial – ou passivas, caracterizadas pelas melhorias na envoltória de um edifício. A
envoltória de uma edificação é o que separa os ambientes internos do externo e é um
fator chave que determina a qualidade ambiental e mantém as condições internas,
independentemente das variações nas condições externas.
Para Westphal e Lamberts (1999), uma grande questão a ser discutida é “qual seria o
prazo esperado para retorno de um investimento em retrofit, seja em iluminação ou
climatização artificial”. No entanto, no caso de estratégias para a envoltória de uma
edificação, o período de vida útil é muito maior e seu retorno pode ter uma análise
mais precisa.
Tendo em vista que o sistema de vedação externa de uma edificação deve ter, por
norma, uma vida útil de pelo menos 40 anos (NBR 15575/2012), enquanto o sistema
de condicionamento de ar terá vida útil de 10 a 15 anos em média, nota-se a
importância dos investimentos em estratégias passivas de eficiência energética.
Sendo assim, o vidro utilizado em um projeto arquitetônico constitui-se em uma
estratégia passiva que tem grande influência sobre o consumo energético. Neste
artigo, busca-se melhor compreender as relações entre tipo de vidro, consumo e custo
de energia elétrica, capacidade de instalação de ar condicionado e a viabilidade
econômica de investimentos em melhores opções de vidro.
2

METODOLOGIA

A pesquisa, em âmbito de iniciação científica, foi desenvolvida com base numa
revisão bibliográfica e por meio de simulação computacional de um modelo de
referência com o software EnergyPlus e os arquivos climáticos de referência para
cada cidade.
2.1

Modelo

O projeto de um edifício de escritórios real foi adotado como modelo de referência
para realização do estudo. O mesmo edifício foi simulado com o clima das seis
cidades analisadas: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro e São
Paulo. Os arquivos climáticos utilizados neste estudo possuem o formato TMY (Test
Meteorological Year), obtidos no site do programa EnergyPlus. Destaca-se que os
arquivos climáticos representam o clima da cidade e não o microclima da área de
projeto, o que poderia gerar diferenças nos resultados.
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O modelo completo possui área total de 11.942 m², sendo 9.038 m² de áreas de
escritórios, climatizadas artificialmente. As fachadas possuem um total de 3.008 m²
de área de janelas (vidros), resultando em um percentual de abertura nas fachadas
correspondente a 50%. Não se considerou a edificação revestida de vidros, mas sim
paredes aparentes onde não há janelas.
O zoneamento térmico do pavimento-tipo da edificação, o qual é repetido 17 vezes
para a simulação, é ilustrado na figura 1. Foram agrupados os ambientes com
características de ocupação similares. As zonas 1 e 2 são ambientes de escritório e a
zona 3 reúne os espaços de serviço, como elevadores e sanitários – áreas sem
condicionamento de ar. A partir do zoneamento mostrado abaixo, as formas foram
retificadas para a criação do modelo utilizado no programa EnergyPlus.

Figura 1 – Zonas do pavimento tipo do modelo adotado.

NG
Zona 3
Zona 1

Não condicionada

Zona 2

Considerou-se a ocupação dos ambientes de escritório das 7h às 22h, nos dias úteis,
sendo que a partir das 19h há uma desocupação gradual do prédio. O sistema de
condicionamento de ar foi ajustado para ligar das 7h às 22h, porém a necessidade de
acionamento e seu consumo de energia são determinados pelo programa de simulação
a cada hora de cálculo, em função da carga térmica resultante em cada zona. O
termostato do sistema foi ajustado em todas as cidades para manter a temperatura
entre 18°C (aquecimento) e 24°C (resfriamento). Evidentemente, nas cidades muito
quentes o sistema de aquecimento não será solicitado, embora tenha sido representado
no modelo virtual.
Considerou-se densidade de ocupação alta, de 7m² por pessoa. Para essa densidade de
ocupação estima-se uma carga de equipamentos de 21 W/m². Como densidade de
iluminação, adotou-se 15 W/m². O ganho de calor interno total é de 52 W/m².
Quanto aos componentes construtivos, consideraram-se as paredes externas em steel
framing com isolante térmico, lajes de concreto entre pisos e laje de concreto com 50
mm de isolante (lã de rocha ou lã de vidro) e impermeabilização na cobertura. As
paredes externas foram modeladas com acabamento externo em reboco pintado ou
com revestimento em cor neutra (absortância igual a 50%).
2.2

Vidros analisados

Os 36 vidros simulados e suas respectivas propriedades físicas mais relevantes
constam na Tabela 1. A primeira especificação consiste no vidro incolor monolítico,
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que serve como base para as posteriores comparações de resultados. Os vidros
insulados são aqueles duplos, com câmara de ar, segundo NBR 7199 – Vidro na construção
civil – Projeto, execução e aplicações.

2.3

Tarifas de energia

Cada uma das seis cidades analisadas é atendida por uma concessionária de energia
elétrica diferente. Além dos custos diferenciados em função da localização
geográfica, que interfere nos custos de geração e distribuição, há diferenças nas
alíquotas de impostos entre cada concessionária (ICMS, PIS e COFINS). Os valores
adotados datam do ano de 2007, para faturamento em baixa tensão, do tipo comercial
(subgrupo B3). Há grande variação entre os valores cobrados pelas concessionárias de
diferentes regiões. A diferença do maior valor (Fortaleza, R$ 0,52507/kWh) para o
menor (Brasília, R$ 0,34033/kWh) chega a 54%.
2.4

Análise econômica

Segundo Hoji (2003), o Período de Retorno do Investimento consiste na apuração do
tempo necessário para que o somatório dos benefícios econômicos de caixa se iguale
ao somatório dos dispêndios de caixa. A equação 1 mostra como é calculado o
Período de Retorno do Investimento.
p=

onde, p

G
L

(1)

= período de retorno do investimento;

G

= investimento total;

L

= lucro anual médio.

A partir dos resultados de economia anual no custo de energia elétrica e economia na
instalação de condicionadores de ar, foi possível calcular o período de retorno do
investimento inicial para cada tipo de vidro. Foi realizado também o cálculo do
Período de Retorno corrigido, considerando uma taxa de juros anual de 12%.
Além destes, calculou-se a Taxa Interna de Retorno (TIR), que consiste na taxa de
juros que torna nulo o valor presente líquido do fluxo de caixa de um determinado
projeto (HIRSCHFELD, 1989). As alternativas possíveis de análise são aquelas cuja
Taxa Interna de Retorno (TIR) é maior que a Taxa Mínima de Atratividade (TMA).
Isto significa que este método possibilita a escolha preliminar entre um conjunto de
alternativas, sendo selecionadas apenas aquelas que atendem ao critério: TIR>TMA.
No entanto, o método não se resume apenas a essa aplicação, sendo um dos mais
utilizados na avaliação de alternativas econômicas. A TMA representa a taxa a partir
da qual o investidor considera que terá lucro. Para esse estudo, considerou-se que uma
TMA de 12% ao ano torna o investimento viável. Para o cálculo da TIR, considerouse o fluxo de caixa para um período de 10 anos.

Tabela 1 – Propriedades dos vidros simulados.
Nome

Fator
Solar
(%)

1

FS85/TL90/MON

85

90

5,80

monolítico 6

2

FS81/TL89/LAM

81

89

5,73

laminado

N°.

Transmissão Transmitância
Espessura
Luminosa
Térmica
Processo
(mm)
(%)
(W/m².K)

967

8

3

FS75/TL81/INS

75

81

2,69

insulado

6+12+6

4

FS62/TL79/LAM

62

79

5,18

laminado

8

5

FS60/TL72/LAM

60

72

5,18

laminado

8

6

FS59/TL76/MON

59

76

5,24

monolítico 6

7

FS58/TL65/LAM

58

65

5,18

laminado

8

8

FS54/TL69/INS

54

69

1,89

insulado

6+12+6

9

FS51/TL62/INS

51

62

1,95

insulado

6+12+6

10 FS50/TL58/LAM

50

58

5,18

laminado

8

11 FS47/TL69/INS

47

69

2,84

insulado

6+12+6

12 FS43/TL33/LAM

43

33

5,73

laminado

8

13 FS42/TL32/MON

42

32

5,27

monolítico 6

14 FS42/TL38/LAM

42

38

5,18

laminado

8

15 FS41/TL36/LAM

41

36

5,18

laminado

8

16 FS40/TL42/LAM

40

42

5,73

laminado

8

17 FS40/TL35/LAM

40

35

5,18

laminado

8

18 FS39/TL38/LAM

39

38

5,18

laminado

8

19 FS39/TL47/LAM

39

47

5,18

laminado

8

20 FS36/TL39/LAM

36

39

5,18

laminado

8

21 FS35/TL50/LAM

35

50

5,13

laminado

8

22 FS34/TL49/INS

34

49

1,70

insulado

6+12+6

23 FS33/TL29/INS

33

29

2,68

insulado

6+12+6

24 FS32/TL19/MON

32

19

3,69

monolítico 6

25 FS31/TL19/LAM

31

19

5,18

laminado

8

26 FS31/TL38/INS

31

38

1,77

insulado

6+12+6

27 FS31/TL39/INS

31

39

1,86

insulado

6+12+6

28 FS31/TL34/INS

31

34

2,84

insulado

6+12+6

29 FS30/TL16/LAM

30

16

5,18

laminado

8

30 FS30/TL42/INS

30

42

1,7

insulado

6+12+6

31 FS30/TL37/LAM

30

37

5,13

laminado

8

32 FS30/TL32/INS

30

32

2,84

insulado

6+12+6

33 FS26/TL50/INS

26

50

1,61

insulado

6+12+6

34 FS25/TL14/MON

25

14

3,5

monolítico 6

35 FS24/TL17/INS

24

17

2,31

insulado

6+12+6

36 FS18/TL13/INS

18

13

2,15

insulado

6+12+6

3
3.1

RESULTADOS
Consumo de Energia

A simulação do modelo utilizando vidro incolor monolítico (FS85/TL90/MON) para
cada clima revelou maior participação do sistema de condicionamento de ar na cidade
de Fortaleza, como era esperado, representando 54% do consumo total de energia
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elétrica calculado para o prédio em operação durante um ano completo. Curitiba
apresentou a menor participação do sistema de condicionamento de ar, com
percentual de 35%. As demais cidades revelaram peso de 39% a 48% do sistema de
condicionamento de ar no consumo total de eletricidade do edifício.
Os resultados mais significativos quanto a economia anual com energia elétrica de
cada opção de vidro em relação ao vidro incolor monolítico são apresentados nas
Figuras 2 a 7. Observa-se que a maior economia foi alcançada em Fortaleza, com o
vidro insulado de fator solar 18% e transmissão luminosa 13%, que proporciona uma
redução anual de R$ 180 mil na conta de energia elétrica em relação ao modelo com
vidro incolor monolítico. Dividindo-se essa economia por 3.008m² de área de vidro
do projeto, supõe-se que o investidor teria aproximadamente R$ 60 disponível por
ano para investir nesse vidro, além do gasto necessário para aquisição do vidro
incolor.
Figura 2 - Economia anual com energia elétrica em relação ao vidro incolor
monolítico na cidade de Belo Horizonte.

Figura 3 - Economia anual com energia elétrica em relação ao vidro incolor
monolítico na cidade de Curitiba.

Figura 4 - Economia anual com energia elétrica em relação ao vidro incolor
monolítico na cidade de Fortaleza.
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Figura 5 - Economia anual com energia elétrica em relação ao vidro incolor
monolítico na cidade de São Paulo.

3.2

Período de Retorno do Investimento

Foram selecionadas quatro especificações de vidros para apresentação do estudo de
viabilidade econômica, incluindo o payback simples, payback corrigido e taxa interna
de retorno (TIR).
Para o cálculo, foi considerada a economia anual em custo de energia elétrica, em
comparação ao consumo com vidro incolor monolítico e o custo de aquisição de cada
vidro. A redução na carga instalada no sistema de condicionamento de ar não foi
considerada neste estudo, embora também tenha sido calculada e em alguns casos
apenas esse benefício fosse suficiente para cobrir os gastos com a instalação de vidros
de melhor desempenho.
Observa-se, nos resultados da Tabela 2, que Fortaleza e Rio de Janeiro apresentam
TIR mais altas para os quadro vidros listados, pois tratam-se dos climas mais quentes,
onde a instalação de vidros seletivos seriam facilmente justificados no lugar de um
vidro incolor. O uso de vidro laminado de fator solar 30% na cidade de Fortaleza foi a
situação que resultou no payback mais curto, 1,8 ano, ou 22 meses, e a TIR mais alta,
66,2%, mostrando que o investimento é altamente viável. Isso significa que caso o
investidor aplicasse seu capital em vidros de controle solar, considerando um período
de 10 anos, o lucro sobre o capital investido – na forma de redução na conta de
energia elétrica – seria de 66% ao ano.
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Porém algumas opções de vidro não são vantajosas. Por exemplo, em Curitiba, o
cálculo para os dois vidros insulados resultaram em TIR inferior a 12% a.a., o que
significa que para o investidor vale mais a pena aplicar seu capital no mercado
financeiro do que nessas opções de fachadas.
Tabela 2 – Período de retorno do investimento de acordo com a cidade e o tipo
de vidro.
Cidade

Belo Horizonte

Brasília

Curitiba

Fortaleza

Rio de Janeiro

São Paulo

Vidro

Payback
Simples
(anos)

TIR (%)

FS18/TL13/INS

3,6

5,0

24,7%

FS30/TL16/LAM

1,8

2,1

55,9%

FS33/TL29/INS

6,4

13,1

8,9%

FS43/TL33/LAM

4,3

6,4

19,2%

FS18/TL13/INS

5,0

8,1

15,0%

FS30/TL16/LAM

2,4

3,0

39,9%

FS33/TL29/INS

9,0

N/A

2,0%

FS43/TL33/LAM

5,9

10,7

11,1%

FS18/TL13/INS

7,0

16,1

7,1%

FS30/TL16/LAM

2,8

3,6

34,2%

12,5

N/A

N/A

FS43/TL33/LAM

6,6

13,8

8,4%

FS18/TL13/INS

2,6

3,3

36,3%

FS30/TL16/LAM

1,5

1,8

66,2%

FS33/TL29/INS

4,7

7,3

16,9%

FS43/TL33/LAM

3,6

5,1

24,4%

FS18/TL13/INS

3,9

5,6

22,3%

FS30/TL16/LAM

2,0

2,4

48,9%

FS33/TL29/INS

6,9

15,6

7,3%

FS43/TL33/LAM

4,9

7,8

15,7%

FS18/TL13/INS

5,6

9,9

12,1%

FS30/TL16/LAM

2,5

3,1

39,2%

10,0

N/A

N/A

5,9

11,0

10,8%

FS33/TL29/INS

FS33/TL29/INS
FS43/TL33/LAM

4

Payback
Corrigido
(anos)

CONCLUSÕES

Este artigo apresentou um estudo de viabilidade econômica para a instalação de 36
diferentes especificações de vidro de controle solar para o projeto de uma edificação
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comercial em 6 cidades brasileiras. O trabalho apresenta o payback simples e
corrigido, além da taxa interna de retorno (TIR) de investimento de quatro opções de
vidro, a partir da economia de energia obtida em relação a um vidro incolor. O
consumo de energia elétrica foi calculado por meio de simulação computacional no
software EnergyPlus para o modelo de um edifício de escritórios e foram
consideradas as tarifas de energia reais aplicadas no setor comercial em baixa tensão
em cada cidade analisada.
A simulação do modelo com cada tipo de vidro revelou economia de até 37% no
consumo de energia com condicionamento de ar. Esse caso foi na cidade de Curitiba,
comparando-se o modelo com vidro incolor monolítico e o modelo com o vidro de
melhor desempenho, que para aquela cidade revelou ser o FS30/TL16/LAM (fator
solar igual a 30%, transmissão luminosa de 16%, laminado). A maior economia
absoluta em consumo (kWh) ocorreu no clima mais quente, na cidade de Fortaleza, a
qual também apresenta a tarifa de energia elétrica mais elevada entre as cidades
analisadas. Nessa cidade a economia alcançada com o vidro FS18/TL13/INS foi de
349 MWh, que corresponde a um corte no custo anual de R$ 183 mil.
O cálculo do Período de Retorno dos Investimentos mostrou que, além de uma maior
eficiência energética, a aplicação de diversas especificações de vidro pode trazer
benefícios econômicos até mesmo a curto prazo. Vidros laminados com um baixo
fator solar, como é o caso do vidro FS30/TL16/LAM, podem ter seu investimento
inicial pago em até 1,8 ano (22 meses) na cidade de Fortaleza ou 2,1 anos em Belo
Horizonte (25 meses). De maneira geral, os vidros insulados, por possuírem custos
mais elevados, apresentaram períodos de retorno mais curtos apenas nas cidades de
clima mais quente.
Ressalta-se, porém, que os vidros com os melhores resultados em consumo energético
possuem menores índices de Transmissão Luminosa (TL), o que traz implicações
para o aproveitamento da iluminação natural, que não foram consideradas nesse
estudo.
A partir dos resultados, demonstra-se que as decisões de projeto acerca da fachada de
um edifício não devem ser feitas apenas com base em implicações estéticas, pois esta
se trata de um elemento fundamental para o desempenho termo energético de uma
edificação e, além disso, para seus resultados econômicos a longo prazo.
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RESUMO
O Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais
(RTQ-R), publicado pelo INMETRO em 2012, contém dois procedimentos de avaliação do desempenho
de edificações: um método prescritivo e um método por simulação. O método prescritivo consiste na
aplicação de equações para o cálculo de graus-hora de desconforto e consumo de energia para
resfriamento e aquecimento da unidade habitacional em análise. Por meio delas, indicadores de
desempenho da edificação são relacionados com parâmetros que descrevem o projeto da edificação.
Porém, a lista de variáveis não leva em conta o tipo de vidro ou o fator solar de fechamentos
envidraçados. O objetivo deste trabalho é propor novas equações de cálculo para o RTQ-R, incluindo o
fator solar como o parâmetro que descreve a influência do vidro no nível de eficiência da edificação. Uma
série de simulações computacionais paramétricas foi realizada com o programa EnergyPlus e arquivos
climáticos de dados horários de oito cidades brasileiras cobrindo todas as zonas bioclimáticas definidas na
NBR 15220. Novas equações para descrever o desempenho de edificações residenciais foram obtidas por
análise de regressão reproduzindo a mesma metodologia aplicada pelo CB3E (Centro Brasileiro de
Eficiência Energética em Edificações), quando da obtenção das equações para desenvolvimento da versão
atual do RTQ-R. Três diferentes especificações de vidro foram utilizadas para ajustar o lote de simulações
adotado naquela metodologia. Como resultados, as novas equações foram geradas e os coeficientes de
determinação (R²) obtidos foram iguais ou melhores do que o modelo atual do RTQ-R. O melhor modelo
foi alcançado para a Zona Bioclimática 2, onde o R² foi de 0,91 nesta proposta, contra 0,82 do modelo
atual. O trabalho contribui para aprimorar o modelo de avaliação do nível de eficiência energética de
edificações, considerando os benefícios de vidros de controle solar em residências.
Palavras-chave: etiquetagem, edificações residenciais, vidros.

ABSTRACT
The National Regulations for Energy Efficiency of Residential Buildings (RTQ -R ), published in 2012 by
INMETRO contains two procedures for evaluating the performance of buildings: a prescriptive method
and a method by simulation . The prescriptive method consists of applying equations for calculating
degree- hours of discomfort and energy consumption for cooling and heating of the housing unit under
analysis. Through the equations, building performance indicators are related to parameters that describe
the building design. However, the list of parameters does not take into account the type of glass or the
solar factor of the glazing system installed in the façade. The aim of this work is to propose new
equations for the RTQ-R, including the solar factor as the parameter that describes the influence of the
glass in the energy efficiency level of the building. A set of parametric simulations were carried out with
EnergyPlus software and weather files of eight Brazilian cities covering all bioclimatic zones defined in
NBR 15220. New equations to describe the performance of residential buildings were obtained by
regression analysis replicating the same methodology applied by CB3E (Brazilian Center for Energy
Efficiency in Buildings), when obtaining the equations for the current development version of RTQ-R.
Three different specifications of glass were adopted to adjust the batch simulations performed in that
methodology. As a result, the new equations were generated and the coefficients of determination (R²)
obtained were equal to or better than the current model of the RTQ-R. The best model was achieved for
Bioclimatic Zone 2, where R² was 0.91 in this proposal, against 0.82 for the current model. This work
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contributes to enhance the model to assess the level of energy efficiency of buildings, considering the
benefits of solar control glazing in residential buildings.
Keywords: labeling, residential buildings, glazing.

1

INTRODUÇÃO

O Regulamento Técnico da Qualidade – RTQ para o Nível de Eficiência Energética de
Edificações Residenciais (INMETRO, 2012) apresenta dois procedimentos para
determinação do nível de eficiência energética da envoltória de edificações residenciais:
um prescritivo e outro por simulação computacional. No caso de edificações
naturalmente ventiladas, o método prescritivo consiste na aplicação de equações para o
cálculo do somatório de graus-hora de resfriamento e consumo relativo para
aquecimento. No caso de edificações condicionadas artificialmente considera-se
também o consumo de energia para refrigeração.
As equações de cálculo do método prescritivo foram obtidas por análise de regressão
multivariada. Por meio delas, indicadores de desempenho da edificação são
relacionados com três grupos de variáveis que descrevem o projeto: térmicas (ex:
absortância, capacidade térmica e transmitância térmica de componentes construtivos);
geométricas (ex: área útil do ambiente, área de aberturas, pé-direito); e binárias (ex: se
existe cobertura voltada para o exterior, se existe contato com o solo, se existe
dispositivo de sombreamento nas janelas).
Porém, na lista de parâmetros considerados no método prescritivo, o tipo de vidro ou o
fator solar de fechamentos envidraçados não é levado em consideração. Como o uso de
vidros de controle solar pode trazer benefícios significativos para a melhoria do
conforto térmico e redução de consumo de energia para climatização de edificações
residenciais, o objetivo deste trabalho é propor novas equações de cálculo para o RTQR, incluindo o fator solar como o parâmetro que descreve a influência do vidro no nível
de eficiência energética da envoltória da edificação.
Os experimentos foram realizados por meio de simulação computacional com o
programa Energyplus e arquivos climáticos de dados horários de oito cidades brasileiras
percorrendo todas as zonas bioclimáticas definidas na NBR 15220. Novas equações
para descrever o desempenho das edificações residenciais foram obtidas por análise de
regressão reproduzindo a mesma metodologia aplicada pelo CB3E (Centro Brasileiro de
Eficiência Energética em Edificações), quando da obtenção das equações para
desenvolvimento da versão atual do regulamento. Três diferentes especificações de
vidro foram adicionadas ao lote de simulações adotado naquela metodologia,
totalizando 34.560 casos simulados nesta proposta.
2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O desenvolvimento do método prescritivo para análise da envoltória adotado no RTQ-R
é descrito por Sorgato (2011), Versage (2011) e Fossati (2011). Nas equações para
análise do nível de eficiência da envoltória não há nenhum parâmetro que diferencie o
tipo de vidro utilizado nas janelas das residências.
A Figura 1 mostra, como exemplo, a equação que deve ser aplicada a edificações
construídas na Zona Bioclimática 1. Para as demais zonas bioclimáticas o mesmo
formato de equação é utilizado, alterando-se alguns termos e os coeficientes das
variáveis independentes. Os únicos fatores relacionados às janelas e que aparecem nas
equações são:
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a) AAbN, AAbL, AAbS, AAbO: áreas de abertura na orientação norte, leste, sul e
oeste, respectivamente;
b) somb: variável que define a presença de dispositivos de proteção solar externos
às aberturas, sendo adotado o valor zero quando não houver dispositivos de
proteção solar e 1 quando houver;
c) vid: variável binária que indica a existência de vidro duplo no ambiente, sendo
adotado valor 1 se houver vidro duplo e zero se não houver.
Figura 1 – Equação de cálculo do indicador de graus-hora de resfriamento para a
Zona Bioclimática 1.

Pelas equações do RTQ-R na versão atual, a utilização de um vidro de controle solar nas
janelas da residência não afeta o índice de eficiência da envoltória. A mesma deficiência
também foi detectada no método prescritivo para análise de eficiência energética da
envoltória de edificações residenciais no RTQ-C, para edifícios comerciais, de serviços
e públicos, conforme apresentado por Yamakawa e Westphal (2011) e Castro e
Westphal (2011). Porém, no RTQ-C as equações do método prescritivo apresentam o
fator solar como variável independente para cálculo do indicador do consumo de
energia, embora os resultados não sejam afetados significativamente pelo tipo de vidro
utilizado, mas sim, pela existência ou não de brises nas fachadas.
Melo (2012) também destaca a incapacidade das equações do método prescritivo do
RTQ-C em representar a relação entre os dados de entrada e o consumo de energia da
edificação, quando comparados com a avaliação por simulação computacional. As
pesquisas acima destacam que o método prescritivo, tanto no RTQ-R, quanto no RTQ-C
não conseguem representar a mesma precisão da simulação computacional integrada
para análise da eficiência da envoltória.
O presente trabalho supõe que ao alterar o tipo de vidro nas janelas de uma edificação
residencial pode-se obter diferentes padrões de conforto térmico interno, e
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consequentemente, interferir no consumo de energia para resfriamento e aquecimento
do ar interno.
3

METODOLOGIA

Para propor um ajuste nas equações do método prescritivo do RTQ-R, a mesma
metodologia aplicada por Sorgato (2011) foi aplicada, executando-se uma nova série de
simulações paramétricas com a inclusão de três diferentes tipos de vidro. Novas
equações para o cálculo de graus-hora de resfriamento, consumo relativo de
aquecimento e refrigeração foram obtidas por análise de regressão multivariada.
O modelo computacional utilizado por Sorgato (2011) foi gerado para simulação no
EnergyPlus, conforme ilustrado na Figura 2. O zoneamento térmico adotado no
pavimento tipo do modelo, que compreende quatro apartamentos por andar, é ilustrado
na Figura 3. A análise dos graus-hora de desconforto foi conduzida para as salas e
dormitórios, indicados na figura.
Por questões de espaço, apenas as simulações realizadas para o pavimento tipo, e os
cálculos dos graus-hora de desconforto para edificações naturalmente ventiladas serão
apresentadas neste artigo. As simulações foram conduzidas para as oito zonas
bioclimáticas brasileiras, sendo adotado o arquivo climático de uma cidade
representativa de cada zona: Curitiba (ZB1), Santa Maria (ZB2), Florianópolis (ZB3),
Brasília (ZB4), Macaé (ZB5), Campo Grande (ZB6), Cuiabá (ZB7) e Salvador (ZB8).
Maiores detalhes sobre as considerações da metodologia de modelagem e simulação
podem ser encontrados em Sorgato (2011).
Na lista de variáveis arquitetônicas e construtivas adotadas por Sorgato (2011) foram
adicionados mais dois tipos de vidro, além do incolor de 4mm: um vidro verde de 6mm,
com Fator Solar igual a 60% e um vidro de controle solar, de cor cinza, com Fator Solar
igual a 34%. As propriedades térmicas e ópticas dos vidros utilizados nas simulações
são apresentadas na Tabela 1.
Figura 2 – Modelo geométrico adotado nas simulações computacionais.
Pavimento Cobertura

Pavimento Tipo

Pavimento Térreo

977

Figura 3 – Planta-baixa do pavimento tipo adotado nas simulações e indicação das
zonas térmicas consideradas para análise dos graus-hora de desconforto.

Tabela 1 – Propriedades ópticas e térmicas dos vidros adotados no estudo.
Nome

Vidro 1

Vidro 2

Vidro 3

85%

60%

34%

Espessura (m)

0,004

0,005

0,008

Transmissão solar

0,825

0,452

0,240

Reflexão solar da face externa

0,074

0,054

0,370

Reflexão solar da face interna

0,074

0,054

0,360

Transmissão visível

0,896

0,756

0,510

Reflexão visível da face externa

0,081

0,070

0,170

Reflexão visível da face interna

0,081

0,070

0,180

Emissividade da face externa

0,840

0,840

0,840

Emissividade da face interna

0,840

0,840

0,840

1,00

1,00

1,00

Fator Solar

Condutividade (W/m².K)

4

RESULTADOS

Este artigo apresenta os resultados parciais da proposta de ajuste para as equações de
cálculo do somatório de graus-hora de resfriamento para as edificações naturalmente
ventiladas. Ao todo, esse lote compreende 1.440 casos, que corresponde ao pavimento
tipo de um modelo geométrico, dos três adotados por Sorgato (2011), e todas as oito
zonas bioclimáticas. Como foram analisados 12 cômodos do modelo, a base de dados de
graus-hora contempla 17.280 linhas de resultados.
O Quadro 1 apresenta a nova equação proposta para a Zona Bioclimática 1 (ZB1) e seus
respectivos coeficientes de ajuste das variáveis independentes. Neste estudo, o mesmo
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formato de equação foi aplicado para as oito zonas bioclimáticas. Entretanto, para
alguns climas, determinados parâmetros não são significativos e neste caso o coeficiente
é nulo.
A equação para a ZB1 foi a que apresentou coeficiente de determinação mais baixo, R²
igual a 0,66. Esse valor ainda é superior ao modelo de equação atual do RTQ-R, com R²
igual a 0,42, mas a proposta de ajuste ainda não contempla os três modelos geométricos
adotados na elaboração do método prescritivo do RTQ-R. Provavelmente, na versão
final da equação de ajuste o coeficiente de determinação esteja muito próximo do
alcançado nas equações atuais do RTQ-R. Mas esse resultado indica que é possível
adicionar o Fator Solar como mais um parâmetro de avaliação do desempenho das
edificações residenciais, com o mesmo padrão de eficácia do método prescritivo atual.
Quadro 1 – Equação proposta para a Zona Bioclimática 1.
GHR=(a)+(b)*AlfaPar+(c)*CTpar+(d)*Upar+(e)*AUamb+(f)*AAbL+
+(g)*AAbN+(h)*AAbO+(i)*AAbS+(j)*APambL+(k)*APambN+
+(l)*APambO+(m)*APambS+(n)*AparInt+(o)*FVent+(p)*CTalta+
+(q)*CTbaixa+(r)*isol+(s)*somb+(t)*SomAparExt*CTpar+
+(u)*PD*AUamb+(v)*(Upar*AlfaPar/CTpar)*SomApar+
+(w)*AAbL*FVent+(x)*AAbN*FVent+(y)*AAbO*FVent+
+(z)*AAbS*FVent+(aa)*AAbL*somb+(ab)*AAbN*somb+
+(ac)*AAbO*somb+(ad)*AAbS*somb+(ae)*APambL*AlfaPar+
+(af)*APambN*AlfaPar+(ag)*APambO*AlfaPar+
+(ah)*APambS*AlfaPar+(ai)*APambL*UPar+(aj)*APambN*UPar+
+(ak)*APambO*UPar+(al)*APambS*UPar+
+(am)*APambL*UPar*AlfaPar+(na)*APambN*UPar*AlfaPar+
+(ao)*APambO*UPar*AlfaPar+(ap)*APambS*UPar*AlfaPar+
+(aq)*SomAparExt+(ar)*FS+
a

989,9

l

52,61

w

-3,812

ah

60,22

b

-358,1

m

-24,57

x

21,22

ai

-30,77

c

-0,3733

n

0

y

-9,302

aj

3,849

d

-209,3

o

-241,2

z

35,64

ak

-34,32

e

2,891

p

264,3

aa

17,46

al

7,107

f

-23,57

q

-88,27

ab

51,07

am

46,14

g

-81,75

r

214,3

ac

4,993

na

-11,97

h

-12,91

s

-367,2

ad

83,1

ao

55,55

i

-112,5

t

-0,00436

ae

-64,62

ap

-19,8

j

47,99

u

0

af

65,79

aq

0

k

-22,57

v

5,178

ag

-72,01

ar

212,1

A Figura 4 mostra a relação entre o somatório de graus-hora de desconforto para
resfriamento calculados pela equação proposta para a ZB1 e somatório de graus-hora
obtidos por simulação no gráfico à esquerda. Nota-se a baixa aderência dos resultados,
com R² de 0,6641, ou seja, muito aquém de uma correlação ideal, que seria R² igual a 1.
Novas faixas de classificação do nível de eficiência da envoltória foram geradas
seguindo a mesma metodologia apresentada por Versage (2011). Os modelos simulados
foram classificados de acordo com essa metodologia. A frequência de ocorrência de
modelos por faixa de classificação é apresentada no gráfico à direita, na Figura 4.
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Observa-se que há uma grande concentração de casos com nível A. Como essa cidade
apresenta baixo somatório de graus hora de desconforto por calor, grande parte dos
casos acaba alcançando elevado nível de eficiência. Isso indica que a metodologia de
definição dos intervalos de GHR que estabelecem os níveis de eficiência também não
está adequada e deverá ser refeita de acordo com os resultados das novas equações.
Figura 4 – Relação entre graus-hora de desconforto calculado e simulado (esq.), e
distribuição dos casos por faixa de classificação (dir.) para a zona bioclimática 1.

A equação para a ZB7 foi a que apresentou o melhor coeficiente de determinação, com
R² igual a 0,94. Adotando-se o mesmo formato de equação que foi gerado para a ZB1,
os coeficientes para a ZB7 são listados no Quadro 2.
Quadro 2 – Coeficientes da equação proposta para a Zona Bioclimática 7.

a

29830

l

-1185

w

-1085

ah

2008

b

5729

m

-1380

x

-1111

ai

496,9

c

0,03763

n

0

y

-1090

aj

680,3

d

-4016

o

-8787

z

-1019

ak

523,3

e

260,9

p

-1871

aa

-292,5

al

648,6

f

-448,9

q

3541

ab

-166,3

am

-416,1

g

-866,2

r

-6216

ac

-426,7

na

-807,2

h

-411,5

s

-8396

ad

471,5

ao

-440,9

i

-1449

t

0,000936

ae

1509

ap

-800,1

j

-1093

u

0

af

2250

aq

0

k

-1417

v

-4,079

ag

1567

ar

5721

A Figura 5 mostra a relação entre GHR calculado e simulado para os casos da ZB7 no
gráfico à esquerda. Nota-se uma aderência muito maior entre os dados, com R² de
0,9433 para o modelo matemático proposto, do que o obtido para a ZB1. Esse melhor
comportamento pode ser explicado pelo fato da ZB7 ser constantemente mais quente e
ter uma uniformidade maior de casos com grande quantidade de horas de desconforto
por calor. O gráfico da direita mostra a distribuição de casos por nível de eficiência de
acordo com a nova equação e faixas de classificação. Observa-se uma melhor
distribuição do que a obtida na ZB1, com maior concentração no nível de eficiência B.
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Figura 5 – Relação entre graus-hora de desconforto calculado e simulado (esq.), e
distribuição dos casos por faixa de classificação (dir.) para a zona bioclimática 7.

Para verificar a sensibilidade do novo modelo de equação ao tipo de vidro adotado nas
edificações, três testes foram desenvolvidos avaliando-se o nível de eficiência de um
quarto com 9,0 m² de parede externa, 18,3 m² de paredes internas e 2,0 m² de área de
abertura. As paredes foram mantidas com transmitância térmica igual a 2,30 W/m².K e
variou-se a orientação da parede externa e sua abertura, assim como o fator de
ventilação da abertura. O Quadro 3 apresenta os níveis de eficiência obtidos nas oito
zonas bioclimáticas para o caso com parede externa voltada para leste e fator de
ventilação de 50% da abertura. São apresentados os níveis de eficiência para três tipos
de vidro, com fator solar de 85%, 60% e 34%. Observa-se que nessas condições a
alteração do tipo de vidro ocasionou mudança do nível de eficiência em quatro zonas
bioclimáticas (ZB1, ZB4, ZB5 e ZB7).
Quadro 3 – Caso com parede externa voltada para leste e fator de ventilação 50%.
Zona
bioclimática

FS = 85%
GHR

Nível

FS = 60%
GHR

Nível

FS = 34%
GHR

Nível

ZB1

516

D

463

D

427

C

ZB2

3400

B

3056

B

2821

B

ZB3

3192

D

2910

D

2718

D

ZB4

2545

D

2256

D

2059

C

ZB5

5625

B

5165

A

4852

A

ZB6

7842

C

6973

C

6382

C

ZB7

24906

D

23476

C

22503

C

ZB8

18593

E

17592

E

16912

E

No segundo teste a parede externa foi orientada a norte e o fator de ventilação foi
ampliado para 100%. Nesse caso, buscou-se diminuir o impacto do tipo de vidro nas
condições de conforto interno. Mesmo assim, a variação do tipo de vidro foi
determinante para mudar o nível de eficiência em cinco zonas bioclimáticas (ZB3, ZB4,
ZB6, ZB7, ZB8).
No terceiro e último teste, com parede orientada a norte e fator de ventilação 50%, a
mudança do vidro gerou alteração do nível de eficiência em três zonas bioclimáticas
(ZB4, ZB5 e ZB7).
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Os três testes indicam que o tipo de vidro, representado neste estudo pelo fator solar,
pode influenciar no nível de conforto avaliado por graus-hora de resfriamento de acordo
com a metodologia de análise do RTQ-R, desde que as equações sejam ajustadas. Em
sete das oito zonas bioclimáticas houve variação do nível de eficiência do ambiente
analisado quando se reduziu o fator solar pela metade. Apenas a ZB2 não foi sensível a
essa alteração. Porém uma nova metodologia de definição das faixas de eficiência pode
ser desenvolvida a partir dos resultados obtidos com as novas equações.
Quadro 4 – Parede externa voltada para o norte e fator de ventilação 100%.
Zona
bioclimática

FS = 85%
GHR

Nível

FS = 60%
GHR

Nível

FS = 34%
GHR

Nível

ZB1

395

C

342

C

306

C

ZB2

2288

A

1944

A

1710

A

ZB3

1878

C

1596

B

1404

B

ZB4

1734

C

1445

B

1248

B

ZB5

3516

A

3056

A

2743

A

ZB6

5725

C

4856

B

4265

B

ZB7

18851

C

17420

B

16448

B

ZB8

14723

E

13723

D

13043

D

Quadro 5 – Parede externa voltada para o norte e fator de ventilação 50%.
Zona
bioclimática

5

FS = 85%
GHR

Nível

FS = 60%
GHR

Nível

FS = 34%
GHR

Nível

ZB1

551

D

498

D

462

D

ZB2

3660

B

3315

B

3081

B

ZB3

3119

D

2837

D

2645

D

ZB4

2659

D

2370

D

2173

C

ZB5

5510

B

5050

A

4737

A

ZB6

8008

C

7139

C

6548

C

ZB7

24698

D

23267

C

22295

C

ZB8

21011

E

20011

E

19331

E

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou uma proposta de ajuste nas equações de cálculo de graus-hora de
desconforto por calor utilizadas no método prescritivo do RTQ-R para classificação do
nível de eficiência energética de edificações residenciais. O ajuste consiste na inclusão
do fator solar dos vidros como mais um parâmetro de influência do desempenho da
edificação. Novas equações foram obtidas por análise de regressão multivariada com
coeficientes de determinação próximos aos obtidos pelos modelos adotados no RTQ-R.
Testes de avaliação do nível de eficiência energética da envoltória de um cômodo de
uma edificação foram realizados e identificou-se variação do nível de eficiência em sete
das oito zonas bioclimáticas brasileiras. Os testes consideraram a redução do fator solar
do vidro de 85% para 60% e 34%, simulando situações onde um vidro incolor seria
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substituído por um vidro verde e um vidro de controle solar, de cor cinza. Nesses testes,
a redução no somatório de graus-hora de resfriamento foi de 8% a 28%, quando o fator
solar foi reduzido de 85% para 34%, revelando o impacto significativo do vidro no
conforto térmico dos dormitórios e salas.
Os resultados desse trabalho podem contribuir para melhoria do método prescritivo do
RTQ-R, de forma que represente com melhor precisão a influência de parâmetros da
envoltória na eficiência energética de edificações.
Porém, o autor acredita que as equações adotadas no RTQ-R não são a melhor
ferramenta para prescrever condições de envoltória para a classificação do nível de
eficiência energética de edificações residenciais. A quantidade de parâmetros adotados
nas equações não torna o modelo de análise simples e educativa como um método
prescritivo como deveria ser. Talvez a especificação de limites de valores para
transmitância térmica, capacidade térmica e fator solar fosse a metodologia mais
adequada para prescrever condições limites de eficiência da envoltória. A forma
complexa das equações do RTQ-R indica que a metodologia adotada para avaliação de
desempenho está reescrevendo o modelo de simulação computacional na forma de uma
equação só. Ao aproximar-se do nível de complexidade de uma simulação detalhada, a
função de um método prescritivo desse tipo é altamente questionável e até dispensável.
Além disso é importante ressaltar que no cálculo do balanço térmico o EnergyPlus
considera sempre as janelas fechadas, mesmo que o módulo de ventilação indique o
contrário. Isso pode gerar diferenças significativas no cálculo da carga térmica interna,
principalmente quando utilizado um vidro de controle solar.
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RESUMO
Segundo o Manifesto da UNESCO, de 1994, bibliotecas se configuram como o portal de acesso ao
conhecimento e à informação de todos os gêneros. O objetivo deste trabalho é apresentar o processo
projetual de uma Biblioteca Parque na região central de Florianópolis – SC, pertencente à Zona
Bioclimática 3, que associa condições higrotérmicas específicas para o armazenamento do acervo às
condições de conforto térmico e luminoso para os usuários. Os resultados obtidos são finais e a proposta
foi selecionada para a exposição itinerante da VIII Bienal de Arquitetura Bioclimática José Miguel
Aroztegui, em 2013. A proposta baseia-se na transferência da Biblioteca Pública de Santa Catarina para
uma nova sede, localizada em uma importante área da região central da cidade. Contém um espaço
público de lazer, que integra os ambientes internos de leitura aos ambientes externos pertencentes a um
parque público. Desde a concepção inicial foram consideradas às condições climáticas locais e a
interferência do entorno. Foi proposta a edificação principal, setorizada em três volumes: “Acervo”,
“Leitura” e “Apoio”, para que as estratégias bioclimáticas se apresentassem coerentes com as
necessidades específicas de cada espaço. Apresentou como objetivos proporcionar o condicionamento
passivo e a iluminação natural difusa. Para atingir o primeiro objetivo, dutos visíveis nas fachadas e
intercalados por proteções solares móveis foram projetados. Buscou-se integrar esse sistema a outras
estratégias de ventilação por diferença de pressão, as quais proporcionam uma variação de opções de
ventilação cruzada. Para a iluminação foi desenvolvida uma malha zenital em estrutura suspensa como
cobertura, que permite a entrada da luz difusa no ambiente. A proposta final resultou em nível A pelo
método prescritivo do RTQ-C, e proporcionou a concepção de espaços que fornecem maior integração
com o entorno e contribuem para o processo de requalificação urbana da área.
Palavras-chave: Biblioteca Parque, Ventilação cruzada, Iluminação natural.

ABSTRACT
According to UNESCO Public Library Manifesto (1994), libraries are configured as the gateway to
knowledge and information of all genres. The objective of this paper is to present the design process of
Library Park in downtown Florianópolis – SC, Brazil, belonging to the Brazilian Bioclimatic Zone 3,
which associates specific hygrothermal conditions for storage of the collection and conditions for thermal
and lighting comfort for users. The results are final and the proposal was selected for the exhibition of
the VIII Biennial of Bioclimatic Architecture José Miguel Aroztegui (2013). The proposal is based on the
transfer of the Public Library of Santa Catarina for a new headquarters, located in an important area of
downtown Florianópolis - SC. Presents a public leisure space that integrates the indoors reading and
outdoors belonging to a public park. From initial design were considered to local climatic conditions and
the interference of surrounding area. The main building was sectored into three volumes: “Collection”,
“Reading room” and “Holder”. The bioclimatic strategies are presented consistent with the specific
needs of each space. Introduced as objective to provide passive conditioning and diffuse natural lighting.
To achieve the first objective were designed, visible ducts on the facades that are interspersed with
movable shading devices. Sought to integrate this system with other ventilation strategies by pressure
difference, which provide a range of options for cross ventilation. For zenith lighting has been developed
a mesh suspended structure as roof, allowing the entry of stray light in the room. The final proposal
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resulted in the level A by the prescriptive method of RTQ - C, and it provided the conception of spaces
that supply greater integration with the surrounding area and contribute to the process of area urban
renewal.
Keywords: Library Park, Cross ventilation, Daylighting.

1

INTRODUÇÃO

Segundo o Manifesto da UNESCO sobre Bibliotecas Públicas (IFLA, 1994), esses
espaços se configuram como o portal de acesso local ao conhecimento e à informação
de todos os gêneros. A função social de uma biblioteca pública é estimular os usuários
ao crescimento pessoal através do acesso à informação (ANTUNES, CAVALCANTI E
ANTUNES, 2000).
A partir da análise dos novos conceitos estruturadores das bibliotecas contemporâneas,
podemos destacar aquele que define as Bibliotecas Parque. Elas são centros urbanísticos
formados por uma ou mais edificações e por espaços verdes circundantes de uso
público. A edificação central abriga uma biblioteca e os espaços verdes são formados
por um parque (CIDEU, 2012). O conceito surgiu na Colômbia, na década de 2000, para
caracterizar centros culturais criados na cidade de Medellín, com o objetivo de fomentar
o desenvolvimento social. O principal objetivo da aplicação desse conceito é intervir na
estrutura da cidade por meio da educação, cultura e pela inclusão social das classes
marginalizadas e mais vulneráveis da sociedade.
O presente artigo visa apresentar o processo de elaboração do projeto baseado em
desempenho de uma Biblioteca Parque na região central de Florianópolis – SC, a fim de
que a atual sede da Biblioteca Pública de Santa Catarina seja transferida. A edificação a
qual abriga a atual sede, desde 1979, apresenta limitações em relação ao espaço físico,
para comportar o aumento crescente do acervo e do número de usuários. Além disso,
não atende ao programa de necessidades que permeia os projetos atuais para a tipologia,
tal como espaços multimídia.
O conceito de Biblioteca Parque, no caso proposto para Florianópolis, é composto por
um espaço público de educação e lazer que integra os ambientes internos de leitura aos
ambientes externos, pertencentes ao futuro Parque Metropolitano Dias Velho, projeto do
paisagista Burle Marx (1978) para o Aterro da Baía Sul. A proposta indica a associação
das condições higrotérmicas específicas para o armazenamento do acervo às condições
de conforto térmico e luminoso para os usuários. O projeto foi apresentado como
trabalho de conclusão de curso de uma das autoras, tendo sido selecionado para a
exposição itinerante da VIII Bienal de Arquitetura Bioclimática José Miguel Aroztegui,
em 2013.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A cidade de Florianópolis está inserida na Zona Bioclimática 3 (ABNT, 2005). O
território, com 675,409 km², é composto pela Ilha de Santa Catarina, em 97,23% de sua
área, e o restante no continente fronteiriço (IBGE, 2010).
A temperatura média anual é de 20,3˚C, sendo que o mês de fevereiro é o mais quente,
com média de 24,3˚C, e o mês de julho o mais frio, com média de 16,5˚C. A maior
frequência das temperaturas está incluída entre 18˚C e 24˚C (GOULART, 1993).
A média anual da umidade relativa do ar é de 82%, com a média mensal mínima de
82% e 81% nos meses de novembro e dezembro e máxima de 84%, nos meses de junho
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e julho (GOULART, 1993). Pode-se observar que a umidade relativa é alta e uniforme
durante todo o ano.
Segundo Goulart (1993), os ventos mais frequentes na cidade são o Norte e Nordeste,
porém, o vento Sul apresenta maior influência em mudanças bruscas de temperatura. A
frequência de ocorrência dos ventos no inverno é predominante na direção Norte e a
segunda frequência é direção Sudoeste. No verão, a direção predominante é a Nordeste,
seguida pela direção Norte. A distribuição dos ventos, de acordo com a direção, indica
que as direções Norte e Nordeste apresentam as maiores velocidades do vento durante
as quatro estações do ano.
A análise da Carta Bioclimática de Florianópolis – SC mostra que em 79,2% das horas
do ano os usuários de uma edificação que não aplica estratégias de projeto estarão em
desconforto. A principal estratégia indicada para o desconforto por calor é a ventilação
natural (36,4% das horas do ano), e para o desconforto por frio é a massa térmica para
aquecimento com aquecimento solar (35,4% das horas do ano) (GOULART, 1993).
Em locais com estações quentes e frias, como Florianópolis, é necessário adotar
estratégias de ventilação que proporcionem sensação de conforto na primeira, enquanto
tem função higiênica e de renovação de ar na segunda, devendo-se evitar as perdas de
calor no interior da edificação.
A área escolhida para a implantação da Biblioteca corresponde ao Aterro da Baía Sul,
localizado na região central da Ilha de Santa Catarina. Em 1952, foi realizado o Plano
Diretor da cidade, que sugeria a implantação de um aterro para atender às novas
necessidades de circulação e transporte e para criar um espaço de ampliação desta
região. A construção do Aterro da Baía Sul, com 630 mil m², entre os anos de 1972-74,
permitiu o aumento previsto e alocou a cabeceira da uma nova ponte para a ligação
entre Ilha e continente. Provocou também a expansão da área central, já sobrecarregada,
com a intenção de construção de edifícios e áreas de lazer destinadas à população
(MARTINS, 2012).
Em 1978 foi realizado pelo escritório do arquiteto Burle Marx o projeto de paisagismo
do Aterro, para que este se transformasse no Parque Metropolitano Francisco Dias
Velho (SANTOS, 1997). Tal projeto contava com quadras poliesportivas, canchas
polivalentes, espelhos d’água, passarelas de conexão, áreas de estacionamento, praças,
entre outros espaços de recreação, além da previsão do plantio de mais de 2.000 árvores.
Do que estava previsto no projeto original, portanto, apenas uma das três passarelas, o
Terminal Rita Maria (rodoviária) e o heliponto foram construídos, além do plantio das
palmeiras imperiais. O espaço, por sua vez, foi ocupado da maneira conveniente a cada
governo seguinte à elaboração do projeto, por instalações sem planejamento que
concentra um apanhado de serviços desconexos, ainda existentes nos dias atuais.
Para o projeto de edificações que abrigam bibliotecas devem ser observadas e garantidas
às condições higrotérmicas específicas para o armazenamento do acervo a fim de evitar
a deterioração dos volumes, além da necessidade de garantir o conforto térmico e
luminoso dos usuários (VALADÃO, 2011). Altos índices de umidade relativa são
responsáveis pela promoção de reações químicas, que, combinados às altas
temperaturas, podem ser catalisadores da proliferação do mofo e da atividade de insetos
no material bibliotecário. A manutenção de condições estáveis é de extrema
importância. Portanto, a preservação dos acervos das bibliotecas requer o controle da
umidade relativa do ar e da temperatura nos ambientes internos, cujo nível de 60% pode
ser considerado o limiar do dano (TRINKLEY, 2001). Os níveis devem se manter
frequentes durante todo o dia, em todos os dias do ano, e os sistemas de
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condicionamento de ar não devem ser interrompidos ou desligados no período em que
os espaços não estiverem em uso (OGDEN, 2001).
A preocupação com os níveis de iluminação também é de grande importância para a
preservação dos materiais que constituem o acervo de uma biblioteca (OGDEN, 2001),
pois, embora a luz natural nos ambientes proporcione conforto psicológico aos usuários,
ela é nociva ao acervo (TRINKLEY, 2001). O maior desafio nas edificações que
armazenam acervos e coleções é desenvolver maneiras de utilizar as qualidades da luz
natural e, ao mesmo tempo, evitar a exposição direta.
3

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é apresentar as soluções bioclimáticas que nortearam as
decisões projetuais para a concepção da Biblioteca Parque de Santa Catarina, na região
central de Florianópolis – SC. Buscou-se a associação das condições higrotérmicas
específicas para o armazenamento do acervo às condições de conforto térmico e
luminoso para os usuários. A intenção é relatar as escolhas que definiram a concepção
dos espaços desde a fase inicial de projeto, a fim que fossem aplicadas estratégias
bioclimáticas indicadas para a cidade e fossem atendidas as exigências para ambientes
de armazenamento de acervo.
4

MÉTODO

O método desenvolvido para a realização deste trabalho foi dividido em duas etapas
principais: estudos teóricos e elaboração do projeto arquitetônico. Os estudos teóricos
foram baseados em uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório (BABBIE, 1986).
Estes foram divididos entre a análise bibliográfica, com ênfase em bibliotecas e
bioclimatologia; coleta de dados, sobre a cidade de Florianópolis e suas características
climáticas e territoriais; e elaboração da proposta conceitual.
A segunda etapa constou da elaboração da proposta arquitetônica, a qual apresentou o
objetivo de atender, desde o início do processo projetual, às premissas estabelecidas e
estratégias bioclimáticas apontadas para a cidade de Florianópolis – SC. A escolha e
dimensionamento dos elementos de sombreamento e aberturas foram baseados nessas
premissas. Ao final do processo, simulações computacionais foram utilizadas para
indicar o desempenho da edificação e para indicar o nível de eficiência da edificação
pelo Método Prescritivo do RTQ-C, este último com o programa Domus Eletrobras.
5
5.1

RESULTADOS
Implantação e análise do terreno

O terreno escolhido para a implantação da Biblioteca Parque de Santa Catarina
corresponde a um recorte da área do Aterro da Baía Sul, de 18.627 m². Este compreende
o espaço em que coexistem partes do projeto paisagístico de Burle Marx para o Parque
Metropolitano Francisco Dias Velho (1978) e edificações não previstas para ocupar o
local, as quais o fazem de maneira desordenada e provisória (Figura 01).
A orientação da edificação foi condicionada pela posição das palmeiras imperiais do
projeto de Burle Marx e também para que as principais fachadas fossem orientadas,
mais a Norte-Sul possível, o que favorece a ventilação natural e o controle da insolação.
A disposição dos ambientes, por sua vez, foi definida de acordo com a prévia
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setorização do volume e de acordo com as condições climáticas locais. Foram
identificadas as necessidades de insolação e ventilação específicas para cada um deles.
Figura 1 - Aterro da Baía Sul e uso dos espaços

Fonte: Google Earth modificado pela autora (2013)

Entre os espaços externos destacam-se o Caminho Burle Marx e a Passarela, os quais
serão mantidos de acordo com o projeto original para o Parque, e já existentes no local.
O Jardim de Leitura, por sua vez, configura um espaço de transição entre os ambientes
internos à edificação e os espaços do futuro Parque, e indica a ampliação dos limites
para a convivência, leitura e integração entre os usuários. Os jardins densos, localizados
na porção Sul do terreno, serão compostos por espécies de médio e grande porte, o qual
funciona como barreira natural ao ruído da rodovia e ao vento sul, responsável por
mudanças bruscas de temperatura (Figura 02).
Figura 2 - Análise do terreno

Fonte: AUTORA (2013)
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5.2

Setorização da edificação

O partido surgiu da necessidade da delimitação da área ocupada pelos ambientes
externos de convivência, já que o terreno está inserido em um futuro parque urbano.
Para isso, os dois volumes perpendiculares entre si delimitaram uma praça central de
convivência. A configuração de 3 volumes diferentes, por sua vez, representa os 3
núcleos de uso nos quais a edificação foi dividida: Apoio (amarelo), o qual abrigará os
ambientes de acesso restrito aos funcionários; Leitura (vermelho), com ambientes de
convívio coletivo; e Acervo (verde), com planta livre e condições de armazenamento
dos títulos (Figura 03).
Figura 3 - Setorização da edificação

Fonte: AUTORA (2013)

5.3

Bloco “Acervo”

A concepção arquitetônica do Bloco Acervo (SE - NO) (Figura 04) exigiu maior
preocupação com as condições térmicas e de umidade internas. Por isso, para
proporcionar o condicionamento passivo, foram adotadas estratégias bioclimáticas
capazes de promover a ventilação cruzada. Foram projetados peitoris ventilados, com a
possibilidade de fechamento, quando necessário, além da ventilação cruzada através das
aberturas.
Figura 4 - Bloco "Acervo"

Fonte: AUTORA (2013)

As fachadas NO e SE, por sua vez, apresentam dutos de ar, de cor escura, que absorvem
o calor do sol, de acordo com o horário do dia. A abertura para saída de ar encontra-se
na parte superior do duto. No período da manhã, os dutos da fachada SE recebem
radiação solar direta e se aquecem, contribuindo para a ventilação cruzada por diferença
de temperatura. No período da tarde, por sua vez, ocorre o inverso: os dutos da fachada
NO são aquecidos e proporcionam a ventilação cruzada. As combinações alternadas
entre os sistemas de ventilação propostos também pode ser explorada, e esta fornece
diferentes opções de controle de ventilação e renovação do ar para os usuários, no
inverno e verão (Figura 05).
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Figura 5 - Opções de ventilação cruzada

Fonte: AUTORA (2013)

Nas situações em que nenhuma das estratégias e combinações de ventilação natural for
suficiente, os sistemas híbridos e ativos de condicionamento são acionados. Foram
previstos, por sua vez, dois ambientes com condições especiais e controladas de
condicionamento de ar e umidade durante todas as horas do ano, entre eles o que
armazena as obras raras do acervo.
Entre os dutos de ventilação propostos foram incorporados brises verticais metálicos
automatizados, de cor branca. No período da manhã, os brises da fachada NO
permanecem abertos e, no período da tarde, tal situação ocorre com os brises da fachada
SE. A adoção dos brises abertos no período de sombreamento das fachadas proporciona
permeabilidade visual entre ambientes externos e internos da biblioteca e
aproveitamento da luz natural.
Para o controle da umidade relativa do ar, a qual é elevada em Florianópolis para o
condicionamento de livros, foi proposto o revestimento em sílica na entrada dos dutos
de ventilação e do peitoril ventilado. Tal material é absorvedor de umidade e a
manutenção e reposição necessárias são mínimas. Nas situações em que monitoradas
oscilações de umidade prejudiciais ao acervo, o sistemas híbridos e ativos de
condicionamento de ar também são acionados.
5.4

Cobertura do Bloco “Acervo”: Aproveitamento da luz natural

Os níveis de iluminância desse bloco devem ser compatíveis com a atividade
desempenhada e a iluminação deve ser homogênea em todo o ambiente. Portanto, foi
desenvolvida uma malha zenital (Figura 06), composta por módulos de alumínio
(25cmx22cmx15cm) dimensionados para bloquear a radiação solar direta dentro do
ambiente, e, ao mesmo tempo, promover a reflexão da luz de forma homogênea (Figura
07). A utilização da iluminação natural proporciona economia do consumo de energia
do edifício, já que, a iluminação artificial só será necessária nas horas em que os níveis
de iluminância provenientes da luz natural difusa forem inferiores a 500 lux.
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Figura 7 - Estudo de sombreamento dos
módulos (orientação S) - 22/12

Figura 6 - Malha Zenital

Fonte: AUTORA (2013)

5.5

Fonte: AUTORA (2013)

Blocos “Leitura” e “Apoio”

As principais estratégias bioclimáticas aplicadas ao bloco orientado a NE – SO estão
relacionadas com o conforto térmico e visual dos usuários, primordiais em ambientes de
permanência prolongada. A ventilação cruzada por diferença de temperatura é
proporcionada pelas grandes aberturas nas fachadas e facilitada pelo layout em planta
livre dos ambientes, aproveitando-se da maior frequência e velocidade dos ventos na
direção NE. O fenômeno do efeito chaminé ocorre devido à abertura vertical na parede
externa do mezanino. A planta livre nesse bloco é um agente facilitador da ventilação
natural.
Em relação à iluminação natural foram adotadas prateleiras de luz na fachada NO, para
que a penetração da iluminação alcance maior profundidade no ambiente. As varandas,
por sua vez, além de protegerem as fachadas da radiação solar direta, o que contribui
para a diminuição do ofuscamento e dos ganhos térmicos, promovem espaços
sombreados de permanência e convívio dos usuários.
Para o bloco que abriga áreas administrativas e depósitos foram propostos brises
verticais de madeira certificada automatizados na fachada NO. Estes permanecem a
90˚com a fachada no período da manhã (Figura 08) e fechados no período da tarde
(Figura 09), para bloqueio da radiação solar direta. O ângulo de abertura destes brises
permite a entrada de radiação solar no inverno e, se desejado pelo usuário da área
administrativa, ele pode controlar a automação.
Figuras 8 e 9 – Vista da fachada NO (período da manhã e período da tarde)

Fonte: AUTORA (2013)
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5.6

Avaliação pelo Método Prescritivo do RTQ-C

As estratégias bioclimáticas aplicadas desde o início do processo projetual foram
pautadas e avaliadas de acordo com a literatura consultada. Para a validação destas
estratégias aplicadas ao edifício, de acordo com os parâmetros utilizados no Brasil, este
foi modelado no programa DOMUS - PROCEL EDIFICA e a etiqueta do RTQ-C foi
emitida, utilizando o Método Prescritivo. Tal etiqueta, parcial para envoltória e
iluminação, apresentou nível A de eficiência energética. Como bonificações para o
método prescritivo foram considerados: 20% de economia com sistemas e equipamentos
que racionalizem o uso de água, o que proporcionou 0,5 pontos, e 20% de economia
com sistemas que aumentam comprovadamente a eficiência energética da edificação,
tais como uso de painéis fotovoltaicos e sistema de inovação para aproveitamento de luz
natural, que proporcionaram 0,5 pontos. Como o programa não simula a luz natural, a
chaminé térmica (dutos de ventilação) e o desempenho da sílica, o método de simulação
não foi adotado para esta análise. Outras ferramentas de avaliação podem ser aplicadas
na análise e validação das estratégias bioclimáticas, entre elas a modelagem em
programas de simulação computacional de desempenho térmico, como o EnergyPlus e
luminoso, como o Daysim.
6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o processo projetual da Biblioteca Parque de Santa Catarina, na região central
de Florianópolis – SC buscou-se aplicar os conceitos teóricos sobre as Bibliotecas
Parque, além das estratégias bioclimáticas adequadas às condições locais. A proposta da
Biblioteca é que esta seja um espaço público de lazer, integrando os ambientes internos
de leitura aos ambientes externos pertencentes a um parque público, e promovendo a
inclusão social dos moradores da cidade, através da educação e da cultura. O projeto
visa atender aos requisitos de conforto térmico e luminoso/visual para os usuários,
associados às condições ideais de armazenamento do acervo. Este apresenta elementos
arquitetônicos, como os dutos de ventilação e dispositivos de proteção solar, para
proporcionar o condicionamento passivo e aproveitamento da iluminação natural. Em
relação à iluminação natural, por sua vez, nos ambientes de leitura, as aberturas
sombreadas e prateleiras de luz proporcionaram o seu aproveitamento. No bloco
Acervo, a preocupação com o armazenamento das obras indicou o desenvolvimento de
uma malha zenital, para o bloqueio da radiação solar direta dentro do ambiente, e, ao
mesmo tempo, para proporcionar a reflexão da luz difusa.
Percebe-se, portanto, que a aplicação de estratégias bioclimáticas, desde o início do
processo projetual, pode indicar a adequação do partido a condições climáticas locais,
fato que contribui para a economia de energia de operação. A experiência demonstra
que as decisões tomadas ao longo da elaboração do projeto podem atender às
necessidades específicas de tipologias complexas, como a de bibliotecas, e, ao mesmo
tempo, proporcionar conforto ambiental aos usuários e adequação aos conceitos
simbólicos e sociais desejados.
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RESUMO
O zoneamento bioclimático é o resultado da comparação entre as condições climáticas locais e as
condições desejáveis de conforto, como base para a criação de recomendações de desenho arquitetônico.
Trata-se de um trabalho complexo, no entanto, imprescindível para promover uma arquitetura adequada a
seu entorno. As metodologias usadas para este fim são diversas e dependem de vários fatores, tais como
as características geográficas preponderantes de um lugar, a disponibilidade e qualidade de informação
climática, bem como de ferramentas de simulação computacionais acessíveis. O presente trabalho
pretende realizar uma análise comparativa das propostas de zoneamento bioclimático desenvolvidas no
continente americano com a finalidade de identificar as metodologias usadas, e sua aplicabilidade para a
região centro-americana. Para esta identificação foram realizadas entrevistas com pesquisadores nacionais
e internacionais, levantamento bibliográfico de normativas construtivas de cada país e selecionadas
aquelas que apresentam uma proposta de zoneamento. Como resultado foi possível identificar dezesseis
propostas de zoneamento em doze países, cinco das quais são de caráter normativo. Das dezesseis
propostas estudadas, foram identificadas e analisadas três metodologias predominantes, a carta
bioclimática de Givoni, o método de cálculo de graus-dia e a correlação entre a temperatura efetiva
corrigida e outros índices de conforto. Também foram identificados outros critérios que eventualmente
complementaram o zoneamento bioclimático. O método de cálculo de graus-dia de conforto foi o mais
utilizado, porém, sua aplicabilidade demonstra limitações no momento em que outros critérios não são
levados em conta. Por essa razão, foi complementado ocasionalmente com outras variáveis como a
umidade e radiação solar, dando um resultado mais adequado. Para concluir, considera-se que o presente
trabalho oferece uma visão abrangente do cenário atual no território americano no que diz respeito às
metodologias de classificação de zoneamento bioclimático e seus desafios.
Palavras-chave: Zoneamento bioclimático, conforto térmico, eficiência energética.

ABSTRACT
Climatic zoning occurs because of climatic conditions and the comfort desired requirements, as the base
to establish energy efficiency design guidelines. The process of climatic zoning is a complex subject;
however, it is essential in order to promote a bioclimatic architecture framework. The methods used for
this purpose are diverse, and depend on several factors, such as the main geographic characteristics of a
place, climate data easier to use and the quality, as well as simulation tool availability. This work tends
to evolve a comparative analysis of climatic zoning propositions developed in America in order to identify
the methods used as well as their applicability to the Central American region. For this identification,
interviews were conducted, as well as literature review and the study of building energy regulations,
codes of each country, and selected the ones that contain a climatic zoning. As a result, it was possible to
identify sixteen climatic zoning proposals in twelve countries, five of which are normative. The main
methodologies identified were: Givoni bioclimatic chart, degree-days method, and corrected effective
temperature correlated with others thermal indices. Others criterias that eventually complemented the
climatic zoning process, were also identified. Degree days method has been the most frequently applied,
even though, its applicability shows some limitations due to absence of other elemental variables that
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influence thermal performance of buildings. For this reason, it was complemented in some cases with
parameters like solar radiation and humidity in order to provide a better result. To conclude, this work
it’s considered to provide a wide perspective of the current American scenario related to climatic zoning
methods and its challenges.
Keywords: Climatic zoning, thermal comfort, energy efficiency.

1

INTRODUÇÃO

O zoneamento bioclimático é determinante na implementação de medidas de eficiência
energética de edificações, já que contribui para identificar as características climáticas
que influenciam mais fortemente o desempenho térmico e as necessidades de conforto
na arquitetura.
De acordo com dados da International Energy Agency (IEA, 2011b) a energia
consumida para o condicionamento ambiental e o aquecimento da água é responsável
aproximadamente pela metade do consumo energético total dos edifícios. Esses dados
variam entre países e entre tipologias arquitetônicas devido a diversos padrões de
consumo e condições climáticas.
Para garantir o estabelecimento de bons parâmetros que permitam minimizar a
dependência energética para o condicionamento ambiental, é fundamental aplicar um
método de zoneamento bioclimático capaz de correlacionar a complexidade do clima
em meso escala com as condições desejáveis de conforto dos usuários. No entanto, na
prática é uma tarefa difícil, devido a muitos fatores, tais como a natureza dinâmica e
multidimensional do clima.
Por estes motivos, muitos países têm investido grandes esforços em estudar e
caracterizar o clima como base para o estabelecimento de normas de desempenho
térmico. As abordagens adotadas por cada país são definidas de acordo com o contexto
socioeconômico e podem ser focadas em soluções de baixo custo, principalmente
estratégias passivas, ou as de condicionamento artificial, estratégias ativas.
No continente Americano, as habitações de Interesse social foram o principal foco nos
primeiros trabalhos de zoneamento realizados na Argentina (1981), no Chile (1982) e
no Brasil (2005). Estes se centralizaram na procura de soluções passivas e tornaram
normas de desempenho térmico. Hoje, existem zoneamentos bioclimáticos utilizados
como base de códigos de eficiência energética aplicados a outras tipologias tanto
comerciais como residenciais em países da América do Norte e em Porto Rico, onde a
abordagem de eficiência se baseia em estratégias tanto passivas quanto ativas.
Recentemente, o Standard 169, Climatic Data for Building Design Standards da
ASRHAE 2013, foi atualizado sob o projeto „Updating the ASHRAE Climatic Data for
Design and Standards‟. Esta revisão inclui informação climática de 5.564 lugares no
mundo, as quais são classificadas em 9 grandes grupos e 27 subgrupos. Uma categoria
climática para climas extremamente quentes foi adicionada nesta nova versão. Como
resultado desse trabalho, foi gerado um mapa de zoneamento bioclimático de
abrangência mundial, o qual é utilizado em Porto Rico, México e Canadá. (ASHRAE,
2013)
Estas propostas de Zoneamento bioclimático têm sido desenvolvidas com o uso de
metodologias muito diversas, como as cartas psicrométricas de Givoni (1992), o cálculo
de graus-dias (CIBSE, 2006), o cruzamento de variáveis climáticas, faixas de
temperaturas, a aplicação de indicadores de conforto como a temperatura efetiva
corrigida (TEC), o Índice de Belding Hatch (IBH), entre outros (IRAM 11603, 2011).
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Estes métodos, muitas vezes são insuficientes, e têm sido complementados com outras
variáveis climáticas, como a amplitude térmica, altitude, umidade e radiação solar.
É notável, pela quantidade de variações nos métodos identificados, que hoje não existe
consenso estabelecido sobre qual é o mais efetivo, indicando a necessidade de
desenvolver mais pesquisas sobre o tema e criar assim ferramentas que permitam
implementar políticas de eficiência energética para o setor de edificações.
Estudos prévios sobre este tema foram realizados e publicados em 2003 pelo Pacific
Northwest National Laboratory (PNNL), onde se explica detalhadamente como foi
gerado o zoneamento bioclimático dos Estados Unidos, o qual logo foi adotado pela
ASHRAE e o International Energy Conservation Code em 2004. Uma comparação no
contexto norte-americano é realizada entre diversas versões de zoneamento aplicadas à
códigos de eficiência energética prévios. Depois de serem aplicadas diversas
metodologias, como a análise hierárquica de Clusters, chegou-se a conclusão de que os
critérios deviam ser mais subjetivos e simplificados para atingir os objetivos
preestabelecidos no estudo (BRIGGS; TAYLOR; LUCAS, 2003). A metodologia
resultante é a base do Standard 169-2013 anteriormente mencionado.
Publicações realizadas por Evans (2004) apresentam uma visão global do zoneamento
bioclimático na América Latina, indicando os métodos e critérios predominantes para
seis países da região. Ressalta, ao mesmo tempo, os aspectos mais relevantes no
processo de zoneamento e descreve as características geográficas preponderantes de
países situados na América central e no Caribe frente à edificação. Evans (2004) define
o zoneamento bioclimático como a distribuição geográfica de fatores climáticos que
afetam o desenho arquitetônico, e permite o estabelecimento de diretrizes de desenho
bioclimáticas relevantes.
Por outro lado, se conhecem novas iniciativas de revisão dos zoneamentos no Chile
(BUSTAMANTE, 2014) e no Brasil (RORIZ, 2012). Esta necessidade se fundamenta,
em grande parte, na maior disponibilidade de dados climáticos, na experiência
resultante de nove a trinta anos de implementação das normas anteriores e na rápida
evolução das ferramentas de simulação térmica, o que não apenas permite, mas também
exige hoje uma abordagem diferente para este trabalho.
Para o conhecimento dos autores, não existe um trabalho que proporcione uma visão
abrangente das questões vinculadas a metodologias para zoneamento bioclimático para
finalidades de edificações que levem em conta esses fatores.
Diante do exposto, o presente trabalho pretende analisar as propostas de zoneamento
bioclimático desenvolvidas no continente americano, com a finalidade de identificar as
metodologias usadas e sua aplicabilidade na região centro-americana.
Para atingir este objetivo, foram levantados artigos científicos e normas construtivas
relacionadas ao desempenho energético de edificações e foram selecionadas aquelas que
apresentam uma proposta de zoneamento bioclimático. Este trabalho foi
complementado com entrevistas realizadas com arquitetos pesquisadores do Brasil,
Colômbia, Venezuela e Cuba.
A seguir é exposta a metodologia implementada. Logo após, estão apresentados os
resultados divididos em duas partes; a primeira, que aborda uma descrição dos países
cujas metodologias de zoneamento foram identificadas e posteriormente os métodos de
zoneamento mais usados atualmente e suas vantagens e desvantagens. Em seguida,
outras variáveis climáticas identificadas e posteriormente estão descritas as conclusões.
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2

MÉTODOLOGIA

Este estudo se vale de uma pesquisa documental, complementada com entrevistas com
quatro arquitetos pesquisadores na área da Arquitetura bioclimática do Brasil,
Venezuela, Colômbia e Cuba.
A área de estudo compreendida neste trabalho é o continente americano, responsável
por 41% da energia elétrica consumida no mundo (IEA, 2011a).
Foram estudadas as normas de eficiência energética para o setor de edificações
disponíveis internacionalmente, e foram selecionados aqueles países onde existe um
zoneamento bioclimático. Estas foram classificadas segundo seu status legal, com base
no trabalho de Janda (2009) como obrigatórias, voluntárias, propostas e mistas.
Uma ênfase especial foi dada aos países cujas metodologias foram publicadas em
artigos internacionais ou cujas documentações foram publicadas oficialmente como
base de normas de desempenho. O estudo foi focado nos métodos para gerar as zonas
climáticas e não para gerar as estratégias bioclimáticas resultantes, no entanto, em
alguns casos, são utilizados para ilustrar as comparações entre metodologias.
3

RESULTADOS

3.1

Países da América com zoneamento bioclimático

Como resultado deste estudo, foi possível identificar dezesseis propostas de zoneamento
bioclimático em doze países da América, como indicado no Quadro 1. Uma breve
descrição do zoneamento de cada país é apresentada abaixo.
Quadro1 Países com zoneamento bioclimático para fins de edificações
Ano

Tipo

Referência

Núm. de zonas

Chile

1977
2000

Obrigatória

9
7

Argentina

1981

Obrigatória

NCh1079/2008 (MINVU, 2008)
Artículo 4.1.10 de la O.G.U
(MINVU, 2006)
IRAM 11603 (IRAM, 2011)

Uruguai

1999

Obrigatória

UNIT 1026:1999 (UNIT, 1999)

EUA

2004

Misto

IECC, 2012 (ICC, 2011)

Canadá

2011
2010
2009

Obrigatória
Voluntário
Voluntário

2004

Proposto

Peru

2005
2012
2005

Obrigatória
Proposto
Proposto

NECB 2011 (CHBA,2011)
IECC 2012 (ICC, 2011)
NMX-C460-ONNCCE-2009
(ONNCCE, 2008)
(MORILLON; SALDANA;
TEJEDA, 2004)
(ABNT NBR 15220, 2005.)
(RORIZ, 2012,2014)
(RAYTER, 2008)

Porto Rico

2007

Misto

IECC, 2012, (ICC, 2011)

Bolívia

2007

Trab. Academ.

(NAVARRO, 2007)

2
3 subzonas
8

Equador

2011

Voluntário

NEC-11, (MIDUVI,2011)

6

Colômbia

2012

Proposta

(MADS, 2012)

4

País

México

Brasil

Fonte: Autoria própria.
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6
12 subzonas
3
8
24 subzonas
6
6
8
3
8
8, 10 e 12
9

Argentina
Os primeiros trabalhos de zoneamento bioclimático na América Latina foram
desenvolvidos na América do Sul. Segundo Evans (2004), a Argentina foi o primeiro
país da América Latina que desenvolveu um zoneamento bioclimático, o qual entrou em
vigência em 1981 sob a denominação de "Clasificación ambiental de la República
Argentina IRAM 11.603". Esta foi ajustada, posteriormente, nos anos de 1996 e 2001
sem mudanças essenciais no conteúdo.
O critério usado para determinar as zonas bioclimáticas se baseia em três indicadores:
1)Graus-dia: indicador de demanda de calefação no inverno; 2)Temperatura efetiva
corrigida (TEC), correlacionada com os índices Belding e Hatch (IBH,1955) e o Voto
Médio Estimado (VMP): indicadores de conforto no verão; 3)Amplitude térmica, como
indicador de necessidade de incorporar inercia térmica ao edifício.
Segundo Evans (2004), o cálculo dos graus-dia no inverno é o indicador chave para a
duração e severidade do período de aquecimento o qual aumenta de norte a sul. Assim
como nas zonas de maior altitude. Como indicador de verão, optou-se pela TEC
correlacionada com o IBH e VMP para um dia típico, a qual aumenta de sul a norte e na
direção do litoral. Foram assim criadas seis zonas climáticas, as quais foram divididas
em catorze subzonas a partir do indicador de amplitude térmica e a latitude para os
climas mais frios.
Chile
Chile é considerado hoje como um dos países pioneiros em eficiência energética da
América Latina. Este tem duas classificações climáticas para fins de edificações. O
primeiro, conhecido como zoneamento climático habitacional do Chile, foi aprovado e
declarado uma norma em outubro de 1982, sob o titulo de "Arquitectura y Construcción
-Zonificación Climática Habitacional para Chile y recomendaciones para el diseño
arquitectónico". Consta de nove zonas climáticas e foi criado a partir dos seguintes
critérios: temperaturas, amplitude térmica, radiação solar, vento, precipitação, umidade
e vegetação.
A segunda proposta, baseada na norma Térmica Chilena, entrou em vigência a partir do
ano 2000, a cargo da “Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC)”.
Esta proposta, não substituiu a anterior, e baseia-se no cálculo de graus-dia de
aquecimento, dando como resultado sete zonas climáticas.
Hoje existe um anteprojeto de norma térmica NTM 011-1 2014, o qual foi submetido a
consulta pública em maio do presente ano. Esta nova proposta, tenta unificar os mapas
de zoneamento anteriores, para evitar ambiguidades nas exigências (BUSTAMANTE,
2014).
Brasil
A partir do "I Encontro Nacional sobre Normalização em Uso Racional de Energia e
Conforto Ambiental em Edificações" realizado em Florianópolis em 1991, foi
apresentada uma primeira versão do zoneamento bioclimático brasileiro. Foi a partir de
2005 que este zoneamento virou norma Nacional (ABNT NBR 15220, 2005). Seu
objetivo era constituir um conjunto de recomendações e estratégias construtivas para a
adequação climática de habitações de interesse social. O país foi dividido em oito zonas
climáticas definidas com o uso da carta psicométrica adaptada a partir da carta de
Givoni (1992). As tabelas de Mahoney foram aplicadas para gerar as recomendações
bioclimáticas de desenho (RORIZ; GUISI; LAMBERTS, 2001).

998

A primeira proposta do zoneamento brasileiro tem sido objeto de estudo de muitos
autores, gerando críticas construtivas e em conjunto com os avanços tecnológicos e o
aumento de disponibilidade de dados climáticos no território brasileiro, dão lugar ao
desenvolvimento de uma segunda proposta, a qual está sendo desenvolvida pelo
arquiteto Mauricio Roriz. A metodologia proposta para este estudo consiste em
caracterizar o clima em função da temperatura do ar, e aplicar simulações energéticas
para estabelecer as estratégias bioclimáticas (RORIZ, 2012).
Estados Unidos da América (EUA)
Nos Estados Unidos da América as primeiras classificações climáticas com finalidade
de edificações foram desenvolvidas a partir de 1989, eram apresentadas em forma de
tabelas e abrangiam um número reduzido de localidades (240 cidades/ASRHAE 90.11989). Ao mesmo tempo não existia consenso entre as diversas versões que existiam
porque eram o resultado de quatro metodologias diferentes.
No ano 2003, foi publicada a proposta utilizada na atualidade. Esta tinha a finalidade de
fornecer uma abordagem simplificada e consistente, necessária para a implementação de
códigos energéticos. Foi baseada na análise de 4.775 estações climáticas dos Estados
Unidos e estendida na sua última versão (Standard 690 2013) a mais de 5.564 lugares no
mundo. Esta foi o trabalho de pesquisadores do Departamento de Energia dos Estados
Unidos da América do Pacific Northwest National Laboratory (PNNL).
Os mapas resultantes foram adotados e incluídos pela primeira vez no suplemento do
IECC em 2004. Ao mesmo tempo, foram incorporados pela ASHRAE 90.1 em sua
primeira edição em 2004.
O território dos EUA foi dividido em oito zonas climáticas as quais são subdivididas em
três grupos A, B e C (a partir de critérios de umidade) gerando um total de vinte e
quatro subzonas. Os principais critérios adotados são o cálculo de graus-dia e o nível de
umidade a partir da classificação de Köppen. Outras variáveis como a radiação solar
foram adotadas, porém não refletidas no mapa resultante.
Canadá
Canadá conta com duas classificações climáticas: uma incluída no IECC 2012 e a outra
parte do código energético Nacional (NB2011). Esta última, divide o país em seis zonas
climáticas com base no cálculo de graus-dia de esfriamento (CHBA, 2011).
México
No caso do México, foram identificadas mais de três propostas de zoneamento
bioclimático realizadas a partir de metodologias diferentes. Neste trabalho, são
apresentadas duas.
A primeira foi realizada pelo arquiteto Morillón, publicada em 2004. Sua metodologia
foi baseada nas cartas psicométricas de Givoni (1976) e Olgyay(1963). O resultado foi à
criação de três zonas climáticas, as quais são apresentadas para cada mês do ano. A
partir desta classificação, foram geradas recomendações de desenho que abrangem
questões urbanas e arquitetônicas (MORILLON; SALDANA; TEJEDA, 2004).
Existe outra proposta de classificação ambiental oficial, que serve de base para as
normas de isolamento térmico no México (NMX-C-460); estas zonas foram criadas a
partir da metodologia adotada pela ASRHAE 2004 (ONNCCE, 2008).

999

Peru
Peru, conta com uma categorização climática adaptada a partir da classificação
climática de Köppen (RAYTER, 2008). Esta foi complementada com dados de altitude,
radiação solar, inversão térmica e arquitetura vernácula. O território peruano é dividido
em nove zonas climáticas. A metodologia aplicada não se conhece detalhadamente.
Equador e Colômbia
Mais recentemente, foram conhecidos trabalhos publicados no Equador (2011), onde a
norma para a construção NEC-11(2011), contém um capítulo destinado à eficiência
energética no setor da construção. Neste documento, são estabelecidas recomendações
arquitetônicas para cada zona identificada com base no mapa de temperatura média
anual (1965-1999) (MIDUVI, 2011).
Na Colômbia optou-se pelo cruzamento de dados climáticos a partir de três variáveis:
temperatura do ar, umidade relativa e altitude. Outras variáveis climáticas são levadas
em consideração para estabelecer as recomendações de desenho tais como a radiação
solar e os ventos, porém não são refletidas no mapa proposto. Como resultado da
classificação, o território foi dividido em cinco zonas climáticas (MADS, 2012).
3.2

MÉTODOS IDENTIFICADOS

Das dezesseis propostas de zoneamento assinaladas no Quadro 2, foi possível identificar
três métodos predominantes e dez indicadores ou variáveis utilizadas de diversas formas
para complementar eventualmente o processo de zoneamento.
Quadro 2 Metodologias de zoneamento aplicadas por país

Argentina
Uruguai
EUA
Canadá
México
Brasil
Peru
Porto Rico
Bolívia
Equador
Colômbia

x
x

Classificação
de Köppen

Arq. Vernác.

x

Inversão
térmica

x

Outras
classificações

Umidade

Temp. do Ar

Amp. Term.

Altitude

TEC /VMP
+IBH

x
15°C
15°C

Vento
Precipitação

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Variáveis climáticas/
adicionais
Rad. Solar

Chile

Graus-dia
(GDA, GDE)

Metodologias para diagnóstico climático
para fins de Eficiência energética e
Conforto térmico no edifício
Carta
bioclimática
Givoni

País/ No. de
zoneamentos

x

x
x

15°C/10°C
15°C/10°C
15°C

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

15°C/10°C

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
18°C/28°C
x
x

15°C/10°C

x
x

x

x
x

x
x

Fonte: Autoria própria.
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x
x

x

x

O método identificado com maior frequência foi o cálculo de graus-dia. Este foi
aplicado em oito casos, principalmente em climas predominantemente frios, onde as
necessidades de aquecimento prevalecem.
3.2.1 GRAUS-DIAS DE AQUECIMENTO OU ESFRIAMENTO
O cálculo de graus-dia parte da hipótese que as necessidades de esfriamento e
aquecimento variam linearmente com as diferenças de temperatura de base e
temperaturas externas. Sua aplicação é considerada simples, devido a necessidade de se
ter acesso apenas aos dados de temperaturas do ar, o que, ao mesmo tempo, reduz a
probabilidade de erro.
A sua desvantagem consiste em que este método não leva em consideração os efeitos da
umidade e radiação solar no consumo energético dos edifícios. Em casos como a
Argentina, com mais de 15 anos de vigência da norma IRAM 11603, existem evidências
que os graus-dias de aquecimento não representam por si só a severidade climática
relativa de certas localidades do país (CZAJKOWSKI , 2007).
3.2.2 CARTA PSICOMÉTRICA DE GIVONI
A carta Psicométrica de Givoni (1992), baseada em trabalhos de Olgyay (1968) é uma
ferramenta que correlaciona uma zona de conforto com parâmetros de umidade e
temperatura do ar, gerando estratégias bioclimáticas para cada situação fora dessa zona.
Esta tem sofrido algumas adaptações em países como o Brasil (RORIZ, 2002) para ser
mais adequada às condições locais. A sua principal vantagem é a facilidade de aplicação
e a quantidade reduzida de input necessária, porém desconsidera algumas variáveis
climáticas importantes para o balanço térmico da edificação, como a radiação solar, a
influência do vento.
A sua utilidade é indiscutível, no entanto tem algumas características que devem ser
claramente definidas para evitar a geração de resultados inapropriados. A primeira
questão é sobre a determinação adequada da zona de conforto. Esta depende de muitos
fatores e varia segundo as localidades, pois o modelo de conforto mais recente e
aceitado internacionalmente é o modelo adaptativo o qual não é considerado nesta
ferramenta. A segunda questão é sobre a qualidade de dados climáticos utilizados, os
quais deveriam ter horários ou pelo menos serem mais representativos a cada momento
do dia.
3.2.3 TEC+VMP +IBH
A temperatura efetiva corrigida (BELFORD, 1940) é um índice de conforto resultado
do efeito combinado da temperatura do bulbo seco, a temperatura de bulbo úmido, a
temperatura radiante media e velocidade do ar. Este índice tem a vantagem de levar em
conta uma serie de variáveis climáticas importantes para o desempenho térmico do
edifício. A documentação consultada sobre a aplicação desta metodologia e sua
correlação com os valores da IBH e VMP não apresenta uma explicação clara e
detalhada, por este motivo a sua análise aprofundada não é apresentada neste artigo.
3.2.4 VARIÁVEIS ADICIONAIS
Outras variáveis climáticas como a amplitude térmica, radiação solar, vento, umidade,
precipitação, altitude, e inversão térmica, são levadas em conta de diversas formas no
processo de zoneamento. Uma síntese da influência das variáveis climáticas no
desempenho térmico da edificação é apresentada por Evans (2004).
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Identificou-se que em alguns casos, estas complementam os métodos principais, como
na Argentina e no Uruguai, onde a amplitude térmica é utilizada para subdividir as
zonas devido a sua correlação com a necessidade de inércia térmica nos edifícios
(IRAM, 2011).
3.2.5 OUTROS FATORES
Arquitetura vernácula é um tipo de arquitetura construtiva com técnicas regionais que
guarda uma forte relação com o clima e a disponibilidade de materiais locais. Estas
construções tornaram-se elementos caracterizadores dos lugares. (FERNANDES, 2012).
Por este motivo, os trabalhos de zoneamento feitos no Peru e na Bolívia fundamentaram
parte de seus métodos de classificação climática neste critério (NAVARRO, 2007).
A Classificação de Köppen Geiger é uma das classificações climáticas mais conhecidas
internacionalmente. Embora este tipo de classificações não seja aplicável diretamente à
arquitetura, tem uma relação indireta com a psicometria e consequentemente com o
conforto térmico, devido principalmente à correlação que existe entre umidade, e
pluviosidade e efetividade da precipitação. Esta relação é abordada por Briggs (2003) e
apresentada como a justificação da utilização da classificação de Köppen Geiger para
subdividir as zonas norte-americanas previamente agrupadas por faixas de graus-dia, em
categorias A, B e C segundo o nível de umidade.
4

CONCLUSÕES

O estudo demonstrou que existe uma grande variedade de metodologias utilizadas na
América para criar zonas bioclimáticas e que não existe um consenso na comunidade
científica sobre qual é a mais adequada, indicando a necessidade de melhorar e atualizar
os métodos atuais.
Identificou-se que as metodologias propostas em alguns casos, desconsideram aspectos
climáticos relevantes para o desempenho bioclimático, o que foi justificado em muitas
situações pela falta de dados climáticos suficientes e devido à complexidade que este
trabalho representa.
O cálculo de graus-dia foi o método mais utilizado e aceitado internacionalmente para
indicar o rigor climático, porém, sua aplicabilidade demostra limitações no momento
em que outros critérios não são levados em conta.
Não é possível criar uma proposta de zoneamento para algo tão complexo e
multidimensional como o clima aplicável a todas as situações e tipologias
arquitetônicas. Razão pela qual é necessário delimitar claramente o propósito do
trabalho.
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RESUMO
O uso de materiais refletivos nas superfícies externas de edificações expostas à radiação solar, em
especial as coberturas, pode contribuir significativamente para a redução da absorção de calor pelas
mesmas. Materiais refletivos, particularmente aqueles de cor clara, podem potencializar a reflexão desta
radiação. No entanto, a exposição das coberturas das edificações às intempéries e aos agentes
atmosféricos altera as características iniciais de reflexão dos materiais aplicados, além da alteração de
outras características dessas superfícies, como modificação de cor, perda de brilho, entre outros. Assim,
os revestimentos refletivos devem manter ao longo do tempo sua refletância inicial, principalmente se
forem de cores claras. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa é avaliar os efeitos causados pela
exposição ao intemperismo natural sobre as refletâncias de tintas brancas para uso como revestimento de
coberturas. Amostras de nove tintas foram expostas ao intemperismo natural e suas refletâncias foram
medidas em espectrofotômetro antes da exposição e durante o período de um ano, a cada três meses. As
medições foram realizadas para a faixa de 300 a 2500 nm. Refletâncias médias por faixa do espectro (UV,
VIS, IV, Total) foram calculadas, para efeito comparativo. Os resultados indicaram que houve diminuição
significativa na refletância solar das amostras após a exposição ao tempo pelo período analisado, o que
demonstra a ineficiência das mesmas em manterem suas características refletivas ao longo do tempo.
Palavras-chave: refletância solar, intemperismo natural, tintas brancas.

ABSTRACT
The use of reflective materials on building external surfaces, mainly on roofs, can significantly contribute
to decrease heat absorption. Reflective materials, particularly those of light colors, can increase the
radiation reflection. However, the roofs exposure to natural weathering changes the initial reflection
characteristics of applied materials, besides changing other characteristics of these surfaces. In this way,
reflective materials should maintain their initial reflectance along the time, mainly for light colors. In this
context, with the aim to evaluate the effects of natural weathering on the reflectances of white coatings
for roof paint, nine coatings where exposed to natural weathering and their reflectances where measured
with a spectrophotometer before the exposure and after one year, every three months. Measurements
where performed from 300 to 2500 nm and the reflectances where calculated for the UV, VIS, IR and
Total range of the solar spectrum, for comparative purpose. Results show a decrease on the samples
solar reflectance after the exposure for the analyzed period, which indicates their inefficiency in order to
maintain initial reflective characteristics along the time.
Keywords: solar reflectance, natural weathering, white coatings.
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INTRODUÇÃO

As condições térmicas ao redor das construções são determinadas por diversos fatores
climáticos como radiação solar, temperatura do ar, umidade relativa e a velocidade dos
ventos. Estes parâmetros influenciam diretamente na transferência de calor que ocorre
entre o meio ambiente e o interior da habitação através do envelope construtivo.
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Internamente, o ganho de calor reflete nos usuários, causando desconforto térmico e
levando a um maior consumo de energia para o caso de climas quentes, devido ao uso
constante de ar condicionado (SIMPSON; MCPHERSON, 1997).
Em uma edificação, o consumo de energia com sistemas de refrigeração pode ser
significativamente reduzido limitando-se o ganho de calor solar através de seu envelope,
o qual depende da intensidade da radiação solar incidente e da “refletância” da
superfície externa, propriedade esta definida como a razão entre a energia solar refletida
por uma superfície e a energia total incidente sobre a mesma (ABNT, 2005). Como o
balanço de energia de uma edificação é dependente da radiação solar incidente sobre
suas superfícies externas, as refletâncias destas superfícies serão importantes para
determinar o efeito que a radiação solar terá sobre o desempenho térmico da edificação.
O objetivo é melhorar o conforto térmico no interior de edificações naturalmente
ventiladas durante o verão, e/ou reduzir o custo de operação das edificações com
sistemas de condicionamento artificial (MULHALL; AYNSLEY, 1999).
Do total de radiação solar absorvida por um edifício, uma parte significativa ocorre
através da cobertura. Quanto mais baixa for a latitude e menor o número de pavimentos,
maior será esta porcentagem. Desta forma, em toda a região tropical a cobertura tem
fundamental importância no desempenho térmico dos edifícios. Uma alternativa
interessante para controle desse fluxo de calor pode ser obtida através dos efeitos
conjugados entre refletâncias e emitâncias dos materiais utilizados nas coberturas. A
emitância é uma propriedade característica das superfícies definida como a taxa de
emissão de radiação por unidade de área (ABNT, 2005). Maiores refletâncias reduzem
os ganhos de calor solar do edifício, sem necessariamente alterar as perdas. Ao mesmo
tempo, aumentar a emitância pode incrementar as trocas de calor por radiação em ondas
longas (GOMES, 1962).
Materiais que apresentam altas refletâncias e emitâncias são conhecidos como materiais
frios (cool materials). Atualmente, existem diversos tipos de materiais classificados
como "frios" disponíveis comercialmente para uso em edificações ou em superfícies de
áreas urbanas, mas sua produção concentra-se principalmente no mercado internacional.
A maioria desses materiais é de cor branca ou cores claras (BERDAHL; BRETZ, 1997;
AKBARI; POMERANTZ; TAHA, 2001; DOULOS; SYNNEFA; SANTAMOURIS;
LIVADA, 2006). Produtos frios para coberturas são compostos de materiais altamente
refletivos e emissivos, usualmente de cor branca e podem manter-se aproximadamente
30°C mais frios que os materiais tradicionais durante condições de verão extremas
(EPA, 2009; SYNNEFA et al., 2006).
No Brasil, poucos são os produtos desenvolvidos com características refletivas para
aplicação em coberturas de edifícios, que apresentem em sua composição pigmentos
refletivos à radiação infravermelha (calor), principalmente quando se fala em tintas frias
de cores mais escuras. Alguns fabricantes têm comercializado tintas de cor branca que
apresentam alta refletância na região visível do espectro solar (luz), mas que são
comercializados por seus fabricantes como materiais “isolantes térmicos” devido à
presença de microesferas cerâmicas quando aplicados em coberturas.
O Green Building Council Brasil (GBC Brasil) lançou um programa incentivando o uso
de telhados pintados de branco, com o objetivo de reduzir as temperaturas superficiais
das coberturas de edifícios no Brasil e consequentemente reduzir a temperatura do ar
nos centros urbanos. No entanto, esta é apenas uma campanha de incentivo à população,
e não uma norma ou lei. Paralelamente, na cidade de São Paulo, foi aprovado em
primeira votação na Câmara Municipal o projeto de Lei 615/2009 para que as novas
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casas construídas na capital tenham os telhados e coberturas pintados de branco, de
modo a reduzir os efeitos do aquecimento global.
Por outro lado, estudos já comprovaram que a exposição das coberturas aos agentes
atmosféricos altera as características iniciais de reflexão das tintas e demais materiais
aplicados, além da alteração de outras características dessas superfícies, como
modificação de cor, perda de brilho, empolamento, entre outros (LEVINSON et al.,
2005). Assim, os revestimentos refletivos para serem efetivos devem manter ao longo
do tempo a sua refletância inicial, o que torna necessário o desenvolvimento de
materiais com propriedades de resistência ao desgaste (BRETZ; AKBARI, 1997).
Porém, limpezas periódicas podem amenizar a alteração dessa propriedade.
De maneira geral, a exposição ao tempo tende a diminuir a refletância de materiais
claros e aumentar a refletância de materiais escuros. Em estudo realizado por Bretz e
Akbari (1997), avaliou-se os efeitos provocados pelo envelhecimento de 26 tipos de
telhados que originalmente apresentavam altas refletâncias. Os autores concluíram que
estes efeitos dependem do tipo de revestimento, de sua textura, da inclinação da
cobertura e da proximidade de fontes de sujeira, e que a maior redução de refletância,
em torno de 20%, ocorre no primeiro ano. Os mesmos autores destacam que a lavagem
periódica das superfícies pintadas pode restabelecer entre 90 e 100% da refletância
original. Em publicação mais recente, Akbari et al. (2005) comparam os efeitos do
envelhecimento em dezenas de coberturas de alta refletância, sob diferentes condições
de conservação e limpeza. Os resultados comprovaram que, com o passar do tempo, as
refletâncias são progressivamente afetadas pela radiação ultravioleta e por acúmulo de
pó, sujeira e poluição urbana. No interior das cidades, a tendência do envelhecimento é
reduzir altas refletâncias, pois o pó e outros detritos urbanos acumulados sobre as
superfícies geralmente apresentam refletâncias médias.
Neste contexto, esta pesquisa tem o objetivo de avaliar os efeitos causados pela
exposição ao intemperismo natural sobre as refletâncias de tintas brancas próprias para
uso como revestimento de coberturas, a partir da exposição das mesmas pelo período de
um ano. Pretende-se demonstrar a importância do desenvolvimento de materiais
refletivos que mantenham suas características de alta refletância ao longo do tempo,
além da necessidade de limpeza periódica das coberturas para evitar perdas da reflexão
com a deposição de sujeira e poluentes sobre as mesmas.
2
2.1

MATERIAIS E MÉTODOS
Amostras analisadas

Foram selecionadas nove amostras de tintas brancas para pintura de cobertura de
edifícios disponíveis no mercado nacional, das quais uma é tinta acrílica convencional,
duas (02) são tintas acrílicas refletivas e seis (06) são tintas refletivas com microesferas
cerâmicas. As amostras foram numeradas de T1 a T9, seguidas da seguinte legenda:
CONV (tinta acrílica convencional), MEC (tinta com microesferas cerâmicas), e REF
(tinta acrílica refletiva).
Para a confecção das amostras foram utilizadas peças cerâmicas no tamanho de 8,0 x
8,0 cm, com rugosidades superficiais semelhantes às das vedações de edificações,
permitindo resultados mais realistas em relação ao acabamento superficial. As amostras
foram pintadas com uma demão de tinta na cor branco gelo como fundo, seguida de três
demãos da tinta a ser analisada, com intervalo mínimo de duas horas entre demãos.
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Tomou-se o cuidado de se obter amostras com superfícies homogêneas, predominando a
cor e acabamento da tinta considerada.
A refletância inicial das amostras foi medida antes da exposição aos agentes
atmosféricos. Posteriormente, foram coladas com silicone em placa de MDF
impermeabilizada e fixada sobre um dos protótipos presentes no canteiro experimental
do Laboratório de Construção Civil (LCC) do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da
USP São Carlos (Figura 1), permanecendo totalmente expostas às condições climáticas
durante o período de 12 meses. A posição sobre o protótipo foi escolhida para
maximizar a exposição à radiação solar, sem interferência de sombra de árvores e
prédios vizinhos. As amostras foram orientadas ao Norte e com inclinação aproximada
de 8° em relação ao plano horizontal.
Figura 1 – Amostras expostas ao intemperismo natural sobre protótipo.

(a) Protótipo no canteiro experimental.

(b) Amostras aderidas em placa sobre o protótipo.

Fonte: O autor.

O período de exposição das amostras foi de setembro de 2012 a janeiro de 2014.
Importante salientar que durante quatro meses, entre julho e outubro de 2013 as
amostras foram mantidas guardadas em local fechado no laboratório, devido a período
de intervenções no canteiro experimental do LCC, que poderiam afetar as condições
naturais de exposição das amostras, retornando para exposição em 30 de outubro de
2013. Assim, houve a interrupção da exposição no referido período, e por isso para
completar 1 ano de medições estendeu-se a exposição das amostras até janeiro de 2014.
Assim, as medidas das refletâncias ocorreram respectivamente nos seguintes períodos:
•

Inicial: setembro de 2012;

•

Segunda medição: dezembro de 2012;

•

Terceira medição: março de 2013;

•

Quarta medição: junho de 2013;

•

Quinta medição: janeiro de 2014.

Avaliações periódicas foram realizadas por observação visual, com registro fotográfico,
e instrumental, onde foram analisados o aspecto geral das amostras e a refletância solar,
esta última realizada em laboratório.
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2.2

Medições de refletância espectral

As análises óticas foram realizadas em espectrofotômetro Varian modelo CARY 5G, do
Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica da Universidade Federal de
São Carlos. Este espectrofotômetro foi escolhido porque varre a região espectral relativa
ao ultravioleta, visível e infravermelho, na faixa de operação entre 185 nm e 3300 nm,
possibilitando escolher as regiões do espectro pertinentes à pesquisa. Neste trabalho, as
amostras foram ensaiadas a cada 1nm, no intervalo de 300 a 2500 nm, que é a região do
espectro solar que apresenta maior concentração de energia proveniente do Sol, de
acordo com o espectro solar padrão definido pela ASTM (2003). Este intervalo foi
subdividido em três, caracterizando as regiões do ultravioleta (300 a 380 nm), visível
(380 a 780 nm) e infravermelho-próximo (780 a 2500 nm). As medições foram
realizadas de acordo com padrões definidos pelas normas ASTM E903-96 (ASTM,
1996) e ASHRAE 74-1988 (ASHRAE, 1988).
As refletâncias médias por faixa do espectro solar (UV, VIS, IV, Total) foram ajustadas
ao espectro solar padrão definido pela ASTM (2003), conforme método apresentado por
Dornelles (2008). Este ajuste faz-se necessário, pois a intensidade da radiação solar não
é constante ao longo do espectro e sua distribuição depende do clima, altitude e das
diversas características atmosféricas que se modificam frequentemente (nebulosidade,
presença de vapor d’água, poluição, etc.). E os dados de refletância solar obtidos pelo
espectrofotômetro caracterizam o comportamento ótico das diferentes amostras quando
expostas a uma energia constante ao longo de todo o espectro solar. Ou seja, este
cálculo não considera o percentual de energia incidente em cada comprimento de onda,
pois o espectrofotômetro não faz essa distinção, o que acarreta distorções no caso da
caracterização das superfícies frente à radiação solar, pois esta apresenta variações
acentuadas de valores de energia incidente no intervalo estudado.
3

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As curvas espectrais de refletância das amostras medidas quando novas e após a
exposição por três, seis, nove e doze meses respectivamente, são apresentadas nas
figuras 2 a 6. No Quadro 1 são apresentadas as refletâncias integradas aos
comprimentos de onda da visível e do espectro solar total, cujos valores já estão
ajustados ao espectro solar padrão definido pela ASTM (2003), conforme método
apresentado por Dornelles (2008). E na figura 7 é apresentado um gráfico de colunas
comparativo com as refletâncias médias totais de cada amostra quando novas e após 3,
6, 9 e 12 meses de exposição, respectivamente.
Observa-se que para a tinta T1 (convencional), a diminuição da refletância solar inicial
foi mais significativa a partir do sexto mês de exposição, mantendo-se nessa faixa até
concluir um ano de exposição ao intemperismo natural. Sua refletância solar diminuiu
de 91% para 79%, uma redução absoluta de 12% em um ano, sendo que nos três
primeiros meses essa redução foi menos significativa, aproximadamente 2,4%. No caso
da tinta T2, com microesferas cerâmicas, a redução foi mais significativa até 9 meses de
exposição, de 82,1% para 68,1%, mantendo-se nessa faixa com um ano de exposição
(66,3%), sendo a redução total de 15,8% em um ano de exposição. Ou seja, superior à
redução que ocorreu na tinta T1 convencional. Além disso, a tinta T1 convencional foi a
que apresentou a menor perda em sua refletância solar ao longo do período de
exposição, caracterizando-a como a tinta mais refletiva entre as analisadas nesta
pesquisa, e também foi a que apresentou maior poder de manutenção de sua capacidade
refletiva neste período.
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Figura 2 – Curvas de refletância espectral das tintas T1 e T2.

Para as tintas T3 e T4, o impacto maior na redução da refletância solar ocorreu até o 6º
mês de exposição das amostras. Para a tinta T3 a redução foi de 15,5% (de 81% para
65,5% após 1 ano) e para a tinta T4 reduziu 16,8% (de 84,8% para 68%).
Figura 3 – Curvas de refletância espectral das tintas T3 e T4.

No caso das tintas T5, T6 e T7, comportamento semelhante aconteceu, com maiores
impactos da exposição ao tempo até o sexto mês. Particularmente a tinta T7 foi a que
apresentou a maior diminuição em sua refletância solar ao longo de um ano de
exposição, reduzindo de 78,4% para 60,6%, uma redução absoluta de 17,8%, conforme
apresentado no Quadro 1 e na Figura 7.
Figura 4 – Curvas de refletância espectral das tintas T5 e T6.
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Figura 5 – Curvas de refletância espectral das tintas T7 e T8.

A tinta T8 refletiva teve redução na sua refletância inicial já no terceiro mês de forma
bastante significativa (de 73,6% para 63,2% - redução de 11,3%) e manteve-se nesta
faixa ao longo dos demais meses, até completar um ano de exposição, finalizando com
refletância solar de 61,1%. A tinta T9 refletiva já teve comportamento diferenciado
desta, sendo que a redução de 14,4% na refletância foi gradativa ao longo do tempo, de
75,9% inicial para 61,5% final.
Figura 6 – Curvas de refletância espectral da tinta T9.

Na figura 7 é apresentado um gráfico de colunas comparativo com as refletâncias
médias totais de cada amostra quando novas e após 3, 6, 9 e 12 meses de exposição,
respectivamente. Também está em destaque a variação absoluta na refletância solar
(diminuição da refletância) quando nova e após 1 ano de exposição, conforme discutido
anteriormente. Em destaque na figura (grifo amarelo), as amostras que apresentaram
maiores diminuições em suas refletâncias solares, neste caso as tintas T6-MEC e T7MEC, ambas que possuem microesferas cerâmicas em sua composição. Para ambos os
casos, as mesmas apresentavam, visualmente, rugosidade superficial superior às demais
amostras, em especial a amostra T7-MEC, justamente a que apresentou maior alteração
em sua refletância solar (inicial=78,4% e 12meses=60,6%, diminuição de 17,8%), como
pode ser observado na Figura 8, com uma imagem da amostra antes da exposição ao
tempo (imagem da esquerda) e após os 12 meses de exposição (imagem da direita). Este
comportamento comprova a conclusão de estudos anteriores (Seker; Tavil, 1996) que
indicam que a rugosidade superficial pode influenciar na modificação da refletância
solar ao longo do tempo, pois a mesma facilita o acúmulo de detritos, fuligem e poeira
em sua superfície, e estes interferem na capacidade de refletir mais radiação.
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Apesar da rugosidade das tintas não ter sido avaliada nesta pesquisa, e com a confecção
das amostras da forma mais homogênea possível, as características de produção
industrial de algumas delas fazem com que a superfície pintada se torne mais rugosa em
relação às outras tintas (caso das tintas T6-MEC e T7-MEC citadas anteriormente). Esta
rugosidade não foi medida nesta pesquisa, porém foi observada e detectada visualmente,
como registro fotográfico apresentado na Figura 8, e deve ser considerada na discussão
dos resultados aqui apresentados.
Quadro 1 – Refletâncias médias (VIS e TOTAL) das tintas expostas ao
intemperismo natural quando novas e após 3, 6, 9 e 12 meses de exposição.
Refletâncias Médias Ajustadas (%)
Sigla

NOVA

3 MESES

6 MESES

9 MESES

12 MESES

VIS

Total

VIS

Total

VIS

Total

VIS

Total

VIS

Total

T1-CONV

93,7

91,0

90,0

88,6

82,6

81,7

82,0

81,6

78,5

79,0

T2-MEC

86,3

82,1

83,4

80,4

75,3

73,3

68,3

68,1

66,1

66,3

T3-MEC

84,9

81,0

76,8

75,1

69,2

68,2

67,9

67,5

65,4

65,5

T4-MEC

89,8

84,8

80,1

77,4

73,9

72,0

70,8

69,8

68,2

68,0

T5-MEC

85,2

80,9

77,7

75,2

69,3

68,3

67,8

68,0

67,1

67,1

T6-MEC

87,8

85,3

81,4

81,0

72,5

73,3

64,1

67,3

67,2

68,9

T7-MEC

82,8

78,4

72,2

70,1

64,0

63,3

61,0

61,6

59,8

60,6

T8-REF

77,4

73,6

63,8

62,3

62,5

62,3

60,4

61,1

60,2

61,1

T9-REF

80,5

75,9

73,3

70,8

66,3

65,0

68,5

67,2

61,1

61,5

Fonte: O autor.

Figura 7 – Alterações na refletância solar após 3, 6, 9 e 12 meses de exposição.

Fonte: O autor.
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Figura 8 – Amostra T7-MEC inicial (esquerda) e após 12 meses (direita) de
exposição ao intemperismo natural.

Fonte: O autor.

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa, foi investigado o impacto que a exposição ao intemperismo natural de
amostras de tintas causa sobre as refletâncias iniciais das mesmas. Após a medição da
refletância solar das tintas antes da exposição e periodicamente a cada três meses,
observou-se que para todas as amostras houve uma redução significativa da refletância
espectral inicial das tintas após a exposição ao tempo por 1 ano, o que comprova os
efeitos da deposição de detritos presentes na atmosfera sobre a superfície das
coberturas.
A tinta branca convencional teve a menor redução em sua refletância solar
(aproximadamente 11,9%). Já as tintas com microesferas cerâmicas em média tiveram
uma redução de 15,8% em suas refletâncias solares, enquanto as tintas refletivas a
redução média foi de aproximadamente 13,5%.
Em algumas tintas, a redução da refletância espectral foi menos significativa do que em
outras, podendo ser resultado da menor facilidade de aderência da sujeira sobre a
película de tinta, ou sua capacidade de limpeza com a incidência de chuvas, por
exemplo ao longo do ano. A rugosidade superficial também é fator importante
responsável pelo acúmulo de sujeira sobre a superfície pintada, como observado com a
tinta T7-MEC, que contém microesferas cerâmicas em sua composição, apesar da
rugosidade não ter sido caracteriza quantitativamente neste estudo.
Os resultados desta pesquisa ressaltam a importância do desenvolvimento de tintas e
revestimentos que mantenham sua capacidade refletiva ao longo do tempo, seja através
da dificuldade da aderência de sujeira em sua superfície, ou através de limpeza
periódica (ou repintura) de coberturas expostas ao sol, com o objetivo de restabelecer a
refletância inicial das mesmas, ou ao menos de recuperar parte da refletância inicial da
tinta. Um tempo maior de exposição das amostras seria importante para um estudo mais
aprofundado sobre durabilidade e manutenção da refletância das tintas para cobertura ao
longo do tempo. Neste caso, seria possível que a tinta branca convencional apresentasse
desgaste maior que as tintas com microesferas cerâmicas, por exemplo, e assim o
percentual de redução da refletância solar da tinta convencional seria superior ao
observado nesta pesquisa, no período avaliado.
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LEVANTAMENTOS DE ERROS EXECUTIVOS EM EDIFÍCIOS
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RESUMO
A alvenaria estrutural está sendo um sistema construtivo bastante empregado no Brasil, principalmente
com o incentivo que o governo está oferecendo com campanhas de habitação popular. Porém, apesar de
ser um sistema construtivo bastante antigo, nota-se certa dificuldade dos profissionais que executam esse
tipo de estrutura, que se evidenciam pela presença de várias falhas construtivas que se observam na obra
durante a fase de elevação da alvenaria. Este trabalho tem como objetivo apontar os principais erros
normalmente encontrados na fase de execução da alvenaria estrutural a partir de um levantamento de
campo, comparando com os critérios de aceitabilidade descritos pela literatura nacional. Foi realizado um
levantamento de campo numa empresa que atua em Fortaleza/CE executando prédios residenciais em
alvenaria estrutural, onde, de posse desses dados, foi feita uma análise geral de quais erros executivos são
mais incidentes na etapa de elevação das alvenarias, discutindo-se também as possíveis causas de tais
ocorrências. Como resultado observou-se que os erros mais ocorrentes foram os desaprumos na alvenaria,
erros de paginação com a utilização de blocos quebrados, o não preenchimento de diversas juntas com a
argamassa e a falta de padronização quanto às espessuras dessas juntas. Uma medida importante que pode
ser tomada para amenizar a maioria desses erros é a utilização de ferramentas adequadas e padronizadas e
o emprego de mão-de-obra qualificada e preparada para esse tipo específico de sistema construtivo.
Palavras-chave: alvenaria estrutural, erros executivos, manifestações patológicas.

ABSTRACT
The structural masonry is constructive system very used in Brazil, especially with the incentive that the
government is offering due to public housing campaigns. However, despite being a fairly old building
system, there is some difficulty who perform this type of structure, which are evidenced by the presence of
several construction flaws that are observed in the work during the elevation of the masonry. This paper
aims to describe the main errors usually found in the implementation phase of structural masonry from a
field survey, compared with the acceptability criteria described by the national literature. A field survey
was make in a company engaged in Fortaleza/CE at residential buildings in structural masonry, where
from these data, a general analysis of errors which executives are more incidents on the rise masonry
step is taken, it will also be held discussing the possible causes of such occurrences. As a result it was
observed the most plumbs occurred in masonry, paging errors with the use of broken plates, failure to
satisfy various joints with mortar and lack of standardization regarding the thicknesses of these joints. An
important measure that can be taken to mitigate most of these errors is the use of appropriate and
standardized tools and the use of skilled labor and prepared for this particular type of construction
system.
Keywords: structural masonry, executives errors, pathological manifestations.
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1

INTRODUÇÃO

A indústria de construção civil no Brasil está numa fase bastante favorável e vem
crescendo cada vez mais, juntamente com a inserção de novos sistemas construtivos, e é
urgente que se usem tecnologias inovadoras e eficientes, proporcionando qualidade e ao
mesmo tempo, menor custo que os sistemas construtivos convencionais atualmente
aplicados no país. Segundo Pedroso (2004), destes sistemas, a alvenaria é um processo
construtivo presente em todas as regiões, tendo seu uso como vedação ou como
estrutura, a chamada alvenaria estrutural.
Segundo Kalil e Leggerini (2002), a alvenaria estrutural atingiu o auge no Brasil na
década de 80, onde era utilizada principalmente para a construção dos conjuntos
habitacionais, pois tinha um grande potencial de redução de custos, o que levou também
a diversas construtoras e produtoras de blocos investirem nessa tecnologia para torná-las
mais vantajosa. Porém, há alguns anos foram observados muitos problemas na sua
execução, que acabaram tendo que ser reparados nessas obras. Esses problemas devemse ao uso de mão-de-obra não especializada ou sem conhecimentos necessários,
materiais sem qualidade ou usados erroneamente (PRUDÊNCIO, 2003).
Esses últimos autores ainda citam que a inexperiência por parte dos profissionais com a
utilização da alvenaria estrutural dificultou sua aplicação, causando várias
manifestações patológicas nesse tipo de edificação, fazendo com que esse processo
construtivo desacelerasse novamente.
Levando em conta que a alvenaria estrutural tem o papel não só de vedação, como
também de sustentação estrutural, pequenas falhas cometidas na execução da obra
podem acarretar em sérias manifestações patológicas não só relacionadas ao uso e ao
custo, mas também à segurança, que poderá estar comprometida. Observa-se que uma
série de erros que geralmente são cometidos na execução da alvenaria de vedação,
dentre eles: a falta de prumo, dimensões inadequadas de juntas verticais e horizontais,
modulação diferente da que é exigida em projeto, dentre outros, que se não forem
sanados ainda durante a fase de elevação desta, certamente causarão alguma
manifestação patológica podendo trazer junto prejuízos, incômodo aos usuários, dentre
outros problemas. Diante do grande volume de obras em alvenaria estrutural que estão
surgindo em âmbito nacional, torna-se interessante a caracterização desses erros.
Portanto, o objetivo deste trabalho é apontar os principais erros usualmente encontrados
na fase de execução da alvenaria estrutural de blocos cerâmicos a partir de um
levantamento de campo (estudo de caso), comparando-os com os critérios de
aceitabilidade descritos pelas normas nacionais. Não será objeto deste artigo as
repercussões ou consequências dos erros encontrados no levantamento de campo para
com os usuários ou órgãos financiadores do empreendimento.
2

METODOLOGIA

Foi realizado um levantamento de campo em uma obra de prédios residenciais em
alvenaria estrutural e que fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida, buscandose quais erros executivos eram mais incidentes na etapa de elevação das alvenarias e
suas possíveis causas. A obra escolhida para ser feito o levantamento possui 4 torres,
cada torre com 5 pavimentos e cada pavimento com 8 apartamentos, totalizando um
total de 160 apartamentos. Existem quatro tipologias de apartamentos no
empreendimento, que se diferenciam pelo tamanho, número de quartos e suítes de cada
unidade, dependendo da torre onde elas se encontram. No período de tempo da
realização deste trabalho a obra encontrava-se na etapa de término da alvenaria dos
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últimos pavimentos e início dos acabamentos nos primeiros pavimentos. Levando em
conta a fase que a obra estava, foram tirados como amostragem apenas os apartamentos
dos dois últimos pavimentos de cada torre, totalizando 64 apartamentos, o que
significam 40% do número de total de unidades do empreendimento.
Foram escolhidos 7 itens para avaliação da alvenaria nas visitas aos apartamentos:
Locação das paredes, onde foram analisadas se os eixos das paredes estão locados nos
lugares indicados em projeto; Paginação dos blocos, onde foram analisados se os
diferentes tipos de blocos estão alocados na parede da maneira indicada nos projetos de
elevação; Prumo, onde foram medidas quais paredes estão com desaprumos, e o quanto
elas estão (o valor representativo por apartamento foi tirado como o maior desaprumo
encontrado nas paredes que o compõe); Alinhamento das paredes, onde foram
analisadas as planicidades das paredes; Preenchimento das juntas, onde foram
computadas as juntas secas que forem encontradas; Juntas Verticais, onde foram
analisados os tamanhos ou a ausência das mesmas (o valor usado para representar
aquele apartamento foi a máxima dimensão das juntas verticais que foram medidas); e
Juntas Horizontais, onde também foram analisados os tamanhos ou a ausência das
mesmas (o valor usado para representar aquele apartamento foi a máxima dimensão das
juntas que foram medidas). Foram avaliadas todas as paredes dos apartamentos
vistoriados.
Foi elaborada uma ficha de verificação para ser usada na fase de levantamento de dados
na obra, que contém os serviços que serão avaliados, e quais os valores de
aceitabilidade. De posse dos dados coletados foi feita uma análise geral de quais erros
executivos são mais incidentes na etapa de elevação das alvenarias e suas possíveis
causas. Buscou-se ainda apresentar as prováveis perdas geradas por esses erros, tais
como a minoração da resistência estrutural do edifício, majoração dos custos que vão
ser aumentados por conta de possíveis re-serviços e adequações de serviços sucessores
ao da alvenaria, geração de maior volume de resíduos de construção civil e possíveis
problemas de utilização do apartamento pelo morador.
3

RESULTADOS

Os dados levantados na obra estão dispostos nos quadros 1 a 4 para as torres 1 a 4,
respectivamente.
Quadro 1 – Dados levantados na Torre 1
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Quadro 2 – Dados levantados na Torre 2

Quadro 3 – Dados levantados na Torre 3

Quadro 4 – Dados levantados na Torre 4

Será apresentado a seguir especificamente cada um dos itens que foram analisados nos
apartamentos do estudo de caso.
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3.1

Locação das paredes

Foram conferidos se os eixos das paredes estavam locados nos lugares indicados em
projeto, medindo-se os desvios, ou seja, a diferença de distância onde a parede era para
estar locada, de acordo com o projeto, e onde ela realmente está. Na Figura 1 pode-se
observar a média dos desvios máximos por torre e também os valores máximos de
desvio na torre.
Figura 1 – Desvios médios e máximos de locação das paredes.

Apesar de todas as paredes apresentarem um pequeno desvio, observa-se que o mesmo
não é representativo, pois os limites máximos admissíveis tirados da literatura é igual a
10 milímetros (Tomaz e Helene, 2000), enquanto as médias dos desvios medidos em
campo variam entre 5 a 6 milímetros e valores máximos iguais a 8 milímetros.
Considerou-se então que nenhuma das paredes da amostragem está fora do critério de
aceitabilidade proposto.
3.2

Modulação dos blocos

Um item que se mostrou bastante falho na obra foi a modulação dos blocos. Os projetos
de paginação da alvenaria elaborados pelo projetista praticamente não foram seguidos.
Assim, no levantamento em obra verificou-se que 50%, 44%, 56% e 37% das alvenarias
dos apartamentos das torres 1, 2, 3 e 4, respectivamente, apresentaram anomalias na
modulação.
Com a modulação feita correta, a amarração das paredes seria simplificada, havendo um
ganho significativo em termos da racionalização do sistema construtivo. Entretanto,
sendo esta condição não atendida, foi necessária a utilização de unidades especiais para
a correta amarração das paredes, o que pode trazer algumas consequências
desagradáveis para o arranjo estrutural. Outra consequência da não realização da
modulação correta da paginação está relacionada com a utilização de blocos quebrados
para o ajuste da alvenaria. Esse procedimento incorreto resulta em um custo maior e
uma racionalidade menor para a obra, que se verifica não só em relação à mão-de-obra
para execução dos enchimentos propriamente ditos, mas também pelo seu efeito
negativo no próprio dimensionamento da estrutura como um todo.
Verificou-se que em todas as torres, houve um número considerável de paredes que não
seguiam critério nenhum de paginação, e que ainda contavam com muitos blocos
quebrados para ajuste em espaços não modulados. Erros como esse ocorrem pela falta
de mão-de-obra qualificada para a execução da alvenaria estrutural. Constatou-se ainda
que muitos dos pedreiros que executaram a alvenaria eram acostumados somente com a
execução da alvenaria de vedação e que não tinham experiência com a alvenaria
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estrutural. Um fator que também dificulta bastante a execução da paginação correta é a
grande variabilidade no tamanho dos blocos cerâmicos, onde foram constatados lotes
inteiros de com a largura de quase um centímetro a mais do que o padrão. A Figura 2
mostra o registro fotográfico feito em uma parede de um apartamento da torre 02, que
ilustra a utilização de vários blocos que foram quebrados para completar a alvenaria,
sem seguir a paginação correta da parede.
Figura 2 – Inadequação na modulação da alvenaria de um apartamento da torre 2

3.3

Prumo e alinhamento das paredes

A Figura 3 apresenta a média dos desaprumos máximos por torre e também os valores
máximos na torre.
Figura 3 – Desaprumos médios e máximos das paredes levantados em campo

Na análise dos prumos e alinhamento das alvenarias, também se constatou uma
quantidade considerável de apartamentos com pontos de desaprumo. Como mostrado na
literatura, os limites admissíveis são de 2 milímetros para cada metro de alvenaria, então
considerando-se uma alvenaria padrão do apartamento com 2,80 metros de altura, o
limite admissível passa a ser 5,60 milímetros. Observando os dados levantados,
percebe-se valores consideráveis, com as médias por bloco variando entre 8 e 10
milímetros. Observou-se ainda valores máximos de até 16 milímetros de desaprumo.
Uma das possíveis causas desses desaprumos está relacionada à falta de ferramentas
adequadas para a execução do trabalho como os escantilhões e o nível de bolha. Um
fator que também deve ser considerado é a exigência pela velocidade de execução do
serviço, onde se percebeu ser constante no canteiro de obras. Essa exigência aumenta as
chances de aparecerem mais erros, principalmente no que se refere nos quesitos que
dependem da fase de elevação da alvenaria, que a etapa que mais demanda tempo.
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Além de causarem esforços adicionais na alvenaria que não foram considerados pelo
projetista, os desaprumos e desalinhamentos existentes na alvenaria acarretarão em
desperdícios futuros, isso por que na etapa de revestimento a espessura deste precisará
ser maior para garantir a “planicidade” da parede. Esse aumento na espessura acarretará
não só em um consumo maior de material, mas também demandará um maior tempo de
mão-de-obra trabalhada para a execução do serviço.
Verificou-se, em campo, que a execução do serviço estava sendo feita sem a utilização
de quase nenhuma das ferramentas que são recomendadas pela literatura e que foram
comentadas nesse artigo. Da mesma forma da paginação, a grande variabilidade nas
dimensões dos blocos cerâmicos facilita as falhas na execução da alvenaria estrutural
quanto ao prumo e alinhamento das paredes.
3.4

Juntas

Na análise de preenchimento das juntas, foi conferida a existência, ou não, da argamassa
que une os blocos, tanto as juntas horizontais como as verticais. Na Figura 4 pode-se
observar uma parede com ausência de argamassa nas juntas verticais em alvenaria
encontradas na torre 03. Em todos os apartamentos visitados, foi encontrada pelo menos
uma parede com juntas sem o preenchimento. Em alguns casos os blocos cerâmicos
estavam juntos um do outro sem nenhum espaçamento entre eles, porém em alguns
apartamentos (como foi mostrado na Figura 4) foi deixado o espaçamento da junta, mas
o mesmo não foi preenchido com a argamassa.
Segundo Romah (sem data), o não preenchimento dessas juntas verticais causa uma
redução na resistência das estruturas aos esforços laterais e principalmente uma menor
rigidez à flexão e ao cisalhamento. As faltas das juntas ainda causarão também a
facilidade da entrada de intempéries, o que causará outras manifestações patológicas
que acarretará consequências diretas aos usuários finais.
Figura 4 – Alvenaria com juntas verticais sem preenchimento

Fez-se uma análise também as juntas verticais e horizontais. Pôde-se observar que os
apartamentos apresentaram algumas juntas verticais com espessura média de 35
milímetros e dois valores pontuais de 70 milímetros, sendo estes valores elevados se
comparados com os limites encontrados na literatura que recomendam juntas médias de
10 milímetros. As Figuras 5-a e 5-b apresentam as aberturas médias e máximas de
juntas verticais e horizontais, respectivamente, dos apartamentos das torres
inspecionadas observadas nas alvenarias dos apartamentos avaliados.
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Figura 5 – a) Juntas verticais médias e máximas levantadas em campo; b) Juntas
horizontais médias e máximas levantadas em campo;

Observa-se que os apartamentos também apresentam algumas juntas horizontais
elevadas (com a média em torno de 20 milímetros), se comparadas com os limites
encontrados na literatura que recomendam juntas médias de 10 milímetros. Foram
verificados alguns pontos em que nota-se a ausência da junta horizontal, o que é muito
prejudicial à alvenaria.
As juntas horizontais se mostraram menos espessas que as verticais, mesmo assim ainda
apresentam inconformidades se comparadas às indicações das normas, que ainda
afirmam que juntas espessas diminuem gradativamente a resistência à compressão da
alvenaria
3.5

Outros erros

Além dos erros executivos apresentados nos itens acima, também foram feitos registros
de outros erros e manifestações patológicas que foram encontrados pontualmente
durante a inspeção dos apartamentos, dentre eles: grauteamento mal executado deixando
vazios (Figura 6-a), juntas fissuradas (Figura 6-b), rasgo na alvenaria decorrente da
tubulação elétrica executada após a alvenaria e umidade nos blocos (Figura 6-c) e;
fungos e bolor nos blocos (Figura 6-d).
Figura 6 – a) Grauteamento mal executado; b) Fissura na alvenaria;
c) Rasgos na alvenaria; d) Bolor em blocos
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4

CONCLUSÕES

Diante dos dados levantados, podem-se tirar as seguintes conclusões com base nos
resultados apresentados:
1) Na item locação das paredes, apesar de a maioria destas apresentarem algum desvio,
observou-se que o mesmo está dentro dos critérios de aceitabilidade, pois os valores
máximos admissíveis para esses desvios são de 10 milímetros, enquanto a média de
desvios das alvenarias foi de 5,5 milímetros.
2) Sobre a paginação da alvenaria, notou-se que não é dada muita importância para este
item na obra. Em aproximadamente 50% da amostra foram encontradas paredes que
apresentavam diferenças entre o projeto de paginação e o que foi executado.
3) Na conferência dos prumos das paredes, observa-se que o desaprumo também é um
erro bastante comum. A média dos desaprumos medidos nos apartamentos foi 9
milímetros, enquanto o nível de aceitabilidade para as alvenarias avaliadas é de 5,6
milímetros.
4) As juntas de argamassas da alvenaria foi um dos pontos mais críticos dos erros
levantados pois foram constatadas muitas juntas sem preenchimentos, principalmente as
verticais. Notou-se grande variabilidade da espessura das juntas horizontais, com
espessuras médias máximas de 18 milímetros e médias mínimas de 3,5 milímetros,
enquanto os critérios de aceitabilidade são de 10 milímetros, podendo variar apenas 3
milímetros, para mais ou para menos. Com relação às juntas verticais, observou-se
juntas com espessuras de 70 milímetros, enquanto que o valor limite é de 10 milímetros.
Além de diminuir a resistência da alvenaria, juntas muito espessas afetam a paginação
da alvenaria.
5) Outros erros e manifestações patológicas foram encontrados durante o levantamento
de campo, como pontos inadequados de grauteamento, junta de argamassas com
fissuras, rasgos na alvenaria para execução de pontos elétricos e umidade excessiva na
base das paredes. Todos esses erros causam problemas tanto para a segurança estrutural
da edificação, como no surgimento de manifestações patológicas que afetarão
diretamente o usuário.
Muitos desses erros encontrados poderiam ser evitados, ou pelo menos amenizados com
a utilização de todas as ferramentas disponíveis para a execução da alvenaria estrutural,
bem como com a utilização de mão-de-obra experiente e capacitada. Outro fator que
também merece importância é o controle de tamanho dos blocos, onde não devem ser
utilizados blocos com dimensões fora de padrão.
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RESUMO
Na construção civil os estudos dos conceitos da construção enxuta têm contribuído para
a diminuição das perdas e, consequentemente, para o aumento da produtividade. Este
trabalho tem por objetivo investigar quais são as contribuições da análise da distribuição
dos tempos das atividades nos processos construtivos de estrutura (armação e fôrma) e
de marcação de alvenaria, para a criação de melhorias que visem a redução de perdas na
construção civil. A metodologia utilizada foi a aplicação da técnica de amostragem do
trabalho, ao utilizar planilhas para a coleta de dados, onde foi possível identificar as
porcentagens dos tempos das atividades produtivas, auxiliares e improdutivas. Foi
adotada também a correlação dos tipos de perdas com os índices percentuais
identificados. Assim, conhecendo os percentuais, foram sugeridas melhorias. Foram
identificadas perdas do tipo transporte, espera e estoque principalmente, relacionadas
com as etapas de execução de fôrma (escoramento das lajes), armação de lajes
(amarração das barras de aço) e marcação de alvenaria respectivamente. As melhorias
sugeridas foram substituição de equipamentos e mudanças no processo do produto, para
contribuir com um fluxo contínuo do trabalho. Ao reduzir perdas do tipo transporte e
espera, contribuiu-se para o desenvolvimento do setor e implementação de critérios
competitivos.
Palavras-chave: Amostragem do trabalho, construção enxuta, produtividade.
ABSTRACT
In construction the studies of the concepts of lean construction have contributed to
waste reduction and to increase productivity. This work aims to investigate what are the
contributions of the analysis of the time distribution of activities in construction
processes of structure (frame and mold) and labeling of masonry, for the creation of
improvements aimed at waste reduction in construction. The methodology used was the
technique of work sampling, using spreadsheets for data collection, where it was
possible to identify the percentages of time of productive, unproductive and auxiliary
activities. It has also adopted the correlation of the types of wastes with the percentage
rates identified. Thus, knowing the percentages, improvements were suggested. Wastes
such transportation, waiting and inventory primarily related to the execution steps of
mold (bracing slabs), frame slabs (tying steel bars) and marking masonry respectively
were identified. The suggested improvements were replacing equipment and changes in
the product process to contribute with a continuous flow of work. By reducing
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transportation and waiting wastes, it contributed to the sector's development and
implementation of competitive criteria.
Keywords: Work sampling, lean construction, productivity.
1

INTRODUÇÃO

Segundo Souza (2006), a construção civil é um setor que demanda muita mão de obra e,
por isso, muito tem se estudado na tentativa de aumentar sua produtividade. O estudo
publicado em 1992 por Koskela trouxe para o setor conceitos de uma nova filosofia de
produção. A construção enxuta, como ficou conhecida, tem como principal preocupação
a redução das perdas oriundas não só das atividades de conversão como também das de
fluxo (ISATTO; FORMOSO, 1998).
De acordo com Koskela (1992), é importante que haja uma otimização das atividades
que agregam valor e uma redução daquelas que não agregam.
Verifica-se que a técnica de amostragem do trabalho é uma ferramenta importante com
a qual é possível investigar como estão distribuídos os tempos das atividades
desenvolvidas pelos operários ao longo do dia de trabalho e que podem ou não agregar
valor ao produto. Nesta técnica, as atividades são distribuídas ao longo do tempo em
atividades produtivas, auxiliares e improdutivas. As primeiras são as que agregam valor
ao produto, os dois outros tipos não agregam.
Este trabalho teve como objetivo aplicar a metodologia de amostragem do trabalho e
investigar quais são as contribuições da análise da distribuição dos tempos das
atividades nos processos construtivos de estrutura e de alvenaria, para melhorias que
visem a redução de perdas na construção.
2
2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Contexto histórico

Para Isatto e Formoso (1998), o Sistema Toyota de Produção surgiu em um momento
em que as empresas seriadas passavam por dificuldades. O modelo tradicional, também
chamado de modelo de conversão, já não respondia mais tão eficazmente. Esse é um
modelo linear, onde existem matérias primas que são transformadas em produtos através
de processos e subprocessos.
O modelo proposto por Shingo (1996) coloca a produção não mais como um sistema
linear. Ele idealizou que existiam dois eixos diferentes. O primeiro seria o fluxo dos
materiais, que se denominaria processo. O segundo, o fluxo do sujeito trabalho,
podendo ser o homem ou uma máquina, que seriam as operações (ISATTO;
FORMOSO, 1998).
O sistema Toyota, como ficou conhecido, tem dois pilares: o Just-in-Time (JIT), que
preconiza que as partes constituintes só devem chegar à linha de montagem no
momento e na quantidade que serão utilizadas; e a automação dos recursos humanos
(COSTA et al., 2010).
As anomalias estão relacionadas com perdas no processo. Shingo (1996) classifica as
perdas na produção em: superprodução, espera, transporte, processamento, movimento,
produção de produtos defeituosos e estoques. Koskela (2004) ainda define o oitavo tipo
de perda, que é o Making-do. Este último tipo de perda ocorre quando um operário
começa um processo sem que todos os pré-requisitos estejam concluídos ou disponíveis.
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Esse início no tempo errado pode gerar um aumento no tempo do processamento e um
aumento da variabilidade do produto (KOSKELA, 2004).
Na década de 1990, o modelo desenvolvido pela Toyota Motor Company (que originou
o Sistema Toyota de Produção) passou a ser conhecido como Lean production, o que
significa, em português, produção enxuta. Segundo Womack (1992) apud Denari
(2010), a produção enxuta é enxuta por usar menos quantidade de tudo, comparando
com a produção em massa (modelo tradicional de produção). Em 1992, este modelo foi
estudado por Koskela e adaptado para a realidade da construção civil. Com isto,
originou-se a construção enxuta (Lean Construction).
2.2

Construção enxuta

Com o aumento da competitividade entre as empresas de construção civil e o aumento
das exigências dos clientes, era preciso mudar a maneira de se produzir, para que fosse
possível atingir lucros satisfatórios. Foi nesse cenário que em 1992, o estudioso Lauri
Koskela discutiu a aplicação dos princípios do Sistema Toyota de Produção na
construção civil, criando a Construção Enxuta (ISATTO; FORMOSO, 1998).
O principal objetivo da Lean production é reduzir as perdas. Para Shingo (1996), essas
perdas deveriam ser mitigadas na etapa de processos. Denari (2010) reafirma que um
dos principais focos da produção enxuta é na eliminação das perdas, que significa
eliminar as atividades desnecessárias, ou seja, as atividades que não agregam valor.
Porém, Koskela (1992) lembra que se deve evitar essas perdas principalmente nas
atividades de fluxo. Fica claro que a redução das perdas é algo que deverá ser procurado
continuamente (ISATTO; FORMOSO, 1998).
Koskela (1992) definiu assim a nova filosofia de produção aplicada à construção civil
como a produção através de um fluxo de materiais e/ou informações. Neste fluxo, os
materiais podem estar em quatro estados: processamento, inspeção, espera ou
transporte. Assim, o modelo proposto reduz-se a duas visões de produção, ou seja, ou o
material estará em fluxo ou em processo de conversão.
Deste modo, contrapondo ao modelo tradicional, o qual via a produção como um
conjunto de atividades de conversão apenas, onde entravam matérias primas e saiam
produtos acabados ou semi-acabados, surgiu o modelo da construção enxuta, onde o
processo é constituído por atividades de processamento, transporte, espera, conversão e
inspeção.
Koskela (1992) divide o fluxo em atividades que agregam valor ao produto final e
atividades que não agregam. Na figura 1, as atividades inseridas nas caixas em tom de
cinza são as atividades que não agregam valor. São elas: movimentação, espera e
inspeção, sendo a espera um estado e não uma atividade. As caixas sem preenchimento
são as atividades que agregam valor ao produto final, representadas pelas as atividades
de processamento.
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Figura 1 - Rede de fluxo idealizada por Koskela

Fonte: Koskela (1992)

Apesar da filosofia da construção enxuta ter sido criada em 1992, é comum os
empreendimentos da construção civil não adotarem a visão de fluxo. Assim,
tradicionalmente, estuda-se e aplica-se a produtividade e os fatores que interferem na
produtividade para promover melhorias na produção. Porém, verifica-se que existem
muitos fatores que interferem neste resultado e que ocorrem na forma de perdas de
tempo das atividades de produção.
Assim, outra forma de contribuir com melhorias relacionadas à tarefa realizada pelos
operários, que refletem na produtividade da equipe, é o estudo da distribuição das
tarefas no tempo, ou seja, durante a jornada de trabalho. Isto está diretamente
relacionado com o dimensionamento da equipe e como a mesma utiliza o tempo para
realizar as tarefas programadas.
Freitas et al. (1994) apud Carvalho et al. (2004) afirmam que “somente através da
observação do trabalho e do levantamento de dados é que podem ser propostas
modificações no processo produtivo e explicadas estas modificações aos operários”. O
método mais utilizado é o método de amostragem do trabalho, segundo Santos (1995).
3
3.1

METODOLOGIA
Descrição do objeto de estudo

O trabalho foi desenvolvido a partir de um estudo de caso em uma empresa construtora
que atua no mercado imobiliário sergipano. A obra pesquisada é constituída por quatro
torres de 11 pavimentos cada. O primeiro pavimento, térreo, é composto por sete
apartamentos e os demais são pavimentos tipo com oito apartamentos cada.
Os processos construtivos a serem pesquisados foram definidos a partir de uma reunião
realizada entre pesquisadores e de representantes da empresa, para selecionar os
processos considerados prioritários. São estes: estrutura e alvenaria.
Na etapa de estrutura, a pesquisa ocorreu nas etapas de execução de fôrmas e montagem
da armação. Para a etapa de alvenaria, foi pesquisado o serviço de marcação da
alvenaria.
3.2

Ferramenta utilizada

Foi utilizado o método de amostragem do trabalho para o acompanhamento das
atividades de montagem de fôrma de madeira e armação e marcação de alvenaria. A
técnica de amostragem do trabalho é uma ferramenta importante para que as empresas
possam fazer o estudo dos tempos gastos em cada um dos três tipos de atividades. Esses
três tipos são: as que agregam valor ao produto (atividades produtivas), as atividades
auxiliares e as atividades improdutivas.
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O método consiste na observação direta sobre um determinado serviço, registrando a
atividade executada no instante da observação, em planilhas pré-elaboradas, contendo
todas as atividades constantes do ciclo da execução do serviço. Para as observações,
adotam-se intervalos regulares de tempo entre elas (tempo de ciclo), disciplinando o
trabalho do observador.
Os números de observações foram determinados através da equação desenvolvida por
métodos estatísticos (Equação 1) (CARVALHO et al., 2004):

N  4
onde, N
S
P

p  (1  p)
( S  p)²

(1)

= número de observações à serem realizadas;
= erro relativo em percentagem;
= percentual de ocorrência do evento em decimal.

Adotou-se inicialmente para a carpintaria, para um erro de 10,00%, 2437 observações.
A partir da consideração dessas variáveis foi possível fazer medições com um intervalo,
entre medições, de 15 em 15 minutos, durante 5 horas por dia e com uma equipe de 14
operários. Neste caso, seriam necessários 9 dias. Ao longo da pesquisa esse tempo foi
estendido até completar três ciclos de concretagens, aumentando, assim, o número de
observações e diminuindo o erra relativo.
Para a equipe de armação, foi adotada a pesquisa com um erro de 10,00%, onde seriam
necessárias também 2437 observações. Desta vez, as medições ocorreriam a cada
10minutos, durante 5 horas por dia e com uma equipe de 10 operários. Como resultado,
seriam necessários 9 dias.
Para a equipe de marcação de alvenaria foi adotada a pesquisa com um erro de 10,00%,
onde seriam necessárias 2437 observações. Como as medições ocorrendo a cada 10
minutos, durante 5 horas por dia e com uma equipe de 6 operários, seriam necessários
14 dias.
As observações foram feitas de 7:00h às 12:00h ou das 13:00h às 17:00h, seguindo o
intervalo entre as observações estabelecidos previamente.
As atividades realizadas por cada operário foram classificadas em produtivas, auxiliares
ou improdutivas. As atividades produtivas agregam valor ao produto e são
caracterizadas pelas operações de processamento. As atividades complementares, ou
auxiliares, podem ocorrer na forma de operações de transporte, movimentação e
inspeção. Por sua vez, as atividades improdutivas devem ser eliminadas e são
caracterizadas por esperas e parada por diversos motivos, dentre outros. A classificação
dessas atividades é de caráter subjetivo e pessoal para cada pesquisador. Pode acontecer
de pesquisadores diferentes classificarem a mesma atividade de maneira diferente.
Sendo assim, foram elaboradas planilhas por processo construtivo e dentro destes por
tipo de mão de obra, se oficial ou ajudante (serventes). A divisão destas atividades nos
grupos foi realizada ao consultar o procedimento operacional da empresa para os
serviços pesquisados e após elaboração das planilhas foram submetidas à análise de um
dos engenheiros da obra, para validação. A seguir, são apresentados os Quadros 1 e 2
que exemplificam, respectivamente, os três tipos de atividades para os profissionais
oficiais e ajudantes da carpintaria.
Ao final de cada dia de coleta de dados, era contabilizado o percentual real de cada tipo
de atividade.
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Quadro 1 – Classificação do tipo de atividade referente aos oficiais carpinteiros
PRODUTIVAS
101 Colocação do gastalho
102 Fixação da grade do fundo
103 Fixação de forma da grade
104 Fixação de formas laterais
105 Fixação de forma de fechamento
106 Fixação de grade de fechamento
107 Colocação de atracadores no pilar
108 Colocação de fundo de vigas
109 Colocação e fixação de formas laterais
110 Montagem de assoalho
111 Fixação arame painel externo
112 Forma rebaixamento de varanda

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

AUXILIARES
Transferência de eixo
Aprumar grade junto à forma
Marcação da linha de nível
Desforma
Reforma de forma
Nivelamento
Colocação de garfos
Colocação de escoras
Receber instruções
Confecção de gastalho maluco
Fechamento encontro de viga
Amarras nas escoras
Travamento fundo de viga

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311

IMPRODUTIVAS
Espera por material
Espera por conferência do técnico
Necessidades fisiológicas
Descanso
Parado devido chuva
Falta
Retrabalho
Fora do posto de trabalho
Parado sem motivo
Em deslocamento
Transporte de materiais

Fonte: Quadro elaborado pelo autor.

Quadro 2 - Classificação do tipo de atividade referente aos serventes de
carpinteiros

Fonte: Quadro elaborado pelo autor.

4
4.1

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Processo executivo de montagem de fôrma

Após análise dos dados de amostragem do trabalho e de realizar o acompanhamento dos
serviços, foi feita a contabilização do número de observações, separando-as por grupo
de acordo com a classificação exemplificada pelos Quadro 1 e 2. A partir daí foi
possível elaborar o quadro apresentado na Tabela 1, o qual mostra um resumo dos
tempos produtivos, auxiliares e improdutivos para os oficiais carpinteiros e seus
ajudantes.
Tabela 1 - Resumo das percentagens de tempos produtivos, improdutivos e
auxiliares para o processo de montagem de fôrma.
Quant.
dados
coletados
4395

Tempos das atividades para Oficiais (%) Tempos das atividades para Serventes (%)
Produtivos
33,16%

Auxiliares Improdutivos
27,97%

38,87%

Produtivos

Auxiliares

68,85%

0,06%

Improdutivos
31,09%

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.

Durante o período da pesquisa foram identificadas perdas do tipo transporte de material
referente à mão de obra dos oficiais. Estas foram classificadas previamente como
improdutivas sendo que poderiam ser evitadas com medidas simples. Para o primeiro
1030

ciclo, durante os 4 dias que antecedem a concretagem dos pilares, foram contabilizadas
110 observações de oficiais “transportando material”. Neste mesmo período, cada
funcionário foi observado 80 vezes.
Caso fosse substituído um carpinteiro por um servente e este último em todas as
observações fizesse transporte de material diminuiriam 80 das 110 observações desse
tipo para os oficiais, restando ainda 30 observações de transporte de material realizado
por oficiais. Nota-se claramente que poderia substituir na equipe um oficial por um
servente, o que traria uma economia para a obra. Nos dois ciclos subsequentes foram
contabilizados 88 e 104 observações de transporte de material respectivamente, o que
comprova o alto índice desse tipo de atividade realizada por oficiais.
Como exemplo de perda do tipo processamento, foi observado durante a pesquisa que
um carpinteiro fazia amarrações com sarrafos para que as escoras pudessem ficar fixas
no seu local de uso. Esta foi uma atividade classificada como auxiliar e tinha uma
duração aproximada de 1 dia para a execução e outro dia para sua retirada. Essa é uma
atividade que não agrega valor e que poderia deixar de ser realizada caso a empresa
adotasse práticas simples para evitá-la. Exemplos de alternativas para evitar tal perda é a
substituição do equipamento de escoramento por um que utilize tripé e/ou andaimes
(Torres). Fazendo um comparativo entre o custo da mão de obra para realização desse
serviço e o custo da utilização dos equipamentos propostos, a obra economizaria R$
248,28 a cada laje concretada. Tendo em vista que o empreendimento pesquisado possui
quatro torres de 11 pavimentos cada, a economia que poderia ser feita por cada laje
passa a ser significativa.
Em termos dos princípios da construção enxuta que poderiam ser aplicados para
minimizar as perdas na produção, observou-se que poderiam ser aplicados os princípios
de redução de parcela de atividades que não agregam valor, como, por exemplo, o
transporte de material feito por carpinteiros. Simplificação pela redução do número de
passos e partes, onde se sugeriu a utilização de tripés e/ou torres para o escoramento.
Ainda, pode-se destacar os princípios de estabelecimento de melhoria contínua ao
processo e benchmarking, que tem por objetivo sempre buscar avanços que visem a
melhoria de todo o processo, podendo inspirar-se em empresas do mesmo ramo que
possuam boas práticas.
4.2

Processo construtivo de montagem de armação

Foram feitas as observações conforme descrito pela metodologia desse trabalho. As
atividades executadas pelos armadores e seus ajudantes foram contabilizadas e
separadas por grupos similarmente aos apresentados nos Quadros 1 e Quadro 2. Em
termos gerais, o resultado da amostragem do trabalho encontra-se na (Tabela 2).
Observa-se que para os oficiais as atividades produtivas tiveram um percentual
relativamente alto de 47,25%. Isto se justifica porque enquanto permanecem nas
bancadas de armação o material está localizado próximo, evitando atividades de fluxo.
Porém, ocorreram atividades auxiliares e improdutivas. Para estas destacaram-se as
amarrações realizadas durante a armação das lajes e o descanso dos operários devido ao
trabalho já estar concluído. Os serventes obtiveram resultados positivos para as
atividades produtivas deles (70,14%). Isto ocorreu durante grande parte das
observações.
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Tabela 2 - Resumo das percentagens de tempos produtivos, improdutivos e
auxiliares para o serviço de execução de armação.
Quant. dados
coletados
2301

Tempos das atividades para Oficiais (%)

Tempos das atividades para Serventes (%)

Produtivos

Auxiliares Improdutivos

Produtivos

Auxiliares Improdutivos

47,25%

20,97%

70,14%

0,00%

31,78%

29,86%

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.

Verifica-se que o ciclo da armação é resumido em basicamente dois tipos de atividades:
a armação das vigas e pilares nas bancadas e armação na laje (pilares, vigas, armação
positiva e negativa de lajes) “in loco”. De maneira geral, os dias de armação nas
bancadas são dias com alta porcentagem de atividades produtivas. Nos dias de armação
da laje, a porcentagem de atividades produtivas cai acintosamente.
Essa redução é explicada, pois com o término da colocação das vigas apenas dois
armadores faziam a distribuição das armações positivas e negativas, enquanto que de 6 a
7 operários faziam a amarração da armação durante aproximadamente 1,5 dias. Grande
parte das perdas se deu devido à amarração das barras (processamento). Essas perdas
poderiam ser evitadas com a utilização de telas já soldadas de fábrica, atendendo a todas
as solicitações de projetos. Outra alternativa seria a utilização de equipamentos portáteis
que fazem a amarração. Este equipamento substitui a torquês e mostra-se uma
alternativa mais rápida. Vale salientar que a empresa em estudo já possui tais
equipamentos, porém, não estava em utilização no canteiro pesquisado.
Por serem alternativas de rápida execução, poderia diminuir também o tempo entre a
concretagem de pilar e a concretagem da laje (perda por espera). A diminuição desse
tempo implicaria na redução das perdas referentes à carpintaria, pois os dois dias que a
equipe de armação leva para preparar a laje são os dois dias que a equipe de carpintaria
atinge os índices mais altos de tempos improdutivos, como já foi visto anteriormente. A
redução do tempo de ciclo da armação de uma laje também diminuiria o tempo total de
execução da estrutura, diminuindo assim gastos com mão de obra, característica dessa
etapa da obra, e o prazo da obra, uma vez que esta é uma atividade do caminho crítico
do empreendimento.
Em termos dos princípios da construção enxuta que poderiam ser aplicados para
minimizar as perdas na execução de armação, observou-se que poderiam ser aplicados
os princípios simplificação pela redução do número de passos e partes, melhoria
contínua no processo e benchmarking, além de redução do tempo de ciclo como descrito
anteriormente.
4.3

Processo construtivo de marcação de alvenaria

Em termos da amostragem do trabalho, após a análise dos dados e de realizar o
acompanhamento dos serviços, foi possível elaborar o resultado apresentado na Tabela
3.
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Tabela 3 - Resumo das percentagens de tempos produtivos, improdutivos e
auxiliares para o serviço de execução de marcação de alvenaria.
Quant.
dados
coletados

Tempos das atividades para Oficiais (%)

Tempos das atividades para Serventes (%)

Produtivos

Auxiliares

Improdutivos

Produtivos

Auxiliares Improdutivos

744

45,54%

3,77%

50,69%

39,58%

1,98%

58,44%

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.

De maneira geral, a relação da improdutividade, para este processo, refere-se à falta de
material (argamassa) no início da manhã. A demora ou não da argamassa chegar ao
pavimento é fator determinante na diminuição ou no aumento da improdutividade. Foi
observado durante a pesquisa que pelo início da manhã era feito transporte de blocos
pelo caminhão munck.
Como proposta de melhoria sugeriu-se que os blocos fossem transportados com
antecedência. Assim, não se deveria esperar acabar o estoque do pavimento para que se
reabasteça (perda), ou seja, deve-se trabalhar com um estoque de segurança, para
garantir a continuidade do fluxo de produção. Portanto, os blocos que estariam sendo
transportados pela manhã poderiam ter sido transportados no dia anterior.
Foi observado também que a quantidade de materiais transportados no fim da tarde era
pequena, o que reforça o pensamento de que a distribuição dos materiais não estava
organizada como deveria. Uma alternativa de melhoria quanto ao abastecimento seria a
implementação da ferramenta Kanban, componente do sistema JIT (Just in Time).
Com relação aos princípios da construção enxuta poderia ser aplicado nesse processo o
princípio de redução da parcela de atividades que não agregam valor, a exemplo do
transporte da argamassa de maneira ineficaz e uma consequente espera pelo material.
5

CONCLUSÃO

Com a pesquisa desenvolvida, percebe-se que com a diminuição das perdas, ocorre o
aumento da produtividade das equipes e, consequentemente, contribuiu-se para a
competitiva das empresas.
O estudo em questão utilizou o método de amostragem do trabalho para identificar o
percentual de tempos produtivos, auxiliares e improdutivos para os processos
construtivos. Foi possível então identificar perdas por transporte e processamento para a
etapa de execução de fôrmas; perdas por processamento e espera, para a montagem da
armação; e perdas no estoque e no transporte no processo de marcação de alvenaria;
como também foi possível propor melhorias.
Com o conhecimento dos percentuais das atividades produtivas, auxiliares e
improdutivas, a pesquisa também tinha por objetivo investigar os motivos dos índices
improdutivos e propor soluções com base nos princípios da construção enxuta. Pode-se
dar destaque ao primeiro princípio, de redução da parcela das atividades que não
agregam valor ao produto e à simplificação pela minimização do número de passos e
partes.
Como melhorias foram sugeridas desde substituição de equipamentos ou mudanças no
processo do produto, de forma a contribuir para um fluxo contínuo do trabalho.
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DESIGN PARA A MANUTENIBILIDADE NO USO DA
FERRAMENTA GSP NOS SERVIÇOS PREDIAIS INDUSTRIAIS
SILVA, Vanessa Cristine
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RESUMO
Partindo da importância da manutenção civil, pretende-se mostrar neste estudo o processo de
gerenciamento de solução de problemas GSP, como sendo uma ferramenta de aplicação eficiente,
adequada aos sistemas inteligentes, atendendo à satisfação dos clientes, ao reconhecimento do mercado, e
alcançando padrões de alta qualidade e produtividade, dentro de um complexo industrial. As
características singulares do processo de manutenção predial são pouco abordadas nas obras existentes,
portanto este trabalho é apenas uma amostragem de como os sistemas de manutenção predial podem ser
desenvolvidos por acompanhamento de uma ferramenta de gestão. As necessidades de constantes
adequações na estrutura física de instalações, por motivo ergonômico ou para facilitar o dia a dia das
pessoas, são situações que fazem parte da rotina de um gestor de manutenção civil predial e que,
obviamente, se não houver uma gestão eficiente de toda essa demanda, diversos fatores podem ocorrer
como: indisponibilidade nas instalações, riscos de acidentes, usuários insatisfeitos, condições físicas que
irão impactar em improdutividade, custos altos e desnecessários e até mesmo a desvalorização do
empreendimento.
Palavras-chave: Manutenção, gestão predial, processo produtivo.

ABSTRACT
Taking into account the importance of maintaining civil, this study aims to show the process of
troubleshooting management GSP as a tool of efficient application, appropriate to the intelligent systems,
taking into account the satisfaction of customers and the recognition of the market, and achieving high
standards of quality and productivity, within an industrial complex. The unique features of the process of
building maintenance are barely addressed in existing works, so this job is just a sampling of how the
building maintenance systems can be developed for monitoring of a management tool. The need for
constant adjustments in physical structure of facilities, by reason or ergonomic to facilitate the everyday
life of the people, these are situations that are part of the routine of a civil maintenance and property
manager that, obviously, if there is an efficient management of all this demand, several factors can occur
as: unavailability on the premises, risks of accidents, disgruntled users, physical conditions that will
impact in lack of productivity, high costs and unnecessary and even the devaluation of the enterprise.
Keywords: Maintenance, building management, production process.

1

INTRODUÇÃO

Conforme publicado em 1994, na NBR 5.462, a manutenção é definida como a
combinação em ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas
a manter ou relocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função
requerida, num nível de desempenho exigido. Para tanto, as atividades de manutenção
existem para manter sobre controle a degradação dos equipamentos e das instalações,
causada pelo seu desgaste natural e pelo uso. Essa degradação se manifesta de diversas
formas, desde a aparência externa ruim dos equipamentos até as perdas de desempenho
e paradas de produção, fabricação de produtos de má qualidade e poluição ambiental. Já
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a norma inglesa, BS-3811/1993, define manutenção como a combinação de qualquer
ação para reter um item ou restaurá-lo, de acordo com um padrão aceitável.
A manutenção civil predial é, de fato, um tema pouco abordado nas literaturas técnicas.
Percebe-se no setor uma carência de modelo de qualidade eficiente, seja por questões
culturais ou por se pensar que serão apenas mais despesas e que não irão agregar valor
ao sistema predial. A falta de uma organização de trabalho que tenha como base o
processo simultâneo pode trazer consequências desagradáveis aos usuários como:
indisponibilidade dos complexos prediais, baixa confiabilidade e o aumento de riscos
das edificações. É importante destacar que a manutenção é uma atividade participante
do processo produtivo e não uma mera atividade secundária de apoio. Portanto, deve
haver a consciência da necessidade da empresa de maximizar lucros e minimizar custos.
Este trabalho procura apresentar uma reestruturação das atividades de manutenção
predial de rotina de forma sistêmica.
1.1

Objetivo

Este artigo busca apontar quais as ferramentas que podem ser adotadas para resolver
problemas nos serviços da manutenção predial, demonstrando de forma sistêmica o uso
do processo de gerenciamento do GSP – Grupo de Soluções de Problemas, através de
quatro etapas de trabalho com o envolvimento de toda a equipe.
1.2

Justificativa

Segundo Ishikawa (1984), a manutenção tem que ter a instalação adequada e sempre
disponível às necessidades da empresa, fazendo uso dos conceitos e métodos de
qualidade no exercício de suas atividades, atendendo, assim, às necessidades de seu
cliente através da produção. Além disso, a qualidade da manutenção está ligada a
procedimentos de combate às falhas e suas causas, ao bom entrosamento da equipe, ao
aumento da produtividade e à definição dos procedimentos da organização. Para o autor,
várias ferramentas gerenciais relacionam-se às atividades dos responsáveis pela
manutenção, tais como: CCQ (Circulo de Controle de Qualidade), TPM (Manutenção
Produtiva Total), GQT (Gestão de Qualidade Total), PDCA (Método de Controle de
Processos), MASP (Método de Analise e Solução de Problemas), FMEA (Análise de
Modo de Falha), RCFA (Análise de Causa Raiz de Falha), MCC (Manutenção Centrada
em Confiabilidade), Análise de Pareto, CEP (Controle Estatístico do Processo),
Programa “5S”, 5W1H, Método dos Porquês, sendo importante saber que são
simplesmente ferramentas e sua simples utilização não significa exatamente a obtenção
de bons resultados. Por outro lado, o uso adequado dessas ferramentas pode levar a
excelentes resultados, que podem contribuir para a qualidade na manutenção. Neste
estudo, o GSP é um procedimento uniforme e padrão, através do qual as reais causas
dos problemas são reconhecidas e eliminadas de forma duradoura. Para a solução desses
problemas, são necessários o envolvimento e o comprometimento de todos e a resolução
definitiva dos problemas. Para que se possa realizar melhor o trabalho do dia a dia, a
solução de problemas é uma ferramenta que facilita a resolução dos problemas crônicos
existentes nas áreas de manutenção.
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2

METODOLOGIA

Para se desenvolver este trabalho, foram utilizadas as pesquisas bibliográficas, que
apresentam conceitos, regras e diretrizes de um dado contexto para um projeto de
viabilidade na implantação de uma ferramenta de gestão num complexo industrial no
estado de Minas Gerais, e o estudo de caso, este, a mola propulsora desta etapa do
trabalho. Com o objetivo de atender à necessidade de melhoria na produção e na
redução de custos e desperdícios para o setor de manutenção, este projeto envolveu um
grupo de engenheiros, analistas e técnicos, coordenados pelo supervisor de manutenção,
para estabelecer indicadores, definir as metas e os planos de ação, através de várias
sessões de brainstorming1. Esses indicadores foram baseados em quatro etapas: 1 –
Identificação; 2 – Observação; 3 – Análise; 4 – Plano de ação; 5 – Ação; 6 –
Verificação; 7 – Padronização. Com base nas informações coletadas, cada etapa foi
realizada através da criação de uma série de procedimentos, entre os quais a fiscalização
e elaboração de padrões da rotina da manutenção civil predial. Cada indicador terá
definida a meta que deverá cumprir a cada 30 dias, cabendo ao supervisor analisar se a
ação é consistente e propõe melhorias nos processos.
3
3.1

ANÁLISE E RESULTADO DE DADOS
Identificação do problema

Os principais pontos levantados como barreiras referem-se ao baixo número de horas
produtivas no contrato de manutenção civil predial e no atraso na entrega dos serviços.
Uma vez apurados dados quantitativos, os valores contabilizados são: média de horas
produtivas diárias por pessoa dos meses de setembro de 2009 a fevereiro de 2010 de
3,73 horas/mês, tendo como meta o valor meta de 4,29 horas/mês; número de ordens de
serviço atendidas no período totalizando 894, para um efetivo de mão de obra
contratado de 41 executantes e com 24 equipamentos no contrato.
3.2

Observação do problema

Na observação é necessário investigar os aspectos específicos do problema sob vários
pontos de vista, por exemplo: a. Tempo – os resultados são diferentes de manhã, à tarde,
à noite, às segundas-feiras e feriados; b. Local – deve-se levar em consideração as
condições climáticas, unidade relativa do ar, temperatura do ambiente e condições dos
instrumentos de medição. Foram utilizadas nesta etapa de observação as ferramentas de
qualidade: cartas de controle e o gráfico de pareto.
3.2.1 Canteiro da contratada – layout inadequado
Neste ambiente foram identificados barreiras e fenômenos ocorridos de algumas
especialidades rotineiras, tais como: a perda de tempo na distribuição de ferramentas e
controle deficiente de materiais; área de serralheria incompatível com a necessidade;
perda de tempo e controle deficiente nos serviços de vidraçaria em função da
localização.

1

O brainstorming (tempestades de ideias sem críticas e julgamento) é uma ferramenta associada à
criatividade e seu uso se justifica na fase de planejamento na busca de soluções. Através de um grupo de
pessoas, cria-se uma tempestade de ideias acerca do assunto tratado, objetivando a identificação de
problemas e questionamento de causas ou a análise da relação causa e efeito.
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3.2.2 Planejamento e programação dos serviços
A etapa de planejamento trata-se de uma abordagem sistêmica para integrar
simultaneamente todos os processos relacionados. Para tanto se percebe a ausência e a
deficiência no planejamento das ordens de serviços – cronograma mensal; a ausência de
controle e acompanhamento sistemático da programação geral dos serviços; o
formulário de apropriação de horas/serviços inadequado.
3.2.3 Equipamentos
O objetivo deste passo é fazer com que os operadores utilizem os padrões com a
máxima efetividade. Nesse contexto, a utilização de equipamentos é baixa, além da
quantidade de ferramentas de serralheria ser insuficiente, considerando também a
indisponibilidade de equipamentos e veículos.
3.2.4 Efetivos de mão de obra
Esta abordagem mobiliza os executantes desde o início até o fim do ciclo do processo,
incluindo qualidade, custos, prazos e necessidades dos clientes. Conforme observado
em campo, o efetivo se mostrou insuficiente e inadequado para atender à demanda de
serviços e ao elevado índice de absenteísmo e turn-over.
3.2.5 Materiais
Observa-se o controle deficiente de materiais requisitados para o almoxarifado; o
desperdício (sobra de obra) não é reaproveitado; há demora na reposição do material e
entrega em local indevido.
3.2.6 Frentes de serviço
Neste contexto, inspeções avaliam a situação do processo no contexto do ambiente,
analisando equipamentos, materiais e operadores na rotina da manutenção. Neste passo
o objetivo é combater a paralisação de atividades antes do horário previsto, evitar a
perda de horas produtivas nas obras devido ao tempo de deslocamento de um local para
outro; a baixa inovação de materiais e metodologias de execução; o baixo nível de
qualificação e treinamento ao pessoal de obra; sobrecarga de atividades para o líder e
baixa autonomia ao líder de campo; falta de planejamento de atividades que requerem
permissões de trabalho.
3.3 Análise
O envolvimento de todas as pessoas é a principal contribuição na identificação das
causas. As reuniões de brainstorming são participativas, pois é na base dos resultados
das experiências que será confirmada ou não a existência de relação entre o problema e
as causas mais prováveis. Uma ferramenta da qualidade importante utilizada nesta etapa
é a Matriz GUT. Sua vantagem na gestão de problemas é auxiliar o gestor a avaliar de
forma quantitativa a resolução dos problemas, objetivando priorizar possíveis ações
corretivas e preventivas para alcançar um resultado parcial ou total da eliminação do
problema. O início de partida para montagem da Matriz GUT é listar as causas
contemplando os aspectos e os problemas a serem analisados. Em seguida, será
atribuída uma nota para cada problema listado, dentro de três aspectos: gravidade,
urgência e tendência. A gravidade representa o impacto do problema analisado sobre
alguns aspectos tais como, tarefas, pessoas, resultados, processos e organizações. Ao
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que se refere, o aspecto urgência significa a necessidade disponível de tempo e prazo
para resolver o problema. Na tendência, fica evidenciado o potencial do problema, a
probabilidade do problema se tornar maior com o passar do tempo. É a avaliação da
tendência de crescimento, redução ou desaparecimento do problema. A regra de cálculo
que determinará o grau de prioridade do problema é feita pela multiplicação dos valores
de cada problema seria (G) x (U) x (T), sendo o produto da Matriz GUT = 125.
Quadro 1 – Análise das causas através da Matriz GUT
Gravidade Urgência Tendência
Causa
Muito
Acompanhamento deficiente de materiais no
almoxarifado da contratada
Alto índice Absenteísmo e Turn-over
Baixo nível reciclagem profissional e treinamentos
Grande perda de tempo no deslocamento para
canteiro/vestiário e obras
Planejamento deficiente de materiais
Processo de compras/suprimentos
Baixa otimização e insuficiência de equipamentos
Horas apontadas incorretamente e formulário
dificultando esta atividade
Planejamento deficiente de uso de materiais nas
frentes de serviços
Não existe um procedimento para solicitação de
materiais
Baixa inovação metodologias de execução
Baixo índice de pesquisa e desenvolvimento de novos
materiais

Médio

Pouco

Total

(X)

125

(X)

125

(X)

125

(X)

125

(X)

125

(X)

125
(X)

45

(X)

27

(X)

27
(X)

25

(X)

25

(X)

15

Fonte: da autora, 2014

3.4 Plano de ação
Nesta etapa será elaborada a estratégia de ação em discussão com o grupo envolvido na
seção de brainstorming. É importante observar que as ações serão tomadas sobre as
causas fundamentais e não sobre seus efeitos. Nesse contexto deverá ser determinada a
meta a ser atingida e a análise de custo de cada uma.
A ferramenta utilizada no plano de ação é o 5W2H, que significa um checklist das
atividades que precisam ser desenvolvidas. O nome desse termo se deve às primeiras
letras dos nomes (em inglês) das diretrizes utilizadas neste processo. What – O que será
feito. Why – Por que será feito. Where – Onde será feito. Who – Por quem será feito.
How – Como será feito. How much – Quanto custará fazer. O 5W2H faz com que se
busque analisar cada causa em vários níveis, sempre questionando o “porquê” até
chegar à raiz do problema.
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Quadro 2 – Cronograma do Plano de ação
Etapa

Previsto de

Previsto até

Realizado de

Realizado até

1 – Identificação

11/3/2010

18/3/2010

18/3/2010

23/3/2010

2 - Observação

19/3/2010

19/4/2010

23/3/2010

20/5/2010

20/4/2010

7/5/2010

20/5/2010

24/5/2010

28/5/2010

29/9/2010

5 - Ação

22/6/2010

30/9/2010

6 - Verificação

1/9/2010

1/12/2010

3 - Análise
4 - Plano de Ação

7 - Padronização

10/5/2010

2/12/2010

8 - Conclusão

9/12/2010
10/12/2010

17/12/2010

Fonte: da autora, 2014

Quadro 3 – 5W2H Detalhamento dos projetos com informações para execução
Causas
Acompanhamento deficiente de
materiais
no
almoxarifado da
contratada.

Deficiência no
planejamento do
controle
dos
serviços
programados e
em execução

O quê
Levantar o
material no
canteiro e
definir a
quantidade
mínima em
estoque.
Trabalhar o
cronograma
ea
programação, de
serviços
liberadas
para
execução.

Estimular a
equipe e os
gestores da
contratada a
Baixa inovação pesquisar
nas metodologias em fontes
de execução
especializadas de
novos
métodos
executivos.

Quem

Como
Através
da
criação
Técnico
07/2009 de um
procedimento de
controle
Criar
cronogra
ma
de
serviços
para
Supervisor 08/2009
execução
com
atualização
Semanal

Supervisor

Quando

09/2010

Fonte: da autora, 2014
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Onde

Por que Quanto

No
canteiro
Controle
de
atual não
terceiatende
ros

Na
Manute
nção
civil
predial

Planejamento
não
atende

Aumento
Na
de
Manute produtivi
nção
dade e
civil
Nas
melhores
reuniões predial condide rotina
ções de
trabalho

0,00

0,00

0,00

3.5 Ação
Durante a execução desta etapa é necessário verificar fisicamente e no local quais as
ações que necessitam da ativa cooperação de todos. As reuniões participativas e as
técnicas de treinamento devem ser constantes. Todas as ações e os resultados bons e
ruins devem ser registrados, com o tempo em que foram previstas e realizadas.
Quadro 4 – 5W2H Execução das ações
Andamento
dos trabalhos

Quem

Como

Custo
previsto

Levantar
o
Através
material
no
da
canteiro
e
criação
definir
a
de um
quantidade
Procedimínima
em
mento de
estoque;
contro-le
Técnico
R$ 0,00
A
contratada
de
deverá repassar
Mate-rial
toda sexta feira
à relação de
materiais que
necessitam de
reposição.
Informar
os
fatos
á
contratada
e
Na
líderes
de
Técnico
reunião R$ 0,00
campo, cobrar
de rotina
ações
e
intensificar
fiscalização.
Estimular
a
equipe e os
gestores
da
contratada
a
Na
pesquisar em
Supervisor
reunião
R$ 0,00
fontes
de
rotina
especializadas
de
novos
métodos
executivos.

Custo
realizado

R$ 0,00

Previsto Realizado Observações

7/2010

7/2010

R$ 0,00

8/2010

9/2010

R$ 0,00

8/2010

9/2010

Após análise
da
situação
atual
foi
elaborado um
procedimento
e um fluxo
para melhorar
processo de
requisição de
materiais.

A fiscalização
intensificada
Prinicipalmen
-te no final do
dia, ou seja, a
chegada
do
pessoal
no
canteiro.
Produtos
novos que já
estão sendo
utilizados:
argamassa de
assentamento
tijolos.

Fonte: da autora, 2014

3.6 Verificação
Ferramenta utilizada para itens de controle – trata-se de uma gráfica utilizada para
avaliar a estabilidade, fazer um diagnóstico a fim de determinar se um processo está
sobcontrole estatístico. Permite que se verifique quanto da variabilidade ocorre devido à
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variação aleatória, inerente ao próprio processo (causas comuns), e quanto é devido às
ocorrências não originais ao processo (causas especiais).
Figura1 – Gráfico de verificação de horas produtivas

Fonte: da autora, 2014

Quadro 5 – Verificação dos dados coletados e a frequência como ocorrem
Data
09/2009
10/2009
11/2009
12/2009
01/2010
02/2010
03/2010
04/2010
05/2010
06/2010
07/2010
08/2010
09/2010
10/2010
11/2010
12/2010
01/2011

Base
3,54
3,86
2,85
4,24
4,20
3,68

Previsto

Realizado

3,73
3,73
3,73
3,73
3,73
3,73
4,78
4,78
4,78
4,78
4,78

4,81
5,28
5,17
5,13
4,67
4,79
5,50
5,21
5,67

Fonte: da autora, 2014

3.7 Padronização
O principal objetivo da padronização exemplificada neste estudo através do quadro seis
é esclarecer, através da ferramenta 5W2H, para que servem as atividades que
efetivamente devem ser incluídas ou alteradas nos padrões já existentes e garantir que
os novos padrões ou que as alterações nos existentes sejam transmitidas a todos os
envolvidos.
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Quadro 6 – Padronização – elaboração dos documentos controlados
O Quê

Quem

Como
Estabelecen
do critérios
Elaborar padrão de
que
atendimento
de
orientarão a
ordem de serviço
forma de
Técnico atendimento
pelo contrato por
Administração da
dos serviços
Manutenção Civil
pelo
Predial.
contrato por
Administração.
Estabelecen
do critérios
que vão da
solicitação
Elaborar padrão de
ao
Gerenciamento de Técnico
recebimento
Materiais
dos
materiais no
canteiro da
Contratada.
Identificando nas
frentes de
serviços
Intensificar
Técnico situações de
Fiscalização
potencial
ganho de
horas
produtivas

Previsto Realizado

12/2010

12/2010

8/2010

12/2010

12/2010

12/2010

Observações

Elaborado e registrado no
SAP o padrão atendimento
serviços no contrato por
administração.

Elaborado e registrado no
SAP o padrão
gerenciamento de
materiais (solicitação,
requisição e recebimento).

Esta atividade é constante
e deve ser realizada por
todos da equipe e Técnicos
da manutenção Civil.

Fonte: da autora, 2014

4

CONCLUSÃO

Este artigo visou apontar as possibilidades de quais as ferramentas de gestão eficiente e
de qualidade podem ser adotadas para a realização de um projeto no contrato de
manutenção predial. Cabe, ainda, ressaltar que a elaboração de padrões e a intensiva
fiscalização exemplificada em cada etapa do projeto foi uma das formas de reduzir o
back log (tempo de espera) e contribuir para o aumento da produtividade do contrato de
manutenção civil predial. Entretanto, o envolvimento de toda a equipe proporcionou o
maior ganho nas atividades desenvolvidas, beneficiando principalmente o crescimento
técnico/profissional do setor. Este estudo demonstra um avanço significativo para a
aplicação em outros contratos, sobre a complexidade de se buscar uma forma sistêmica
para a manutenibilidade2 das edificações e incentivar a inovação do desenvolvimento
tecnológico de produtos e serviços.
2

Segundo a NBR 5.462/1994 “Manutenibilidade é a capacidade de um item ser mantido ou recolocado
em condições de executar suas funções requeridas, sob condições de uso especificadas, quando a
manutenção é executada sob condições determinadas e mediante procedimentos e meios prescritos.
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No que se refere ao uso da metodologia à ferramenta GSP é eficiente e de fácil
entendimento e trabalho, conduzindo a motivação da equipe para cumprir os passos de
cada etapa e assim atingir os resultados.
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RESUMO
É prática comum no mercado da construção civil a substituição de mão-de-obra própria por terceirizada
no intuito de reduzir custos diretos e, principalmente, custos indiretos com administração, gerência e
fiscalização. A partir disso, surgem diversos cenários nas obras de construção civil predial, que vão desde
a terceirização de todos os serviços, inclusive da própria administração da obra, passando pela
terceirização de serviços específicos ou, no outro extremo, em que a empresa incorporadora executa sob a
sua administração e com mão-de-obra própria todos os serviços da obra. O objetivo desse artigo foi
avaliar aspectos referentes à utilização de mão-de-obra terceirizada por empresas incorporadoras que
atuam no mercado da construção predial em períodos distintos no intuito de verificar a evolução entre
2009 e 2013. Essa pesquisa faz parte de um projeto com o Sinduscon/Oeste que visa o monitoramento de
diversos aspectos do mercado da construção, dentre eles a terceirização dos serviços. Para o levantamento
dos dados foram selecionados 10 serviços representativos da obra, desde corte, dobra e montagem de
armaduras até pintura. Para cada serviço foram pesquisadas características como o tipo de contrato, seja
ele através de mão-de-obra própria, de empreitada global ou a preços unitários e dados sobre a estrutura
da empresa terceirizada como, por exemplo, se possui responsável técnico e se emite ART. Dentre os
resultados destaca-se a utilização de mão-de-obra própria que, entre 2009 e 2013, aumentou de 42% para
56%. Apesar da diminuição do percentual de terceirização, houve um aumento na formalização de
contratos (de 61% para 94%) e comprovando essa tendência, verificou-se um aumento no número de
empresas terceirizadas que estão regularmente constituídas (de 46% para 89%). Assim, apesar da
diminuição na terceirização dos serviços pesquisados, as incorporadoras estão cada vez mais exigentes no
que tange às responsabilidades legais, fiscais e trabalhistas das empresas terceirizadas.
Palavras-chave: terceirização; mão-de-obra; tendências do mercado.

ABSTRACT
It is common in the civil construction market the substitution of the workforce by the outsourced one in
order to reduce direct and mainly indirect costs with administration, management and supervision. From
this, several scenarios appear in the workmanships of the building civil construction, which outsource all
of the services, including its own workmanship administration, passing for the specific services
outsourcings or, in the other extremity, where the incorporator company executes under its own
administration and workforce all the services of the workmanship. The aim of this study was to evaluate
aspects related to the use of outsourced workforce by incorporator companies which operate in the
building construction market in different periods in order to check the evolution between 2009 and 2013.
This research is part of a project with Sinduscon/West aimed at monitoring various aspects of the
construction market, including the services outsourcing. To gather data it was selected 10 representative
services of the workmanship, since cutting, folding and assembly of armor until the painting. For each
service it was surveyed characteristics such as type of agreement, whether by workforce itself, global
enterprise or unit prices and data under the structure of the outsourcing company, for example, if you
have a responsible technician and emits ART. Among the results highlight the use of workforce itself,
between 2009 and 2013 increased from 42 % to 56 %. Despite of the decrease in the percentage of
outsourcing, there was an increase in the agreements formalization (from 61% to 94 %) and confirming
this trend, there has been an increase in the number of contractors that are properly constituted (from
46% to 89 %). Thus, despite of the reduction in the outsourcing of the searched services, the more
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demanding incorporators are each time they refer to the legal, fiscal and working responsibilities of the
outsourced companies.
Key-words: Outsourcing, workforce, market trends.

1 INTRODUÇÃO
O aquecimento verificado nos últimos anos no setor da indústria da construção civil
torna ainda mais importante o conhecimento das tendências e evolução de todos os
aspectos relacionados com o setor que, simplificadamente, tem como insumos básicos
os materiais e a mão-de-obra. Sendo que, com a competitividade cada vez mais
presente, observa-se a necessidade da profissionalização das pessoas envolvidas nos
processos produtivos.
Custo, qualidade, produtividade, responsabilidade, velocidade e outros são aspectos
diariamente considerados e analisados para as decisões que são tomadas pelas empresas
do ramo. Neste contexto, destaca-se a mão-de-obra como foco da atenção das empresas
que atuam no setor. Visando atingir metas que buscam a melhoria dos aspectos acima
citados, em que a terceirização de mão-de-obra é uma alternativa presente nas decisões
do dia a dia destas empresas.
Muito se tem falado das vantagens e desvantagens da utilização de mão-de-obra
terceirizada na construção, entretanto, existem poucos dados reais com embasamento
técnico e científico para apontar quais os aspectos positivos e negativos desta prática.
Em virtude da escassez de material técnico que auxilie os profissionais na decisão de
optar por terceirizar ou não a mão-de-obra para execução de serviços da construção,
muitas vezes estas decisões são tomadas simplesmente pelo “sentimento” do
empreendedor ou administrador da obra. Nos casos em que o profissional em questão é
experiente e com grande vivência na indústria da construção civil, este “sentimento”
pode ajudar a optar pelas melhores soluções, entretanto, no caso de profissionais menos
experientes, um trabalho como este pode servir de ferramenta para consulta e argumento
para decisões.
Tal estudo visa auxiliar na compreensão dos papéis das empresas incorporadoras e das
terceirizadas a partir da visualização de como uma parte do mercado da construção civil
de Chapecó-SC (composto pelas maiores incorporadoras da cidade) vem equalizando
estas relações, apresentando o resultado de uma pesquisa que busca avaliar aspectos
referentes à utilização de mão-de-obra terceirizada por empresas incorporadoras que
atuam no mercado da construção civil predial comparando dados coletados nos anos de
2009 e 2013. Esta análise que pode indicar tendências e auxiliar na decisão das
empresas no momento da contratação de serviços terceirizados pode se estender ao
cenário nacional a partir da avaliação de que o mercado da construção de Chapecó é
composto por um grande número de incorporadores dos quais 50% trabalham com mãode-obra própria e no ano de 2013 foram licenciados mais de 750.000 metros quadrados
de alvarás de licença de construção.
2 A TERCEIRIZAÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Conceitua-se terceirização sendo uma transferência das atividades contratadas para uma
empresa ou fornecedores especializados, tendo esta, melhores condições para realizar
tais atividades, podendo reduzir os custos e melhorar a qualidade do produto final
(RAMOS, 2001). Os termos de terceirização e subcontratação têm a mesma função,
porém de acordo com Brandili (2000), alguns autores citam que a diferença entre os
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dois é que terceirização ocorre quando há transferência parcial do serviço solicitado, já
subcontratação é quando ocorre a transferência total do serviço solicitado.
2.1 LEGISLAÇÃO
Ainda se discute para fins trabalhistas quando é possível terceirizar serviços dentro da
área física das empresas. Apesar de algumas atividades como limpeza, vigilância e
alimentação já estarem terceirizadas em centenas de empreendimentos no Brasil, alguns
estudiosos continuam considerando que o enunciado 331 do Tribunal Superior do
Trabalho e a Portaria 3/98 do Ministério do Trabalho, impedem da subcontratação na
atividade fim das empresas. A exceção é a contratação de mão-de-obra temporária
prevista na Lei 6.019/74. Em razão disto, grandes empresas foram objeto de autuações
dos Ministérios (Trabalho e Previdência Social) e tiveram condenações trabalhistas
quanto a empregados de seus subcontratados.
A Lei brasileira não proíbe explicitamente a terceirização na atividade fim, porém não a
permite em seus dispositivos legais, permanecendo a discussão enquanto não se cria
uma legislação mais ampla e definida. No novo texto do Artigo 31 da Lei 8212/91 que
regulamenta o recolhimento da contribuição para o INSS à expressão "serviços
contínuos relacionados ou não com as atividades normais da empresa" foi alterada para
“serviços contínuos relacionados ou não com a atividade fim da empresa". Por
enquanto, para efeitos legais tem-se utilizado do contrato social da prestadora para
identificar na cláusula do objeto social quais são as atividades fins da empresa.
Da mesma forma que as leis trabalhistas passam por um processo de atualização se
adaptando à realidade e às necessidades do mercado de trabalho, a Legislação referente
às atribuições dos profissionais pertencentes ao CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia), também segue na mesma direção.
O surgimento de inúmeras empresas de pequeno porte com o objetivo de atuar na
prestação de serviço na construção civil obrigou os CREAs a definir quais as
responsabilidades destas empresas e em que casos elas são obrigadas a ter registro nesta
entidade ou ainda ter um profissional habilitado como responsável técnico da empresa.
Desta forma, a Instrução Normativa nº 19/1994 regulamenta o registro de empreiteira de
mão-de-obra no CREA/SC e fixa entendimentos sobre a participação dos intervenientes
em serviços e obras de engenharia estabelecendo entre outras as seguintes definições:
•
•

Empreiteira de mão-de-obra - a pessoa física ou jurídica que contrata total ou
parcialmente a execução de obras ou serviços de engenharia;
Locadora de mão-de-obra - a pessoa física ou jurídica que loca mão-de-obra sem
nenhuma responsabilidade técnica pelos serviços prestados por esta, a
empreendimentos da área de engenharia, sendo-lhes vedada a empreitada ou
direção desses serviços e/ou obras.

As determinações do CREA abriram um amplo mercado de trabalho aos profissionais
habilitados, entretanto, observa-se que, na prática, principalmente as pequenas empresas
prestadoras de serviço, mesmo quando enquadradas como empreiteiras de mão-de-obra,
continuam atuando sem registro no CREA e sem um responsável técnico.
2.2 TERCEIRIZAÇÃO E O MERCADO ATUAL
O conceito de cadeia produtiva permite uma visão sistêmica da organização de um
setor, segundo a existência de diversos agentes que interferem no processo produtivo
(MCT, 2009). A estrutura básica da cadeia produtiva da construção contempla, cada vez
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mais, a participação das empresas terceirizadas no processo produtivo, até então
concentrado nos próprios construtores e incorporadores.
Com a crescente competitividade no mercado da construção civil, as
construtoras passaram a desenvolver formas alternativas de organização
empresarial. Com isso, identificaram problemas que não se relacionavam
apenas com seu escopo de trabalho, mas também com o trabalho prestado
por empresas fornecedoras de serviços e mão-de-obra, comumente
denominadas de subempreiteiras. Apesar da conscientização em se melhorar
o relacionamento e eliminar os conflitos entre as partes, as soluções
encontradas ainda não são claramente visíveis para todos os envolvidos
(SERRA, 2001, p.1).

Na busca da qualidade do produto final e de resultados positivos para os
empreendedores e consumidores em geral, a indústria da construção civil vem
procurando novas formas de atingir estes objetivos sejam através da aplicação de novos
materiais, projetos mais racionais, novas técnicas de execução e diversos outros
aspectos que podem ser aperfeiçoados e que sejam capazes de auxiliar na obtenção da
qualidade anteriormente citada.
As empresas construtoras, visando a aumentar o seu desempenho, se
reestruturaram, reduzindo o seu pessoal efetivo e concentrando estes nas
funções gerenciais e técnicas da empresa. A subcontratação de mão-de-obra
de serviços tornou-se uma prática empregada em larga escala. Entretanto, os
resultados conquistados pelo setor, ao adotar a estratégia da subcontratação,
foram inversos aos almejados: baixa produtividade, aumento do passivo
trabalhista, precarização das relações empresariais, aumento da mão-de-obra
desqualificada no canteiro e altos índices de acidentes, foram alguns dos
efeitos negativos observados nas empresas da indústria da construção
(CUNHA, 2004, p.10).

A concorrência de mercado entre as empresas da construção civil, assim como a
necessidade de se adaptar rapidamente a todas as buscas, inesperadas e profundas
mudanças pelas quais este mercado tem passado especialmente nas últimas duas
décadas, obrigou as empresas do setor a buscarem novas soluções nas suas políticas de
contratação, administração e gestão da mão-de-obra.
Ainda conforme Choma (2007), “a concorrência feroz que existe entre as empresas
construtoras força cada vez mais o mercado a uma diminuição dos custos de produção”,
e segundo Souza (2005), “a ingerência nos custos da mão-de-obra é algo que está muito
mais acessível às empresas e profissionais da construção do que ações para diminuir os
custos dos materiais de construção”. Tais afirmações mostram a importância e a
influência da mão-de-obra tanto nos custos quanto no resultado técnico final e, por
consequência, a ideia de que é necessário um tratamento científico e com forte
embasamento técnico na gestão da mão-de-obra da construção civil.
Segundo Sattineni (2008), a terceirização tem significativa importância, não só para as
empresas que optam por se desenvolver em determinadas atividades, mas também para
os cidadãos de qualquer país que estejam envolvidos na terceirização de serviços.
Atualmente os governos procuram ajudaras iniciativas de pequenos empreendedores,
melhorando a econômica moderna com melhores práticas, tais como livre-comércio e a
autonomia dos negócios através da tributação elaborada e medidas legislativas.
Segundo o mesmo autor, a terceirização é uma função que combina a complexidade da
logística, gestão de investimentos, e contrato. As empresas enfrentam uma crescente
variedade de fatores que influenciam na terceirização e é imperativo que elas entendam
as nuances da terceirização para que possam facilmente se adaptar a uma economia
global em rápida mutação, sinalizando tendências emergentes da continuação e
aprofundamento dessas novas práticas empresariais.
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Esta tendência de terceirização da mão-de-obra não é uma exclusividade do mercado
brasileiro e está ocorrendo em muitos países. No entanto, quando relacionado aos outros
países, Faria (2008) enaltece que no Brasil a legislação trabalhista e os encargos
envolvidos encarecem o trabalho na construção civil.
Atualmente muitos empreendedores enxergam o cenário da terceirização da mão-deobra com receios e restrições, sentimentos estes oriundos de traumas causados por
experiências ruins, como problemas na gestão da mão-de-obra, onde ações trabalhistas,
atrasos nos prazos de execução, alta rotatividade dos funcionários, altas taxas e
encargos, não cumprimento das orientações técnicas, entre outros, são aspectos que o
senso comum tem como inerentes à atividade da prestação de serviços terceirizados na
construção civil, mas que acaba denegrindo àquelas empresas e empreiteiros que
promovem grandes esforços no sentido de executar serviços com qualidade, tendo
recursos investidos em treinamento e em capacitação, que cumprem as normas de
segurança, que possuem funcionários devidamente registrados e que atuam dentro de
critérios técnicos e racionais, entretanto encontram dificuldade de concorrer com outras
que não levam estes aspectos tão a sério.
3 MÉTODO DE PESQUISA
Através de uma comparação entre serviços e empresas buscou-se compreender o papel
das incorporadoras e das empresas que terceirizam serviços. O objetivo foi avaliar
aspectos referentes à utilização de mão-de-obra terceirizada por empresas
incorporadoras que atuam no mercado da construção civil predial em Chapecó/SC.
Inicialmente, segundo informações do Sinduscon/Oeste foram selecionadas as 10
empresas incorporadoras com maior faturamento, sendo que um critério préestabelecido era a empresa estar atuando no mercado, pelo menos, nos últimos cinco
anos e que estivesse realizando obras prediais residenciais com, no mínimo, 2.000 m².
Por conseguinte, duas empresas foram descartadas em virtude de não atenderem aos
critérios de pesquisa.
Para a amostra de empresas foram entrevistados o proprietário, o engenheiro ou o
responsável pelo setor de recursos humanos da empresa, de acordo com a
disponibilidade para atendimento. O formulário foi aplicado em dois períodos distintos.
O primeiro período, chamado de Fase 01, ocorreu em agosto de 2009. O segundo
período, denominado Fase 02, ocorreu em agosto de 2013, quando novamente foram
aplicados questionários para as mesmas empresas.
Apesar de envolver entrevistas, a estratégia de pesquisa adotada foi uma survey, a qual
não tem por objetivo a explicação do “porquê” dos fenômenos observados, e sim
concentra-se mais em “o quê” e “no quanto”.
Para cada um dos 10 serviços selecionados de acordo com sua relevância e custo na
obra (corte, dobra e montagem de armaduras; alvenaria de bloco cerâmico; chapisco e
reboco de parede; execução de contrapiso; instalações elétricas; instalações hidráulicas;
instalação de portas de madeira - incluindo marco, vistas e ferragens; instalação de
esquadrias de alumínio – incluindo contramarco e esquadria; assentamento de piso
cerâmico; pintura) foi aplicado um formulário, o qual está apresentado na Figura 1.
O formulário contém a identificação da empresa e da obra, em seguida, do serviço e
também se a administração e a mão-de-obra são próprias das incorporadoras ou
terceirizadas. É analisado o tipo de contrato, seja ele através de mão-de-obra própria, de
empreitada global ou a preços unitários e dados sobre a estrutura da empresa
terceirizada como, por exemplo, se esta possui responsável técnico e se emite ART.
Com o objetivo de verificar as relações entre empresas contratantes e terceirizadas
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questionou-se sobre encargos e leis sociais, sobre satisfação com prazos e qualidade dos
serviços e ainda foram considerados aspectos de rotatividade da mão-de-obra e
averiguadas as atividades relacionadas à segurança do trabalho.
Figura 1 - Modelo do formulário aplicado durante as duas fases da pesquisa

Fonte: elaboração dos autores

4 RESULTADOS
Para facilitar a leitura da análise dos resultados é importante salientar que os dados
referentes à primeira fase da pesquisa estão identificados como F01 e os dados da
segunda fase identificados como F02.
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4.1 IDENTIFICAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO
Durante o período da pesquisa, em relação aos 10 serviços pesquisados, observou-se
uma diminuição dos serviços terceirizados pelas empresas incorporadoras. A utilização
de mão-de-obra própria aumentou de 41,8% para 56,2% enquanto que, na mão-de-obra
terceirizada, observou-se um decréscimo de 58,2% para 43,8%. Neste mesmo sentido
houve um aumento de 75,9% para 86,3% na administração da execução dos serviços e,
na mesma proporção, uma redução na terceirização da administração de 24,1% para
13,8% (Figura 2). Observou-se que a maior parte das empresas começou a investir
internamente, com o objetivo de um maior controle de qualidade dos processos.
Figura 2 - Identificação da terceirização

Fonte: elaboração dos autores

4.2 CONTRATO ENTRE AS EMPRESAS
Quanto à existência de um contrato formal e do tipo do contrato existente entre as
incorporadoras e empresas terceirizadas foram analisados apenas os dados daqueles
serviços que apresentavam terceirização, ou seja, os percentuais abaixo se referem
exclusivamente ao universo dos serviços que foram terceirizados.
Apesar da diminuição do percentual de terceirização, houve um aumento na
formalização de contratos (de 60,9% para 94,3%), indicando que as empresas
incorporadoras estão mais preocupadas em formalizar suas relações com as empresas
terceirizadas. Entre estes contratos, observou-se uma redução no percentual de contratos
globais e um aumento nos contratos a preço unitário (de 81,6% para 61,8%).
4.3 CONSTITUIÇÃO DAS EMPRESAS TERCEIRIZADAS
Como no item anterior, a análise a respeito da constituição das empresas terceirizadas
refere-se apenas aos serviços terceirizados. As empresas regularmente constituídas
subiram de 45,7% para 88,6%. E que apesar de diminuir o fornecimento de ferramentas
e equipamentos de 84,8% para 67,9%, aumentou-se a formalização dos responsáveis
técnicos e da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).
Mesmo tendo aumentado o percentual, nota-se pouca preocupação das empresas
incorporadoras quanto ao fato das terceirizadas possuírem responsável técnico (apenas
17%). Isso por um lado pode indicar que a terceirização do serviço se refere apenas à
locação de mão-de-obra, ficando a incorporadora responsável pela orientação,
supervisão e fiscalização dos serviços. Por outro lado, pode indicar que uma parte
expressiva dos serviços terceirizados são executados sem uma orientação técnica
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adequada, fato este preocupante se for consideradas todas as consequências de um
serviço executado em desacordo com as normas e especificações legais. A pesquisa não
conseguiu apontar qual destes dois aspectos acontece com predominância.
4.4 OBRIGAÇÕES LEGAIS, FISCAIS E TRABALHISTAS
Seguindo o raciocínio de que a análise das obrigações foi feita apenas sobre os serviços
terceirizados. Os dados coletados e apresentados na Figura 3 deixam claro que as
incorporadoras passaram a exigir das terceirizadas a emissão de nota fiscal (aumento de
37,0% para 77,1%), o recolhimento das obrigações previdenciárias na matrícula da obra
teve um aumento considerável de 6,5% para 51,4%, assim como a apresentação de
cópias das guias pagas, das fichas de registro e dos atestados de saúde ocupacional
(ASO). Isso demonstra um processo mais formal e organizado entre as empresas
envolvidas.
Figura 3 - Obrigações legais, fiscais e trabalhistas

Fonte: elaboração dos autores

4.5 CUMPRIMENTO DE PRAZOS
Durante o período da pesquisa pode-se perceber uma diminuição do cumprimento de
prazos por parte das empresas terceirizadas (de 78,3% para 34,3%) e, apesar de não ser
possível uma afirmação categórica, pode-se associar tal diminuição à redução do grau
de terceirização.
4.6 SATISFAÇÃO
Quanto à satisfação com os serviços executados pelas terceirizadas, as empresas
contratantes estão satisfeitas com a qualidade do serviço prestado pelas terceirizadas.
Contudo, na fase F01 apenas 36,9% dos entrevistados se manifestaram a respeito, já na
segunda etapa F02 do estudo, 94,3% deram suas opiniões, o que impediu a comparação
dos dois momentos do estudo de caso.
4.7 ROTATIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA
Quanto à rotatividade percebeu-se um leve aumento na transferência da mão-de-obra. A
rotatividade de até 25% da mão-de-obra aumentou de 68,6% para 84,8%, a rotatividade
entre 25% a 50% diminuiu de 68,6% para 4,3% e não houve rotatividade superior a
50%. Porém, devido ao fato dos serviços terceirizados serem realizados em períodos
1052

curtos e que, na maioria dos casos, as empresas terceirizadas não têm um controle
rigoroso sobre seus funcionários, houve dificuldade na interpretação deste aspecto.
4.8 EPI E CIPA
Os dados sobre a distribuição de EPI indicam que, entre os serviços terceirizados, houve
um aumento do número de casos onde é a incorporadora que fornece os equipamentos
de proteção individual. Os EPIs fornecidos pelos contratantes aumentaram de 37% para
51,4%, assim os EPIs fornecidos pelos terceirizados diminuíram de 65,2% para 45,7%.
Tratando-se da participação de terceirizadas no Comitê Interno de Prevenção de
Acidentes (CIPA) não houve nenhum relato. Esse fato pode ser explicado pelo curto
tempo que os serviços das terceirizadas são executados ou pela omissão das
incorporadoras quanto à participação das terceirizadas na CIPA.
4.9 ANÁLISES SOBRE OS SERVIÇOS PESQUISADOS
O serviço terceirizado para o serviço de corte, dobra e montagem de armaduras
diminuiu de 38% para 13%. Tratando-se do grau de formalidade das terceirizadas
observou-se aumento na emissão de nota fiscal e no recolhimento de INSS na matrícula
da obra.
Quanto ao serviço de alvenaria de bloco cerâmico, entre as duas fases analisadas, notouse uma redução dos serviços de mão-de-obra própria e leve aumento nas atividades
terceirizadas, diferentemente das atividades de chapisco, reboco e contrapiso, em que se
observou predominância de mão-de-obra própria. Em ambas as atividades foram
observadas preocupações com a regularidade das empresas terceirizadas.
Nas atividades de instalação elétrica e hidráulica constatou-se uma diminuição no grau
de terceirização e, ao mesmo tempo, um aumento no grau de formalidade das empresas
terceirizadas que atuam nestes serviços, com aumento de fornecimento de nota fiscal
(de 20% para 100%), de recolhimento de INSS na CEI da obra (de 20% para 75%) e
aumento de 20% para 100% na apresentação das cópias das guias pagas.
Os serviços de esquadrias de madeira e de alumínio apresentaram redução de 100% para
88% na quantidade de empresas terceirizadas. E como os outros anteriormente
apresentados houve um aumento na formalidade nas atividades envolvendo mão-deobra terceirizada.
Nas duas fases da pesquisa as atividades relacionadas ao assentamento de piso cerâmico
diminuíram o grau de terceirização, passando de 63% para 38%. E no que diz respeito à
emissão de nota fiscal, por exemplo, houve um aumento de 20% para 33%.
A etapa de pintura, mesmo apresentando uma redução de 25% no grau de terceirização
de mão de obra (diminuindo de 75% para 50%), aumentou a emissão de nota fiscal de
17% para 75% entre as terceirizadas.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta pesquisa foi possível detectar diversas tendências na relação entre as empresas
incorporadoras e as terceirizadas. Alguns aspectos como a rotatividade da mão-de-obra
e a participação dos funcionários das terceirizadas nas CIPA’s não apresentaram dados
significativos ou que indicassem alguma tendência, no entanto, também indicam que
esses aspectos ainda não contam com a atenção e prioridade das empresas
incorporadoras.
Dois aspectos ficaram explícitos com esta pesquisa: o primeiro é que está havendo uma
diminuição na terceirização dos serviços pesquisados, ou seja, as empresas
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incorporadoras estão reduzindo a terceirização e passando a executar determinados
serviços cada vez mais com mão-de-obra própria. O segundo aspecto é que, mesmo com
uma redução na terceirização, as empresas que prestam serviços terceirizados tiveram
aumento considerável quanto ao seu grau de formalidade, indicando que as
incorporadoras estão mais exigentes às responsabilidades legais, fiscais e trabalhistas
das empresas terceirizadas.
Pode-se afirmar que a pesquisa aponta para um momento positivo da construção civil,
uma vez que, ao aumentar os serviços executados por mão-de-obra própria das
incorporadoras, existe a tendência de haver um maior controle sobre a execução dos
mesmos, além de correr menos riscos no caso do não cumprimento por parte das
terceirizadas de suas responsabilidades legais, fiscais e trabalhistas.
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RESUMO
Este artigo visa identificar o enfoque estratégico das 50 maiores empresas construtoras e incorporadoras
do Brasil por meio da análise da missão, visão e valores. Ao definir a missão, a empresa transmite aos
seus clientes o motivo pela qual foi criada e a razão da sua existência. Já a visão é o que a empresa almeja
no futuro, como pretende ser vista, o que deseja realizar e aonde se quer chegar. Os valores são princípios
que representam empresa como instituição e orienta a sua atuação juntamente com seus funcionários,
stakeholders, fornecedores e clientes. Esse trabalho faz parte de um projeto mais amplo ligado à estratégia
empresarial na cadeia produtiva da construção civil; as 50 maiores construtoras e incorporadoras do
Brasil foram selecionadas para o levantamento de dados a partir de um ranking nacional, para analisar os
dados foi utilizado o software SPSS statistics para encontrar as palavras mais utilizadas no enunciado da
missão, visão e valores das empresas estudadas, as quais foram retiradas dos sites das empresas. Os
resultados também foram estratificados dividindo-se as empresas com foco no mercado público e privado.
Dentre as 50 maiores empresas construtoras e incorporadoras do Brasil foi possível identificar que 42
delas possuem missão, visão e valores explícitos e amplamente divulgados em seus sites. Em relação à
missão e à visão, as palavras mais utilizadas para ambas foram qualidade e desenvolvimento. Já os
valores mais apregoados foram respeito e ética. Um dos resultados da pesquisa foi que grande parte das
empresas não elaboraram corretamente a missão e visão, especialmente pela confusão entre elas. Na
comparação entre prestadoras de serviços do setor público e privado observou-se que os focos
estratégicos não mudam já que a prestação de serviços e produtos oferecidos tem a mesma finalidade e o
mesmo público-alvo.
Palavras-chave: Missão e Visão, Cadeias Produtivas, Planejamento Estratégico.

ABSTRACT
This document provides instructions to authors for preparing a paper to be submitted to the Scientific
Committee of the XV National Meeting of the Built Environment Technology - ENTAC 2014. The abstract
This article aims to identify the strategic focus of the 50 biggest construction and incorporator companies
in Brazil by analyzing the mission, vision and values. By defining the mission, the company conveys its
customers the reason to be created and the reason for its existence. The vision is what the company aims
to the future how it wants to be seen, what it wants to accomplish and where it is going. Values are
principles that the company appreciates in its employees, and that also they must guide the company in
making decisions and actions. This work is part of a larger project linked to the business strategy in the
various production chains, in this case the construction. The 50 biggest builders and incorporator in
Brazil were selected by a national ranking. To analyze the data it was used SPSS statistics software to
find the most repeated words in the mission, vision and values statement of the companies studied, which
were taken from the websites of the companies. The results were also stratified by dividing the companies
focusing on public and private markets. Among the 50 biggest construction and incorporator companies
in Brazil, we found that 42 of them have explicit mission, vision and values and widely reported on their
websites. In relation to the mission and vision, the words were most used for both quality and
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development. The most touted values were related to respect and ethics. One of the research results was
that a big number of companies have not developed properly the mission and vision, especially because of
the confusion between them. In comparison between service providers in the public and private sector it
was noted that the strategic focus do not change as the services and products offered have the same
purpose and the same target audience.
Keywords: mission and vision, production chains, strategic planning.

1

INTRODUÇÃO

De acordo com SEBRAE (2013), o macro setor da construção apresentou a menor taxa
de sobrevivência de empresas, 63,4% para empresas constituídas em 2005 com dois
anos de vida, embora o aumento relativo desta taxa tenha sido o maior nos últimos anos,
isto se dá somente pela notável demanda das atividades do setor, o cenário de 2014 já
apresenta um mercado mais estável e que aos poucos retornará a ser novamente o setor
mais hostil às novas empresas.
Visto a competição natural como um fenômeno muito antigo, o planejamento
estratégico empresarial surge no auge da expansão e diversificação dos negócios na
década de 60 como uma ferramenta que consiste o desenvolvimento de características
que possam gerar vantagens únicas no momento de captação de recursos internos e
externos necessários às empresas (CAMATTI, 2008).
Para Wright, Kroll e Parnell (2011), a estratégia corporativa é uma ótima ferramenta
para promover a empresa perante o mercado. Através da apresentação da missão, da
visão e valores a empresa consegue desenvolver uma postura organizacional adequada
para mais eficientemente atrair clientes internos e externos e cumprir suas metas e
objetivos, permitindo-lhe um crescimento contínuo devido aos lucros maximizados.
Ao definir a missão, a empresa transmite aos seus clientes o motivo pelo qual foi criada,
qual é a razão da sua existência. Enquanto a missão é definida no tempo presente, a
visão é o que a empresa almeja no futuro, como pretende ser vista, o que deseja realizar
e aonde quer chegar. Por fim, os valores da empresa são princípios que a empresa preza
como instituição e norteia a sua atuação.
Assim, é imprescindível questionar se existe algum padrão estratégico e fatores chaves
que levam as empresas da construção ao sucesso. Desse modo, este estudo visa
identificar quais as tendências estratégicas das 50 maiores construtoras e/ou
incorporadoras do Brasil através da análise da missão, visão e valores.
2

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O planejamento estratégico nasce na década de 60 como fruto de uma expansão do
mercado corporativo, as primeiras teorias do planejamento estratégico surgiram com
Chandler (1962). Para este pesquisador, planejamento estratégico trata-se da alocação
dos recursos de uma empresa a uma demanda antecipada.
Segundo Camatti (2008) afirma que atualmente muitos executivos julgam os métodos
de planejamento estratégico teóricos, superficiais e inaplicáveis, entretanto ainda na
década de 70 desenvolveu-se uma ferramenta de teor aplicável e comumente utilizada
hoje em dia, a matriz SWOT, a qual visa analisar os ambientes interno e externo da
empresa. Para Medeiros (2010), a análise SWOT produz uma capacidade de
visualização clara e transparente da organização como um todo.
De acordo com Certo et al. (2005), a estratégia é definida como um curso de ação para
garantir que a organização alcance seus objetivos. Formular estratégias é, portanto
formular e projetar ações que levem à realização dos objetivos da organização.
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Semelhante a isto, Oliveira (2012) define que a finalidade das estratégias empresariais é
estabelecer quais serão os caminhos, os cursos, os programas de ação que devem ser
seguidos para se alcançarem os objetivos ou resultados estabelecidos pela empresa. A
estratégia visa sempre à antecipação e a visualização do futuro e como chegar até ele da
melhor maneira possível.
O caminho do planejamento estratégico expressado pelos autores acima pode ser
representado pela figura 1. Kaplan e Norton (2006) demonstram que o planejamento
estratégico origina da formulação e exposição do perfil da empresa (missão, visão e
valores), a partir disto a estratégia propriamente dita, o foco, os processos e as
atividades e atitudes podem ser definidas para que os resultados almejados sejam
alcançados.
Figura 1 - Missão nas empresas

Fonte: Kaplan e Norton (2006)

Nota-se então a fundamental importância da missão, visão e valores, autores como
Thompson Júnior e Strickland (2000) ressaltam que a finalidade de uma declaração de
missão/visão/valores é destacar uma empresa das outras e estabelecer sua identidade
especial, sua ênfase no negócio, e sua trajetória de desenvolvimento. Entretanto, cada
um desses elementos tem suas particularidades conceituas que as distinguem.
2.1

Missão

Pagnoncelli e Vasconcellos Filho (2003) ressaltam que a missão é a expressão da razão
da existência da empresa, em um ambiente em crescente mutação, é fundamental que
seja flexível para que possa acompanhar as mudanças ambientais. Outro aspecto
importante é que a Missão deve ter “a cara da empresa”, deve ser expressa de forma que
sirva para a identificação da empresa.
Cobra (1992) aponta que há mais facilidade na implantação da missão da empresa
quando esta responde com clareza e unanimidade as seguintes perguntas:
1. Por que e para que a nossa organização existe?
2. Quais são os nossos clientes atuais e potenciais?
3. Quais são as necessidades a serem satisfeitas desses clientes?
4. Temos tecnologia e recursos adequados à satisfação dessas necessidades?
5. Qual é o nosso negócio hoje e qual deveria ser?
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6. Qual é a nossa missão social e econômica?
Segundo Machline e Dias (2010), a missão deve ser suficientemente específica para
orientar seus membros quanto à decisão de quais atividades devem ser priorizadas, além
de diferenciá-las das concorrentes.
2.2

Visão

A visão corresponde aos limites que os responsáveis pela empresa conseguem enxergar
dentro de um período de tempo mais longo e uma abordagem mais ampla. Além disso,
nesta etapa se identificam quais são as expectativas da alta administração, tendo em
vista que estas explicitações proporcionam o grande delineamento do planejamento
estratégico a ser desenvolvido e implantado (OLIVEIRA, 2012).
Collins e Porras (2000) acrescentam que a visão é como a organização se vê no futuro.
A visão é a organização aspirando a algo (o que será alcançado?) e inspirando a parte
interessada (por que esse algo merece ser alcançado?). A visão de uma organização
traduz um conjunto de intenções e aspirações para o futuro, mas não detalha o modo de
alcançá-las. Assim, a visão procura servir de modelo para todos os integrantes e
participantes na vida da empresa, com o objetivo de atingir a excelência profissional,
melhorando as capacidades individuais.
Os mesmos autores enfatizam que a visão funciona como um objetivo genérico e não
detalhado, do modo como a organização deseja se ver no longo prazo. A visão busca
responder as questões: Como a organização se vê no longo prazo? Sem entrar em
detalhes, onde a organização pretende estar, a quem estará atendendo, com que tipo de
produtos ou serviços? Quando os clientes olharem para a organização no futuro, como a
organização deseja ser vista por eles? Essa visão é realista e possível de ser alcançada
pela organização?
2.3

Valores

Segundo Santos (2013), os valores, de uma forma ampla, podem ser traduzidos como
um conjunto de normas e princípios socioculturais aceitos ou mantidos por indivíduos,
classe ou sociedade. Dentro de pequenas empresas, os valores são como o coração da
cultura organizacional. Eles definem o sucesso em termos concretos para os
funcionários e estabelecem os padrões que devem ser alcançados.Para a mesma autora,
em termos práticos, os valores devem estar alinhados à visão e à missão da organização
e, quando internalizados e compartilhados, gerem sentimentos de sucesso pessoal, criam
comprometimento e aumentam a autoconfiança. Além disso, favorecem o
comportamento ético, podendo construir compatibilidade com os objetivos
organizacionais e seus diversos públicos. Considerando a sua importância, os valores
devem ser definidos e desenhados com um caráter de perenidade, resistindo aos
modismos.
Machline e Dias (2010) definem valores como o que a empresa valoriza em seu quadro
de funcionários. Os valores estão relacionados com a cultura da empresa, como por
exemplo, a inovação, a honestidade, a responsabilidade social.
Os valores devem ser um grande contraponto à competição e ao alcance de resultados
em qualquer instituição, seja do setor privado ou público. Efetivamente, uma
organização que tem um alvo a alcançar poderá fazê-lo de maneira muito mais profunda
se sua equipe estiver em ambiente sadio, integrada entre si, levando em conta princípios
de respeito, flexibilidade, confiança e qualidade de vida.
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3
3.1

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Definição da Amostra

O objetivo foi identificar as 50 maiores empresas de construção do Brasil. Durante a
pesquisa foram encontradas duas classificações distintas. A primeira apresentava as 50
maiores empresas levando em conta a receita bruta. A segunda classificava somente as
empresas incorporadoras considerando a área total construída e a quantidade de obras
edificadas. Optou-se em tomar como base a pesquisa da CBIC (CÂMARA
BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, 2013) para a receita bruta das
construtoras e incorporadoras pelo fato de assim se obter a efetiva participação de
mercado (MAGALHÃES; SAMPAIO, 2007), além de contemplar os segmentos
públicos e privados.
3.2

Coletas de Dados para Missão, Visão e Valores

Esta fase da pesquisa foi realizada através das páginas disponibilizadas pelas empresas
selecionadas ou em páginas com informações relacionadas às empresas. Houve
dificuldade na coleta de alguns dados, sendo necessário entrar em contato com algumas
empresas para obtê-los. Nem todas as empresas da amostra dispunham a missão, visão e
valores explícitos.
A pesquisa teve como principal foco a coleta dos dados de missão, visão e valores de
cada empresa, para que assim fosse possível a identificação das tendências estratégicas
através do software SPSS Statistics - Statistical Package for the Social Sciences (pacote
estatístico para as ciências sociais), o qual é uma ferramenta que permite realizar
cálculos estatísticos e visualizar os resultados de forma simples e autoexplicativa. Bruni
(2012) aponta que o SPSS é útil para fazer testes estatísticos, tais como os testes
da correlação, e de hipóteses; possibilita também ao pesquisador as contagens de
frequência, ordenar dados, reorganizar a informação, e serve também como um
mecanismo de entrada dos dados, com rótulos para pequenas entradas.
Foram selecionadas as palavras que melhor definem as tendências de cada empresa.
Desta forma foram selecionadas diversas palavras que as empresas usam, tanto para
missão, para visão e outras para valores, dependendo da quantidade de focos
apresentados por cada empresa estudada. Como por exemplo, “A missão da nossa
empresa é fabricar blocos de concreto com um rígido sistema de controle de qualidade e
excelência”, assim a palavra que melhor define a missão é qualidade e excelência. As
palavras foram tomadas como variáveis para o programa. Depois de dar entrada com
todos os dados, o programa gerou uma análise estatística descritiva que apresenta a
porcentagem de incidência de cada palavra utilizada como variável juntamente com
gráficos de barras.
Para a análise entre o segmento público e privado foram feitas duas análises iguais à
descrita anteriormente, uma para o segmento que atua no setor público e outra para
quem atua no setor privado. Foram consideradas as empresas que atuam no setor
público aquelas com mais de 90% de contratos firmados no segmento público, já as
demais foram consideradas como atuantes no setor privado.
Após esta análise, os dados foram lançados no Excel para então criar um gráfico
comparativo entre os principais focos apresentados para cada caso, sendo um para
missão, um para visão e outro para valores.
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4
4.1

RESULTADOS
Missão

A figura 2 apresenta com base na missão de 40 empresas dentre as 50 da amostra, uma
relação com os 10 principais focos abordados em forma de missão apresentados pelas
empresas, correspondendo a 71,9% dos focos citados pelas empresas. Esta análise expôs
como principal foco estratégico a qualidade dos serviços, em seguida, as soluções e o
desenvolvimento proporcionado.
Figura 2 - Missão nas empresas

Fonte: Autores

As empresas estudadas entendem a influência que a qualidade dos produtos oferecidos e
dos serviços prestados no setor da construção tem sobre a qualidade de vida da
sociedade e consequentemente satisfação maior dos clientes, portanto é peça
fundamental para o sucesso, várias empresas declararam em sua missão esta
preocupação. A empresa ARG, declara: “A empresa busca traçar novos caminhos e
implantar importantes obras que possibilitarão a melhoria na qualidade de vida das
pessoas”. A palavra qualidade ainda apresenta forte influência para o cliente externo,
por isso é tão utilizada visando demonstrar um diferencial, a satisfação do cliente e,
consequentemente, o sucesso da empresa.
Já no que se refere ao desenvolvimento, o estudo aponta que as empresas buscam o
desenvolvimento da sociedade junto ao seu meio urbano, tem como foco o
desenvolvimento sócio econômico e o desenvolvimento de novas tecnologias, podendo
melhorar a qualidade de vida da população. A missão da empresa Serveng Civilsan
ilustra bem este ponto: “a missão da empresa é contribuir para o desenvolvimento
sustentado do país, viabilizando soluções de empreendimentos e serviços em
infraestrutura, incrementando negócios e melhorando a vida das pessoas”.
Em relação às soluções, as empresas procuram apresentar ao cliente sua eficiência
buscando soluções voltadas a aspectos intrínsecos da engenharia ou à solução de
problemas específicos, com ideias inovadoras, pensando na melhor maneira de atender
às suas demandas. A Mendes Júnior define sua missão neste sentido: “A missão da
Mendes Júnior é propiciar soluções de excelência em negócios de Engenharia”.
É possível ainda correlacionar ambos os itens acima, a qualidade intrinsecamente
carrega os objetivos propostos pelo desenvolvimento e pelas soluções de engenharia. O
aprofundamento do conhecimento ou o desenvolvimento de novas tecnologias são quase
sempre a solução para problemas específicos de engenharia e são diretamente
relacionadas ao desenvolvimento pessoal e de inovações sustentáveis ou não.
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Percebe-se um falho entendimento por parte das empresas dos propósitos da missão,
itens como responsabilidade, comprometimento e respeito tem grande tendência a
valores que norteiam a atuação da empresa.
4.2

Visão

O estudo voltado para a visão das empresas apresentou a qualidade no atendimento, o
desenvolvimento e a liderança do cliente como principais focos estratégicos (Figura 3).
O estudo aponta uma preocupação das empresas com a qualidade também na visão
apresentada. O resultado também tem como base a visão de 40 empresas dentre as 50 da
amostra.
Para as empresas cuja qualidade se apresentou como foco principal na visão, a busca da
qualidade nos produtos é de fundamental importância, uma vez que as empresas buscam
a melhoria contínua nos serviços e produtos oferecidos, sempre em busca da qualidade
total dos mesmos. A visão apresentada pela Queiroz Galvão ilustra esta preocupação:
“A visão da empresa está na gestão da qualidade e no aperfeiçoamento contínuo dos
seus processos, produtos e serviços, sendo estes ações estratégicas para ampliar sua
competitividade”.
As empresas também percebem que qualidade é um conceito que inclui a otimização do
processo, ou seja, não apenas a redução do nível de defeitos, mas também a busca de
maior produtividade e maior rapidez, no entanto o desenvolvimento foi outro fator que
apareceu tanto na missão quanto na visão das empresas. As empresas em geral visam
contribuir para o desenvolvimento da sociedade num todo, trabalhando em prol desta
sociedade, prestando serviços que podem melhorar a vida das pessoas.
Figura 3 - Visão nas empresas

Fonte: Autores

A Racional Engenharia apresenta a sua visão com este intuito: “A empresa visa ser a
marca de maior confiabilidade no desenvolvimento, na construção e no gerenciamento
de edificações, integrando sua inteligência coletiva para uma sociedade melhor”.
No que tange a palavra desenvolvimento, outro fator bastante citado foi o
desenvolvimento dos funcionários e da infraestrutura da empresa. As empresas
percebem que desenvolvendo constantemente os seus profissionais podem prestar
serviços de maior qualidade e proporcionar a satisfação do cliente. A visão da OAS
descreve muito bem este cenário: “A visão da OAS é ser uma organização ágil e
comprometida com os resultados dos nossos clientes, de forma responsável e contínua,
através do desenvolvimento profissional de nossos colaboradores”.
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4.3

Valores

Tratando-se de valores eleitos como focos estratégicos das empresas selecionadas
apresentaram-se como principais o respeito com os clientes, ética, e satisfação. A figura
4 apresenta os 10 focos mais bem colocados na relação, correspondendo a 73,7% destes.
Foi possível a coleta dos dados de 33 das 50 empresas selecionadas. Assim, observou-se
uma leve diminuição na declaração dos valores em relação à missão e visão.
A análise de valores elegeu como valor principal o respeito. O respeito com o cliente, a
sociedade e o meio ambiente aparece como um dos principais focos estratégicos. O
respeito com o cliente e com a sociedade em geral já começa com um bom atendimento,
com a comercialização de produtos de qualidade, a transparência e também na
honestidade dos negócios firmados entre empresa e cliente. Uma das empresas que
coloca o respeito como um dos valores é a Ezetec: “Os valores da empresa são a ética e
transparência, respeito à vida, qualidade e pontualidade, respeito à sociedade e ao meio
ambiente, rentabilidade e solidez, comprometimento”.
Figura 4 - Valores nas empresas

Fonte: Autores

Outra empresa que preza o respeito, entre outros valores, é a Camargo Corrêa: “A
empresa valoriza muito o respeito às pessoas e ao meio ambiente, busca trabalhar com
transparência, ter uma atuação responsável dentro do mercado, foco no resultado e
sempre trabalhando com qualidade e buscando a inovação”.
O respeito é um dever de todos, é a regra número um em se tratando de relacionamento,
seja ele entre empresa e cliente, entre empresa e fornecedor ou mesmo dentro da própria
empresa, entre os seus funcionários.
O segundo valor mais prezado pelas empresas foi a ética. A ética vem como um
conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta de pessoas e
organizações. Este tem sido um valor muito prezado pela sociedade e fator decisivo no
que diz respeito à reputação de pessoas e organizações. Um exemplo de uma das
empresas analisadas é a empresa ARG, que assinala em sua declaração de valores: “A
ARG também trabalha com ética e transparência almejando um crescimento
sustentável”.
De acordo com Srour (2009), o aumento da onda de consumidores “antenados”
em políticas sociais e sustentáveis e investidores preocupados com imagem e ética faz
com que este assunto seja incorporado no dia a dia empresarial. As empresas estão
ficando cientes de que a ética profissional não é apenas uma mera palavra utilizada para
promover o marketing da empresa, mas sim uma atitude, uma ação interna que leva as
empresas ao sucesso.
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4.4

Análises entre setor público e privado

A hipótese inicial se apresentava como se as empresas com suas principais atividades
voltadas ao setor público ou privadas tivessem focos estratégicos distintos e que isso
ficaria claro na missão, visão e valores dessas empresas. Entretanto, a pesquisa revelou
que as duas categorias de empresas apresentam os focos estratégicos de formas
parecidas, uma vez que trabalham da mesma forma, e tem objetivos semelhantes que é a
satisfação do cliente podendo ser ele uma única pessoa ou o setor público, onde grande
parte das obras beneficia um elevado número de pessoas.
Em se tratando de missão, as empresas de ambos os segmentos procuram o
desenvolvimento da sociedade através de novas edificações e de obras que possibilitem
a melhoria na qualidade de vida da população. Na análise da visão, assim como na
análise apresentada para as empresas que prestam serviços ao setor privado, a qualidade
é apontada como visão principal das empresas. Considerando o estudo dos valores,
identifica-se como foco principal o respeito das empresas para com a sociedade
considerando as empresas do setor privado. Já as empresas que mais operam com o
setor público apresentam à ética como principal foco.
Há certa diferença em determinados pontos entre estratégias do setor público e setor
privado. O estudo aponta que as estratégias apresentadas pelas empresas prestadoras de
serviços a órgãos públicos voltam sua declaração à sociedade, a população em geral. Já
as empresas do setor privado apresentam foco no cliente externo, seja comprador ou
investidor do imóvel em questão.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo buscou explicitar o foco estratégico das 50 maiores empresas de construção
do país por meio da análise da visão, missão e valores. As empresas selecionadas
apresentam grande preocupação com o serviço prestado e a forma de atendimento ao
cliente, elas têm se focado principalmente em formas de prestar um serviço de qualidade
buscando a satisfação do cliente acima de tudo.
É importante salientar que aqui não se discute aspectos filosóficos ou subjetivos dos
significados das palavras ou expressões escolhidas. Por exemplo, seria possível afirmar
que, no atual estágio do desenvolvimento tecnológico, qualquer produto ou serviço sem
qualidade, implicaria em exclusão automática do mercado. Apesar disso, a palavra
“qualidade” ainda aparece em primeiro lugar com 23,6% na missão das empresas,
17,3% nas visões (também em primeiro lugar) e 7,6% (4º lugar) nos valores destas.
Assim sendo, talvez as empresas pudessem passar para um estágio seguinte em que a
qualidade é intrínseca aos seus produtos e serviços e a preocupação ou maior foco das
empresas em sua missão, visão e valores passem para desenvolvimento e ética em todas
as suas formas de atuação, seja nos serviços prestados, no processo produtivo ou nos
produtos finais. Neste sentido esperam-se obras que promovam o desenvolvimento da
sociedade quanto o desenvolvimento de novas tecnologias e, por fim, a satisfação que
viria como consequência de um trabalho prestado com resultados éticos. Ainda em
relação aos valores das empresas, em grande parte, buscam o respeito no
relacionamento tanto interno das empresas como com o cliente externo e a ética, visto
como valor que deve guiar a forma de atuação das empresas perante o mercado.
Através desta pesquisa pode-se perceber que, além de ser um instrumento de busca da
eficiência, a definição de missão, visão e valores pode também ser vista como um
instrumento necessário para definir as estratégias que irão guiar a organização. Cabe
ressaltar que, algumas empresas ainda confundem o significado de missão, visão e
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valores. Como, por exemplo, uma das empresas que em sua missão declarou “[...]
estabelecer-se como líder no desenvolvimento residencial no Brasil [...]”, a qual é uma
declaração mais adequada à visão.
A comparação entre prestadoras de serviços do setor público e privado foi de grande
importância uma vez que se pôde perceber através dela que os focos estratégicos de
ambos não mudam em função do segmento de atuação já que a prestação de serviços e
produtos oferecidos tem a mesma finalidade e o mesmo público-alvo.
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RESUMO
A segurança do trabalho em um canteiro de obras no que diz respeito à proteção contra queda de alturas é
constituída, na maioria das vezes, por um equipamento de proteção coletiva denominado guarda-corpo e
rodapé (GcR). Existem várias maneiras de construí-lo, o que leva a desempenhos distintos em termos de
prevenção de acidentes. O objetivo deste artigo é realizar ensaios de resistência estático e dinâmico nos
sistemas de GcR tendo como base a NR18 e a norma NBR 14.718 (2001) que determina os padrões para
guarda-corpos definitivos. Este artigo é o resultado de um projeto de pesquisa que busca avaliar a
qualidade das proteções coletivas em canteiros de obras. Esta pesquisa experimental iniciou por meio do
desenvolvimento de um equipamento para realização de ensaios dinâmicos e estáticos, visto que os
equipamentos até então disponíveis não permitiam o teste das variadas condições em que se situam os
GcR nas obras. Após a validação do equipamento, foram testados oito tipos diferentes de GcR. Foram
testadas três situações distintas tendo em vista que a NR18 não especifica com clareza as condições, por
isso foram utilizados os critérios da NBR 14.718, os quais são mais claros, porém mais exigentes. Dentre
os resultados, após a avaliação dos materiais utilizados na confecção, método de fixação e vão livre do
sistema de GcR pode-se observar que, no teste estático, apenas 25% dos GcR testados resistiram ao
esforço estático de 80 kg e nenhum resistiu ao esforço estático de 150 kg, preconizado pela NR18. No
ensaio dinâmico, 75% dos GcR resistiram ao impacto de 700 J, entretanto um dos conjuntos rompeu, ou
seja, não teria atendido a sua função de amparar o trabalhador.
Palavras-chave: Segurança no Trabalho, desempenho, Guarda-Corpo com Rodapé, GcR

ABSTRACT
Work safety in a construction site concerning the protection against falling from heights consists, most of
the times, by a collective protection equipment called body guard and baseboard (GwF). There are
several ways to build it, which leads to distinct results in terms of accident prevention performance. The
purpose of this article is to do tests of static and dynamic resistance in GwF systems based on the NR18
and NBR 14.718 (2001), which determines the standards for definitive body guard. This article is the
result of a research project that aims to assess the quality of the collective protection on construction
sites. This experimental research began through the development of a device for performing dynamic and
static tests, since the equipment available so far did not allow testing of the varied conditions where the
GwF are situated in the construction sites. After the validation of the test equipment, eight different types
of GwF were tested. Three different situations were tested considering that the NR18 does not specify
clearly the conditions, so the criteria of NBR 14.718, were used because they are best defined, but more
demanding. Among the results, after the materials evaluation used in the manufacture, fixing method and
clearence of the GwF system, it is possible to observe observed that , in the static test, only 25% of GwF
tested resisted to the static force of 80 kg and none resisted to the static force of 150 kg , recommended by
NR18 . In the dynamic test, 75 % of GwF resisted the impact of 700 J, however one of the sets has broken,
in other words, they would not have served its function of supporting workers.
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1

INTRODUÇÃO

A construção civil é um grande responsável pela geração de empregos no país devido ao
fato da mão-de-obra ser geralmente não especializada, bem como, a qualificação ser
muito baixa. Segundo o Ministério da Previdência (BRASIL, 2012), cerca de 700 mil
casos de acidentes de trabalho são registrados em média no Brasil todos os anos, sem
contar os casos não notificados oficialmente.
Os trabalhos em altura são considerados pelo MTE o maior causador de acidentes nos
últimos anos no cenário industrial brasileiro e um dos principais motivos é a falta de
treinamento e educação profissional dos trabalhadores (BRASIL, 2012).
Nesse contexto, se torna muito importante a fiscalização por parte não só dos órgãos
fiscais, mas também dos próprios empregadores e empregados. A partir do momento
que todos fazem a sua parte o nível de segurança cresce continuamente.
As proteções coletivas devem ser utilizadas como medidas para evitar as quedas dos
trabalhadores, além de ser uma exigência da NR 18 (item 18.13.4).
Um ponto preocupante é a visível falta de comprometimento das empresas para com a
montagem dos sistemas de guarda-corpo e rodapé (GcR). Algumas empresas montam os
sistemas sem respeitar os requisitos mínimos estabelecidos pela NR 18 e em alguns
casos não há esse tipo de proteção para os trabalhadores, colocando em risco a saúde de
todos. A avaliação desses sistemas poderá mostrar se as normas estão sendo cumpridas
e se mesmo seguindo a norma as proteções coletivas garantem a segurança dos
trabalhadores em diferença de nível.
2
2.1

SEGURANÇA NO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC’s

Segundo a NR-9 (BRASIL, 2011), os equipamentos de proteção coletiva (EPC) têm a
finalidade de eliminar e/ou diminuir os riscos de acidentes ou doenças ocupacionais,
como por exemplo: guarda-corpos, proteções de aberturas no piso, escoramento de
valas, plataformas de proteção, etc. Sampaio (1998) considera qualquer ação,
equipamento que serve de barreira entre o perigo e os operários. Conforme a NR-18
(BRASIL, 2013), o projeto de execução e implantação das proteções coletivas deve
fazer parte dos documentos que integram o PCMAT, além dos mesmos terem que ser
projetados e dimensionados por profissional legalmente habilitado. Segundo
Fundacentro (2005), o sistema de guarda-corpo e rodapé destina-se a promover a
proteção contra riscos de queda de pessoas, matérias ou ferramentas sendo que tal
sistema deve ser constituído por uma proteção de material rígido e resistente, fixada e
instalada nos pontos onde haja risco de queda de pessoas e matérias.
A NR 18 no item 18.13.5 que trata sobre anteparos rígidos para proteção de queda de
trabalhadores e projeção de material, quanto Fundacentro (2005), estabelecem a mesma
altura para travessões e a altura do rodapé. Sendo para o travessão superior altura de
1,20m (um metro e vinte cm), para o travessão intermediário 0,70m (setenta cm),
possuir rodapé com altura de 0,20m (vinte cm), e ter os vãos entre travessas preenchidos
com tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura, conforme
figura 1.
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Figura 1 – Sistema Guarda – corpo – Rodapé (GcR)

Fonte: Fundacentro (2005)

2.2

Ensaios estáticos

Segundo a NBR 14.718 (2001), para o ensaio de esforço estático horizontais em
qualquer tipo ou modelo de guarda-corpo, quando submetido ao ensaio deve atender aos
requisitos indicados: a) não deve apresentar ruptura de qualquer de seus componentes;
b) não deve ocorrer afrouxamento ou destacamento de componentes e dos elementos de
fixação; c) a deformação sob carga (deslocamento do peitoril) não deve superar L/250,
sendo L o vão considerado para ensaio; d) a deformação residual deve ser limitada a
L/1000 ou 3 mm, sendo L o vão considerado para ensaio.
Quanto à aplicação dos esforços a NBR 14.718 (2001), cita que devem ser aplicados em
pontos equidistantes não superiores a um metro. Caso o guarda-corpo tiver o
comprimento inferior a um metro, para este o esforço deve ser aplicado em seu centro.
O mesmo deve ser considerado na presença de montantes intermediário com ou sem
função estrutural, onde os esforços devem ser distribuídos equidistantes entre si.
O ensaio estático (horizontal) consiste na aplicação de um carregamento por um
determinado tempo sobre o guarda-corpo. A NR 18 não estabelece valores para o
carregamento. Por outro lado, a RTP 01 (FUNDACENTRO, 2005) estabelece um valor
de 150 kg/m, e a NBR 6120 (1980) estabelece 80 kg/m. A NBR 14718 (2001)
determina que deva ser instalado relógio comparador para a leitura das deformações, as
quais devem ser feitas após 15 minutos da atuação da carga e após 5 minutos do alívio
da carga, para verificação da deformação residual.
2.3

Ensaios dinâmicos

Segundo a NBR 14.718 (2001), para o ensaio de esforço estático dinâmico em qualquer
tipo ou modelo de guarda-corpo, quando submetido ao ensaio deve atender aos
requisitos indicados: a) Não deve ocorrer ruptura ou destacamento das fixações; b) Não
deve ocorrer queda do painel ou de perfis, no caso de guarda-corpos do tipo gradil; c) A
ruptura de qualquer componente não deve implicar risco de queda do agente causador
do impacto. Sendo somente tolerado: a) Afrouxamento de fixações; b) Deformações nos
perfis constituintes do guarda-corpo e no peitoril, inclusive; c) Ruptura do painel, desde
que o mesmo permaneça no guarda-corpo. A NBR 14.718 (2001) descreve um modelo
para aplicação do impacto sobre os sistemas de guarda-corpo e rodapé, conforme figura
2. O ensaio dinâmico segundo a NBR 14.718 (2001) consiste na aplicação de um
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impacto de 700 J, aplicado no centro geométrico do painel, com tolerância máxima de
50 mm, formado ao redor do centro de gravidade do sistema de guarda-corpo.
Figura 2 – Modelo de aplicação do impacto sobre painéis de guarda - corpos

Fonte: NBR 14.718 (ABNT, 2001)

3
3.1

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Seleções das obras e dos guarda-corpos para ensaio

Os ensaios de sistemas de guarda-corpo e rodapé, tanto estáticos quanto dinâmico foram
realizados em cinco obras da cidade de Chapecó. Na empresa “A” foram realizados os
ensaios 1,2 e 3. Na empresa ”B” apenas foi realizado o ensaio o ensaio 4. Na empresa
“C” foram realizados os ensaios 5 e 6. Na empresa “D” foi realizado o ensaio o ensaio 7
e por final foi realizado o ensaio o ensaio 8 na empresa “E”.
Não houve um critério específico para a escolha das empresas para realização dos
ensaios de guarda-corpo com rodapé. As empresas foram selecionadas devido a
diversidade de GcR, e por permitirem o acesso à obra e realização dos ensaios.
3.2

Equipamento e material para ensaio

Para ensaiar o sistema de guarda-corpo e rodapé, foi necessária a criação de um
equipamento para transferir o esforço conforme o que prediz as normas. Para isso foram
utilizados perfis metálicos de 40 x 40 mm e 50 x 50 mm com espessura de 2 mm, que
foram soldados (solda MIG) e parafusados.
Durante a elaboração do equipamento, foi levado em conta a diversidade de onde o
mesmo seria instalado e a força que o mesmo deveria suportar, esse é um dos motivos
por o mesmo ser praticamente desmontável e telescópico, conforme figura 05.
Para a realização do teste estático foi utilizado o equipamento montado conforme a
figura 3. Utilizando sistema de contrapeso e roldanas fixas, foi possível realizar a
aplicação de tração no guarda-corpo no sentido externo a edificação. Na elaboração do
ensaio se utilizou roldanas de duas polegadas e meia (2½”) para não ter perda de atrito e
cabo de aço de cinquenta milím (3/16”) para não haver perda com a deformação
térmica. Para contrapeso foram utilizados cem quilogramas (100 kg) de chumbo e
cinquenta quilogramas (50 kg) de areia.
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Figura 3 – Montagem do equipamento para teste estático

Fonte: elaboração dos autores

Para o ensaio dinâmico, foi utilizado o mesmo cabo de aço do ensaio estático. Foi
utilizado um saco em couro com capacidade de cem quilogramas de chumbo em pó para
a realização do ensaio de corpo mole. O chumbo foi dividido em pequenos pacotes para
facilitar o transporte e montagem do ensaio. O equipamento foi montado conforme a
figura 4, para o ensaio dinâmico.
Figura 4 – Montagem do equipamento para teste dinâmico

Fonte: elaboração dos autores

4
4.1

RESULTADOS
Descrição dos guardas corpos com rodapé ensaiados

4.1.1 Ensaio 01
Guarda-corpo composto por guias em madeira (2,5 cm de espessura) e comprimento de
total de 5,10 m, contendo montantes de escoras de madeira bruta com espaçamento de
1,70 m entre elas e tela de proteção. As guias que compõem o guarda-corpo e o rodapé
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são pregadas nas escoras que, por sua vez, são calçadas na estrutura de concreto
armado, na periferia do prédio, conforme figura 5.
4.1.2 Ensaio 02
Guarda-corpo composto por guias em madeira e comprimento de total de 4,80 m,
contendo montantes de escoras de madeira de 2,5 cm em forma de mão francesa com
espaçamento de 2,40 m entre elas. Situado no acesso a uma sacada de apartamento.
4.1.3 Ensaio 03
Guarda-corpo composto por guias em madeira e comprimento de total de 4,80 m, sem
montantes e com tela de proteção. Situado na periferia da edificação, onde
posteriormente será realizado o acabamento apenas com painéis de vidro.
4.1.4 Ensaio 04
Guarda-corpo com guias em madeira e comprimento de total de 3,70 m, com montantes
metálicos fixados através de encaixe sobre vigas e utilizado sistema de parafuso para
fixação através de pressão, e com tela de proteção, conforme figura 6.
Figura 5 - Ensaio 01

Figura 6 - Ensaio 04

Fonte: elaboração dos autores

Fonte: elaboração dos autores

4.1.5 Ensaio 05
Guarda-corpo com guias em madeira e comprimento de total de 1,70 m, com montantes
em barrotes de madeira de 2,5 x 2,5 cm fixados com agulhas nas vigas, situado no poço
do elevador da edificação, e com tela de proteção.
4.1.6 Ensaio 06
Guarda-corpo de periferia de laje, com guias em madeira e comprimento de total de
3,80 m, com montantes metálicos, encaixados nas formas das vigas e com tela de
proteção, conforme figura 7.
4.1.7 Ensaio 07
Guarda-corpo em abertura de acesso a sacada, constituído por travessões de 2,5 cm de
espessura com comprimento de 2,00 m sem montantes e sem tela de proteção,
simplesmente encaixado em suportes de madeira fixados na alvenaria (figura 8).
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Figura 7 - Ensaio 06

Fonte: elaboração dos autores

Figura 8 - Ensaio 07

Fonte: elaboração dos autores

4.1.7 Ensaio 08
Guarda-corpo com guias em madeira de 2,5 cm de espessura e comprimento de total de
3,70 m, com montantes metálicos fixados através parafusos com buchas metálicas na
laje, e com tela protetora, na periferia da edificação.
Tabela 1 – Comparativo dos guarda -corpos

Fonte: elaboração dos autores

4.1.7 Resumo dos GcR
A tabela 1 apresenta de forma resumida as características dos sistemas guarda-corpo e
rodapé ensaiados. Na mesma se identifica os materiais que compõe os sistemas, assim
como a forma de fixação entre as extremidades dos mesmos.
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4.2

Ensaios dinâmicos

A tabela 2 resume os ensaios dinâmicos realizados. Ao contrário do ensaio estático a
qual apenas dois ensaios com carregamento de 80 kg apresentaram deformação
aceitável por norma, no ensaio dinâmico, apenas dois ensaios não resistiram a realização
do ensaio de aplicação da força de 700 J devido o rompimento do travessão
intermediário. Sendo que os outros seis ensaios não apresentaram o rompimento do
travessão onde foi aplicada a força.
Tabela 2 – Resumo dos ensaios dinâmicos

Fonte: elaboração dos autores

4.3

Ensaios estáticos

A tabela 3 resume os ensaios estáticos realizados. Nela é descrito o comprimento dos
sistemas de GcR, o espaçamento entre os montantes, deformações admitidas por norma,
e a deformação devido ao carregamento.
Tabela 3 – Resumo dos ensaios estáticos

Fonte: elaboração dos autores
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Ao realizar a análise dos ensaios estáticos sobre a deformação ocorrida, apenas o ensaio
01 e 02 apresentaram deformação aceitável por norma com o carregamento de 80 kg. Os
demais ensaios estáticos não atendem a NBR 14718 (ABNT, 2001), pois apresentam
deformação maior que a permitida.
4.4

Discussão dos Resultados

Conforme a amostra de obras na cidade de Chapecó SC, as edificações atendem
parcialmente os requisitos da NR18, apesar de todas as obras possuírem sistema de
guarda-corpo e rodapé.
No entanto, ao realizar o ensaio estático com carregamento de 80 kg, apenas 25 %
tiveram deformação aceita por norma, já para o carregamento de 150 kg todos os
sistemas apresentaram deformação maior que o estabelecido por norma.
Para o ensaio dinâmico, conforme a NBR 14718 (2001), apenas 12,5 % romperam e
12,5% apresentaram o desprendimento do sistema, sendo assim 75% suportaram
carregamento dinâmico estabelecido pela norma.
Ao comparar os resultados obtidos em obra com as seções de madeira para GcR
definidas por Moreira (2004), verifica-se que, conforme o tipo de madeira e seções
observadas nos ensaios, as mesmas deveriam suportar o carregamento. No entanto, o
que difere entre o sistema de guarda-corpo dimensionado por Moreira (2004) com o
existente em obras é o travessão superior complementar e a utilização de mão-francesa
para apoio, que não foi observado nas obras ensaiadas, com exceção do ensaio 02.
Apesar das amostras ensaiadas não terem atendido à norma, pode-se afirmar que eles
atenderiam à sua função de conter os trabalhadores. Entretanto, seria necessária a
reconstrução do guarda-corpo devido à perda de funcionalidade após o impacto.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema de guarda-corpo com rodapé é um equipamento de proteção coletiva que está
presente na maioria das obras de construção. No entanto muitas vezes este sistema de
proteção coletiva é confeccionado de forma apenas para cumprir a NR 18, a qual é uma
norma somente prescritiva, ou seja, não estabelece requisitos de desempenho.
O principal objetivo deste trabalho foi a aferição da resistência dinâmica e estática em
obra dos GcR na cidade de Chapecó. Para isso foi elaborado e confeccionado um
equipamento específico. A partir do equipamento foi possível realizar ensaios para
comparar conforme normas vigentes, adaptadas. Entretanto, atualmente, não existe
norma nacional para aferir a resistência dos mesmos, por isso foi adotado o método de
ensaio dinâmico e adaptado o método de ensaio estático da NBR 14718 que trata sobre
guarda-corpo definitivo para edificações. A Aenor (2004) da Espanha publicou a norma
UNE-EN 13374 que trata de sistemas provisórios de guarda-corpo voltados a atividades
em canteiro de obra, sendo que os métodos de ensaios contemplados por esta norma são
muito semelhantes aos da norma brasileira, com algumas peculiaridades na classificação
de guarda corpos e métodos de aferição, por isso não foi utilizada no presente estudo.
Ao comparar os resultados obtidos segundo a NBR 14718, obteve-se o percentual de
25% dos sistemas de GcR que resistiram ao esforço estático de 80 kg e 75% que
suportaram o impacto do ensaio dinâmico de 700 J
Concluindo assim, que os sistemas de guarda-corpo com rodapé analisados possuem
resistência para os carregamentos prescritos, apesar de não estar de acordo com as
deformações estabelecidas por norma. É importante lembrar que o GcR é confeccionado
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na maioria de suas vezes com madeiras que já sofreram carregamento. Outro aspecto
importante é a forma ou modelo que o mesmo é constituído, o que influencia
diretamente na dissipação dos esforços e, por consequente, na resistência do mesmo.
Quanto ao melhor modelo, o sistema de GcR do ensaio 02 teve melhor desempenho
entre os demais ensaiados, principalmente por ser um sistema com mão francesa, que
coincide com o modelo dimensionado por Moreira (2004).
Enfim, esse estudo é um passo inicial para provar a ineficiência dos modelos atuais de
proteção contra quedas de altura. Isso abre espaço para o desenvolvimento de inovações
tecnológicas nos sistemas de proteção periférica, os quais deverão ser projetados de
modo a atender as necessidades e características construtivas da obra.
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RESUMO
A internacionalização das atividades de uma empresa é um processo cada vez mais
comum dentro das organizações. Por ser um processo complexo, exige estudos de
mercado, análises de viabilidade econômica e avaliação de riscos. A pesquisa
caracterizou-se como um estudo de caso de uma empresa inglesa que desenvolve
projetos e executa obras em diferentes partes do mundo. O objetivo principal foi a
análise do processo de internacionalização dessa empresa, investigando as dificuldades
encontradas e suas vantagens competitivas. Para a coleta de dados foi feito o
acompanhamento de projetos e análise da rotina diária da empresa; análise documental;
foram aplicados 3 questionários e realizadas 2 entrevistas. Dados permitiram a
elaboração da linha do tempo da empresa, que foi base útil para a análise global dos
resultados. Os resultados indicaram que as dificuldades enfrentadas por uma empresa de
país desenvolvido ao investir no exterior não são tão distintas daqueles enfrentados por
empresas de países em desenvolvimento (tais como barreiras para a comunicação e
problemas de gestão de pessoas e dificuldades de lidar com dois ou mais sistemas
monetários). Vantagens competitivas como experiência, reputação, e tradição também
foram percebidas nos dois grupos e são as características que permitem que as
dificuldades sejam contornadas, mantendo a internacionalização como um processo
vantajoso para a maior parte das empresas do setor.
Palavras-chave: Internacionalização de empresas; Indústria da Construção Civil;
Competitividade; Globalização.
ABSTRACT
The internationalization of a company’s activities is an increasingly common process
within organizations. Such complex process requires market studies, analysis of
economic feasibility and risk assessment. The research was characterized as a case
study of an English company that develops and executes works in different parts of the
world. The main objective was to analyze the internationalization process of this
company, investigating the difficulties encountered and their competitive advantages.
Data were collected through project tracking and analysis of the daily routine of the
company; documentary analysis; the administration of 3 questionnaires and 2
interviews. Data allowed the development timeline of the company, which was helpful to
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the overall analysis of the results. Results indicated that the difficulties faced by a
company from a developed country that carries out work abroad are not so different
from those faced by companies from developing countries (such as communication
barriers an human resources management and difficulty in dealing with two or more
financial systems). Competitive advantages such as experience, reputation, and
tradition are also noted in both groups and are the characteristics that allow the
difficulties to be avoided by keeping the internationalization as a benefit to most
companies in the industry process.
Keywords: Internationalization of Companies; Construction Industry; Competitiveness;
Globalization.
1

INTRODUÇÃO

A internacionalização das atividades de uma empresa é um processo complexo, que
exige estudos de mercado, análises de viabilidade econômica e avaliação de riscos,
afinal nem sempre a situação encontrada no país de atuação é similar à vivida no
mercado interno. É importante destacar que as dificuldades enfrentadas por empresas de
países desenvolvidos que investem em países em desenvolvimento são diferentes
daquelas enfrentadas por empresas de países em desenvolvimento que investem em
países desenvolvidos (MUTTI, 2004).
Neste artigo são apresentados os resultados de um estudo de caso sobre a exportação de
serviços. A pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso de uma empresa inglesa
que desenvolve projetos e executa obras em diferentes partes do mundo. O objetivo
principal foi a análise do processo de internacionalização dessa empresa, investigando
as dificuldades encontradas e suas vantagens competitivas. A questão de pesquisa que
norteou o estudo, em linha com o objetivo foi “quais as vantagens competitivas e
dificuldades encontradas por uma empresa construtora inglesa no mercado
internacional?”. São analisadas as estratégias competitivas, vantagens e desvantagens
para a empresa, assim como o impacto gerado no país de origem e no país onde se esta
investindo, buscando compreender esse fenômeno que está cada vez mais presente no
mundo, influenciando o desenvolvimento de diversos países. As respostas são úteis para
a própria empresa, para empresas de mesmo porte e nicho de mercado da Inglaterra,
mas também para contribuir com o aprendizado por empresas brasileiras quando de sua
operação internacional.
2
2.1

CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL
Caracterização da operação internacional

A construção internacional não é um fenômeno novo. Segundo Mutti, Araújo e
Flanagan (2006) a construção internacional teve início em 1841 com a construção da
ferrovia Paris-Rouen por Thomas Brassey. A ferrovia foi construída utilizando mão de
obra inglesa e irlandesa e foi a partir dessa obra que países como Bélgica, Dinamarca,
Austrália, Canadá, Argentina e Índia passaram a adotar essa maneira de construir.
Flanagan (1998 apud Mawhinney 2001) desenvolveu um mapa, apresentado na Figura
1, que representa um ponto de partida útil para análise dos padrões e fluxos mundiais.
Tradicionalmente construção internacional implica em empresas de países
desenvolvidos operando em países em desenvolvimento. No entanto, essa situação
estava mudando, à medida que empresas brasileiras e indianas, por exemplo, vinham
ganhando reputação ao redor do mundo.
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Figura 1: Fluxos mundiais de mercado de construção.

Fonte: Flanagan (1998 apud Mawhinney 2001).

Segundo Ofori (2003), o mercado da construção civil era dominado por empreiteiros de
alguns países desenvolvidos. No entanto, o número de empresas internacionais de países
de média renda e em desenvolvimento (como Brasil, China, Chipre, Coréia e Turquia)
vinha aumentando. Alguns exemplos numéricos mais atuais deste aumento são
apresentados na Figura 2. Na figura pode-se visualizar que em 2011 mais de 40% de
todos os serviços de construção não residencial realizados na Ásia-Pacifico estavam
concentrados na China, quase o dobro de todo o mercado da construção japonês. A
China aparece na topo da lista dos países que mais gastaram com construção no mundo,
em 2011 (Crosthwaite, 2012). Esse crescimento se deve principalmente às vantagens
específicas de suas empresas que incluem o acesso ao trabalho de baixo custo, altamente
qualificados, proficientes em tecnologia disponível e / ou proximidade geográfica,
cultural e de idioma para os seus mercados. Alguns autores destacam o apoio de seus
governos, incluindo créditos, garantias de exportação, taxas preferenciais e outros
incentivos de desenvolvimento e exportação (por exemplo, Mutti, 2004).
Figura 2: Construção Global – Gastos em 2011

Fonte: Crosthwaite (2012).
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O ambiente de negócios internacionais quando comparado com o ambiente de negócios
doméstico, é muito mais complexo, heterogêneo, e hostil (MAWHINNEY, 2001;
MUTTI, 2004). O desempenho de uma empresa no mercado internacional é muito
diferente do desempenho no mercado doméstico. A diferença é devida principalmente à
cultura, ambiente macroeconômico, regulamentos de mercado, instituições financeiras e
barreiras de entrada. Para a maioria destas empresas, sucesso no mercado interno, e
apoio do mesmo também são essenciais para o desempenho global (JIN; DENG; LI;
SKITMORE, 2013).
Para que um negócio de construção internacional seja viável, diferentes aspectos devem
ser analisados: o crescimento e estabilidade do mercado interno da empresa, o
crescimento e estabilidade das regiões ou mercados estrangeiros nos quais a empresa
opera e os negócios de construção global e sua sustentabilidade (MAWHINNEY, 2001).
Atuar no mercado da construção internacional pode ser muito benéfico para economia
de um país. Muitas empresas quando resolvem atuar fora de seus mercados continuam a
usar seus fornecedores domésticos, gerando empregos e adicionando valor aos serviços.
É claro que em muitas etapas são necessários conhecimentos locais, por isso que
parcerias são tão valorizadas nesse setor, pois distribuem os riscos. Outra razão para
atuar no exterior é a captação de moeda estrangeira. “Atuando no mercado
internacional, empresas trazem desenvolvimento para o país, sob a forma de
conhecimento e tecnologia.” (MUTTI, ARAÚJO, FLANAGAN, 2006, p. 2499)
É importante destacar ainda que a indústria da construção, devido às suas características
artesanais, desenvolvidas em canteiro, e com produto imóvel e singular, é geralmente
vista como uma indústria localizada, com isto, a internacionalização é mais difícil para
empresas de construção do que de outras indústrias (JIN; DENG; LI; SKITMORE,
2013).
Ao investir em mercados estrangeiros, estas empresas enfrentam diversos problemas.
Ofori (2003) lista alguns desses problemas e riscos: instabilidade política; instabilidade
econômica e financeira; discriminação de preços em favor dos empreiteiros locais;
exclusão de empresas estrangeiras de alguns tipos de trabalho; a exigência de
subcontratar parte do trabalho, ou formar parcerias com empresas do país de origem;
níveis mais elevados de impostos e outros encargos para os empreiteiros estrangeiros;
restrições cambiais; qualidade baixa e variável de trabalho local; e desafios de logística
dos projetos (OFORI, 2003, p. 381).
Empresas de construção no mercado internacional estão enfrentando riscos políticos
mais graves do que nunca. Com base nos resultados de uma pesquisa internacional
sobre os riscos políticos, foi possível determinar que os mais significativos são: o grau
de estabilidade do governo, conveniência do projeto para o país anfitrião, a incerteza
política, o racismo e a xenofobia, e atitude desfavorável em relação as empresas
estrangeiras (XIAOPENG; PHENG, 2012).
Mesmo tendo que enfrentar dificuldades, as empresas optam por atuar em outros
mercados, pois muitas vezes o mercado interno acaba se tornando pequeno para a
estrutura da empresa (MUTTI, 2004).
Ainda hoje, empresas vêem a internacionalização como um meio de sobrevivência,
expansão, e mesmo de diversificação de riscos, já que os ciclos nos diversos países de
atuação são diferentes. (MUTTI, ARAÚJO, FLANAGAN, 2006, p. 2498).
O mercado da construção civil está em constante crescimento em grande parte dos
países em desenvolvimento. Ofori (2003) previa que a demanda por projetos de grande
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porte vai se afastar cada vez mais da Europa indo para a Ásia-Pacífico, África e
América do Sul, levando a um aumento nos riscos políticos, comerciais e logísticos para
as empresas européias. O mercado futuro envolveria empresas da China, América do
Sul, Sudeste da Ásia e África, e será ainda mais competitivo.
O ambiente internacional, sendo um ambiente muito mais complexo requer mudanças
nas estratégias das empresas. De acordo com Ofori (2003), as empresas dos países de
origem possuem inúmeras vantagens competitivas em relação às estrangeiras: idioma;
conhecimento de métodos e procedimentos adequados, considerando a cultura, práticas
e clima; conhecimento das leis, regulamentos, políticas e sistema administrativo; base
de clientes estabelecida; política e economia que podem oferecer preferências; e redes
existentes de aliados estratégicos, fornecedores e subcontratados.
A empresa que deseja atuar em mercados estrangeiros deve possuir certos pré-requisitos
como: conhecimento corporativo; estrutura de comunicação; recursos; e capacidade de
gestão de riscos. Ao competir internacionalmente, algumas empresas se utilizam de
alianças com empresas de outros países, para buscar as vantagens de base nacional
(MUTTI, 2004). Segundo Porter (1993) o efeito dessas alianças é a divisão das
atividades entre as firmas envolvidas, de acordo com as vantagens competitivas.
3

MÉTODO

Neste artigo é apresentado um estudo de caso (GIL, 1994) de uma empresa
multinacional com matriz em Londres e que atua globalmente em diferentes mercados.
Foram coletados informações e dados específicos sobre o processo de operação
internacional e detalhados os motivos, razões, consequências e atitudes tomadas por
esta.
Para obtenção de dados primários foram aplicados questionários com dois membros da
equipe da empresa, um funcionário da administração e um arquiteto responsável por
diversos projetos. Foram também realizadas entrevistas com dois diretores da empresa,
um responsável por toda a operação da sede de Londres e outro pelo setor de controle de
projeto de construção.
O questionário aplicado na empresa foi elaborado com base no estudo de Mutti (2004)
que desenvolveu uma ferramenta específica para a análise da competitividade de
indústrias da construção civil no mercado internacional. Além do questionário com os
dois membros da equipe da empresa, foi desenvolvido outro questionário voltado a
pesquisadores de notada excelência na área de construção internacional. O objetivo
desse segundo questionário foi obter dados referentes à atual situação do mercado
global e principalmente do mercado de construção inglês, contexto este bastante
importante como base para a análise dos dados da empresa.
Foram utilizadas também outras quatro ferramentas: o acompanhamento de projetos e
análise da rotina diária da empresa, durante os 3 meses de observação participativa; a
análise documental de artigos acadêmicos e teses publicadas; o desenvolvimento da
linha do tempo da empresa; e a análise de três projetos desenvolvidos pela empresa,
cujas características são utilizadas para verificação dos padrões levantados nas
entrevistas. A análise foi qualitativa. Dados permitiram, também, a elaboração da linha
do tempo da empresa, que serviu de base para a análise dos resultados referentes a
continentes, tipos de projetos, evolução das atividades da empresa.
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4
4.1

RESULTADOS
Internacionalização das empresas da construção: contexto em que a empresa
atua

Como já mencionado, o estudo incluiu uma entrevista com uma pesquisadora sênior da
Escola de Administração de Construção de uma Universidade da Inglaterra. A
entrevistada realiza pesquisas principalmente na área de administração da construção,
em particular, nas áreas de risco, sustentabilidade, competitividade e o setor informal.
Segundo a pesquisadora, os países dominantes no mercado global da construção ainda
são os Estados Unidos, países da Europa e o Japão. A China apesar de não aparecer no
topo da lista, está crescendo rapidamente, e não tardará a alcançar os demais. Os países
emergentes começam a aparecer com mais força, e alguns deles estão se tornando a
nova competição. Podendo-se dizer então que as maiores empresas do setor estão
localizadas nos EUA, China, Japão, França, Alemanha, Holanda e Inglaterra. Para a
entrevistada, existe uma forte relação entre atividades de construção e desenvolvimento
econômico, visto que a construção do setor público é geralmente utilizada para
aumentar a atividade econômica. Seguindo a crise econômica de 2007 e 2008 vários
governos montaram pacotes de resgate para gastar mais em infra-estrutura.
A entrevistada destaca, como benefícios da operação internacional, a redução da
confiança no mercado doméstico e o fato de que a internacionalização distribui os
riscos, evitando que a empresa fique presa em um ciclo econômico particular. A
experiência da empresa também é um fator determinante na dificuldade de inserção,
países com dificuldades econômicas e políticas são indiscutivelmente os de maiores
dificuldades de inserção. É importante destacar, que as crises financeiras mundiais
afetam a Inglaterra, assim como qualquer outro país, especialmente se a crise envolver
algum país de grande porte.
Sobre o futuro do mercado da construção internacional o panorama será que: “Vai
continuar crescendo, mas haverão menos jogadores, com os grandes se tornando ainda
maiores. O foco permanecerá no leste onde ainda existe crescimento. Haverá uma
mudança do público para o privado e os métodos de aquisição sofrerão alterações para
refletir essa mudança. Continuará sendo importante não tratar como um único
mercado, mas sim como uma coleção de unidades desiguais, cada qual com suas
próprias características.” Neste contexto, pode-se avaliar os dados da empresa em
estudo.
4.2

A empresa, desafios e vantagens

A empresa analisada no estudo é um escritório de arquitetura fundado em 1965, com
escritório principal em Londres e outros cinco escritórios em Milão, Toronto, Cairo,
Jacarta e Mumbai. A empresa é reconhecida por projetos realizados em mais de 60
países, incluindo shopping centers, hotéis, restaurantes, cinemas, galerias de lojas e
edifícios residenciais e comerciais.
A estrutura da empresa é dividida em equipes: departamento de Arquitetura; de
Planejamento; de Iluminação; de Sinalização; de Paisagismo; de Aquisição de Projetos;
e de Controle de Projeto de Construção (PCM). Atualmente a empresa possui um total
de 46 funcionários fixos e aproximadamente 10 estagiários em constante alteração.
Analisando a Linha do tempo da empresa pode-se obter diversos dados sobre a
internacionalização da mesma. Observa-se que a empresa ainda não realizou projetos
nas Américas do Sul e Central, bem como na Oceania. É possível perceber também uma
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mudança clara nos mercados de atuação a partir do ano 2000, até então 60% dos
projetos realizados pela empresa estavam localizados na América do Norte. Entre os
anos de 2000 a 2007 ainda é possível identificar obras nesse continente, porém
passaram a representar 30% do total de projetos da empresa, e a partir de 2007 são
quase nulos, com uma exceção no ano de 2011. A partir do ano 2000 os continentes
Europeu e Asiático passaram a dominar os projetos da empresa, representando juntos,
no período de 2000 a 2015, 80% dos projetos da empresa. O continente africano se
torna mais presente a partir do ano de 2009. A Figura 3 simplifica a visualização das
mudanças na participação dos continentes no total de projetos realizados pela empresa.

Porcentagem de projetos (%)

Figura 3: Porcentagem de projetos por continente
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Fonte: Análise documental.

É interessante analisar que autores como Ofori (2003) fizeram previsões afastando a
Europa cada vez mais dos projetos de grande porte, o que não é realidade para a
empresa estudada, que continua desenvolvendo inúmeros projetos de grande porte no
continente, inclusive nos países que atualmente estão enfrentando grandes crises
econômicas. Porém, no geral, a internacionalização da empresa acompanha a tendência
global de expansão para os continentes Asiático e Africano.
Em 2007, já bem estabelecida em Londres, a empresa decidiu ampliar sua carta de
serviços e passou a executar obras além de projetá-las. Ao expandir seus serviços o
objetivo da empresa era poder realizar a obra por completo, do primeiro desenho até a
entrega do edifício pronto para o cliente.
Ao construir no exterior a empresa normalmente contrata empreiteiras locais. Porém
arquitetos são enviados da matriz para fazer a supervisão da obra. Outras prestadoras de
serviços são contratadas de diferentes partes do mundo. O processo de busca de
fornecedores é realizado pela internet ou através do banco de dados da empresa, os
critérios de seleção são sempre os mesmos, qualidade e preço.
Os países que representam as maiores dificuldades de inserção são aqueles localizados
fora do continente Europeu, isso porque não estão familiarizados com os métodos de
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trabalho utilizados pela empresa. Os desafios enfrentados pela empresa ao atuar no
exterior são: (a) A disponibilidade, profundidade e confiabilidade de informações
econômicas e de marketing em diferentes países variam muito, assim como as estruturas
industriais, práticas de negócios, e o número e a natureza das organizações regionais;
(b) Ao fazer negócios internacionalmente a empresa enfrenta diferentes forças que
muitas vezes são pouco compreendidas. Sejam elas forças sociais, culturais,
demográficas, ambientais, políticas, governamentais, legais, tecnológicas ou
econômicas, podem tornar a comunicação difícil entre a empresa controladora e suas
subsidiárias; (c) Fraquezas dos concorrentes de países estrangeiros são muitas vezes
superestimadas, e pontos fortes são frequentemente subestimados. Se manter informado
sobre o número e a natureza dos concorrentes é mais difícil ao fazer negócios
internacionalmente; (d) Sistemas de língua, cultura e valor diferem entre países, e isso
pode criar barreiras para a comunicação e problemas de gestão de pessoas; (e) Lidar
com dois ou mais sistemas monetários pode complicar as operações de negócios
internacionais.
Operar no mercado internacional também traz muitos benefícios à empresa, caso
contrário, não estaria realizado esse tipo de atividade há tantos anos. Em relação aos
benefícios pode-se listar: (a) Podem não existir competidores no mercado estrangeiro
escolhido, ou a competição pode ser menos intensa do que nos mercados domésticos;
(b) Operações estrangeiras podem absorver o excesso de capacidade, reduzir custos de
unidades, e espalhar risco econômico em um número maior de mercados; (c) Operar em
países estrangeiros pode resultar em redução de tarifas e taxas, além de possível
tratamento político favorável; (d) Operações internacionais podem permitir que as
empresas estabeleçam instalações de baixo custo em locais próximos da matéria prima
e/ou mão de obra barata; (e) Joint ventures podem permitir o aprendizado de tecnologia,
cultura, e prática de negócios de outras empresas, além de possibilitar o contato com
clientes potenciais, fornecedores, credores, e distribuidores em mercados estrangeiros.
Podem ser citados como principais fatores determinantes da competitividade da
empresa: a experiência; a especialização; a falta de competidores em muitos dos
mercados que atua; e os preços competitivos.
Em relação ao futuro, a empresa pretende atuar em países nos quais ainda não atua,
como Rússia, Brasil e Polônia, e aumentar sua atuação em países como a China e o Irã,
isso porque segundo os entrevistados, a construção continuará a crescer ao redor do
mundo, mas nas economias emergentes esse crescimento será muito maior, e a
construção de infraestrutura aumentará mais do que as construções residenciais,
comerciais, e de entretenimento e lazer. Grandes projetos de infraestrutura em mercados
emergentes como a China representarão as maiores oportunidades para exportações de
altos valores e investimentos estrangeiros.
4.3

Situação dos mercados em crescimento

O Mercado Africano e o Mercado Asiático estão entre os que a empresa já atua e nos
quais pretende ampliar sua atuação. O mercado da América Latina representa um
mercado em que a empresa pretende atuar, especialmente o mercado brasileiro.
O continente Africano recebe cada vez mais empresas provenientes de outros países,
interessadas em atuar em diferentes segmentos, construção civil, infraestrutura,
mineração, energia e combustíveis. As principais causas desse interesse estão na falta de
competidores locais, visto que, são poucas as empresas especializadas na região, e no
rápido crescimento das cidades africanas. Previsões indicam que em 2040 o continente
1082

terá mais de 100 cidades com população maior ou igual a 1 milhão de habitantes e pelo
menos 7 cidades com população maior do de 10 milhões de habitantes. Cidades inteiras
estão sendo construídas para alojar a crescente população, algumas chegam a custar
mais de US$300 milhões. Dentre os riscos de realizar um projeto de construção no
continente estão: o difícil acesso a financiamento, na grande maioria dos países os
responsáveis pela obra tem que arcar com pelo menos 50% do valor do investimento em
dinheiro; a falta de alinhamento entre as políticas regionais, nacionais e continentais,
que influencia principalmente obras que atravessam fronteiras; os elevados custos de
construção, visto que, não existe disponibilidade de materiais de construção
especializados; a complexa legislação em torno da aquisição de bens privados, que pode
prejudicar tanto quem esta realizando o empreendimento, quanto quem vai usufruir
dele. (GOUNDEN; POTTAS; NKHUMELENI, 2012).
Nos últimos três anos o Mercado Asiático vem sendo indicado como o mercado da
construção que mais cresce anualmente no mundo. China é o país de maior destaque,
seguida pela Índia, Indonésia e Vietnã. Somente no ano de 2011, pesquisas indicam que
mais de 40% de todos os serviços de construção não residencial realizados na ÁsiaPacífico, estavam concentrados na China, quase o dobro de todo o mercado da
construção japonês. (CROSTHWAITE, 2012). Como visto anteriormente na Figura 1 a
China ocupa o topo da lista dos países que mais gastaram com construção no mundo,
em 2011.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As respostas obtidas demonstraram que a empresa já possui O processo de
internacionalização consolidado. Desde o seu início a empresa objetivava a
internacionalização e apesar de não ter feito grandes investimentos financeiros,
conseguiu atrair constantemente novos clientes pela grandiosidade e qualidade de seus
projetos.
Foi possível perceber também que fatores como experiência, tradição, reputação,
posicionamento geográfico, e recursos humanos de diferentes nacionalidades, altamente
qualificados, são os responsáveis pela vantagem competitiva da empresa no mercado
internacional. Apesar dos anos de serviço, cada novo mercado representa um desafio e a
empresa esta em constante transformação para poder vencer essas barreiras.
A comparação dos resultados obtidos no estudo com a literatura permitiu verificar que
mesmo empresas oriundas de mercados tão distintos, como o mercado inglês e o
mercado brasileiro, enfrentam problemas semelhantes ao decidir atuar no exterior Os
determinantes da competitividade também são comuns: a experiência; a especialização;
a falta de competidores em muitos dos mercados que atua; e os preços competitivos.
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RESUMO
O setor da construção em Portugal viveu períodos de grande expansão desde a adesão do país à União
Europeia, em 1986, até ao final da década de 90. A entrada no séc. XXI coincidiu com a entrada num
período de recessão da indústria de construção Portuguesa, essencialmente devido às quebras na procura
interna de habitação e obras públicas. Com a atual saturação do mercado nacional e perante o fenômeno
crescente de globalização, muitas empresas do setor têm orientado as suas estratégias para a
internacionalização e diversificação das suas atividades. O principal objetivo do presente estudo,
realizado através de intercâmbio entre universidades Brasileira e Portuguesa, passou por identificar os
fatores que influenciam a competitividade de empresas de construção Portuguesas nos mercados nacional
e internacional. O estudo englobou seis empresas de construção portuguesas com investimentos em
mercados internacionais. Os dados foram coletados através de questionários, entrevistas e análise
documental. Foi aplicado o modelo Dupla-estrela para a competitividade da indústria da construção no
mercado internacional. Estabeleceram-se indicadores para avaliação dos fatores influentes na operação
internacional de empresas portuguesas, os quais foram enquadrados e analisados segundo em cada um dos
determinantes do modelo Dupla-estrela: fatores básicos; estratégia, estrutura e concorrência empresarial;
indústrias relacionadas, condições de procura; governo. A análise do modelo identificou vários fatores
favoráveis em cada um dos determinantes como infraestrutura de transporte e ensino, telecomunicações,
tecnologia, diversificação, coesão da cadeia produtiva, alianças estratégicas entre outras. Entretanto,
outros importantes fatores foram identificados, estes desfavoráveis à competitividade das construtoras
portuguesas, dificultando a sua atuação no mercado nacional e internacional , como moeda, produtividade
e economia nacional.
Palavras-chave: construção; competitividade; internacionalização.

ABSTRACT
The construction sector in Portugal lived booms since the country joined the European Union in 1986 ,
until the end of the 90s . The beginning of the XXI century coincided with the start of a recession of the
Portuguese construction industry, primarily due to decreases in domestic demand for housing and public
works. With the current saturation of the domestic market and to the growing phenomenon of
globalization, many companies in the industry have oriented their strategies for internationalization and
diversification of its activities. The study was conducted through an exchange between Brazilian and
Portuguese universities. The main purpose was to identify the factors influencing the competitiveness of
the Portuguese construction industry in the domestic and international markets. The study comprised six
Portuguese contractors with investments in international markets. Data were collected through
questionnaires, interviews and document analysis. The Linked Star-shape model for competitiveness in
the international market was applied. Indicators for the evaluation of the influential factors in the
international operation of Portuguese companies were defined. These have been classified and analyzed
according to each of the determinants of the model: factor conditions; strategy, business structure and
rivalry; related industries, demand conditions; government. The analysis identified several favorable
factors in each of the determinants (such as transport infrastructure and education, telecommunications,
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technology, diversification, cohesion of the production chain, strategic alliances among others. However,
other important factors were identified which are unfavorable to the competitiveness of Portuguese
contractors (such as currency, productivity and national economy) hindering their performance in the
national and international markets.
Keywords: construction; competitiveness; internationalization.

1

INTRODUÇÃO

Com a globalização, as indústrias e empresas de uma nação passaram a competir em
economias abertas, aumentando os níveis de concorrência no mercado nacional, mas
permitindo também a exportação dos seus produtos ou serviços. Neste contexto, o
conceito de competitividade torna-se indispensável para o sucesso de empresas. A
aquisição de vantagens competitivas no ambiente nacional abre boas perspectivas para
exportar os produtos de uma indústria ou internacionalizar as atividades (PORTER,
1990). No entanto, a internacionalização é um processo bastante complexo, onde é
necessário avaliar diversos fatores (MUTTI, 2004; OFORI, 2003; MAWHINEY; 2001;
BOM; CROSTHWAITE 2000).
Com a atual saturação do mercado de construção português, muitas empresas do setor
têm orientado as suas estratégias para a internacionalização e diversificação das suas
atividades, medidas essenciais para que possam continuar a aumentar os seus volumes
de produção globais. Este foi realizado através de intercâmbio entre universidades
Brasileira e Portuguesa. Os indicadores propostos através deste estudo de caso tiveram
como base a análise da situação macroeconômica de Portugal, do setor da Indústria da
Construção portuguesa e o estudo de 6 empresas de construção com atividade em
mercados internacionais. Os dados foram coletados através de questionários, entrevistas
e análise documental.Os dados obtidos foram analisados segundo o modelo Duplaestrela (MUTTI, 2004).
2

COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO

A definição de competitividade não é consensual. Porter (1990) definiu competitividade
em nível nacional como a produtividade com que os recursos de uma nação são
empregados. Henricsson et al. (2004) definiram competitividade de uma empresa como
a habilidade de satisfazer as demandas das empresas, clientes e sociedade
respectivamente e simultaneamente. Nenhuma definição ou teoria é totalmente aceita.
A escolha da mais adequada permitirá que o resultado mais preciso seja obtido (Mutti,
2004).
O ambiente de negócios internacionais é mais heterogêneo, hostil e complexo que o
domestico (Mawhinney, 2001; Ofori, 2003). Para um negócio de construção
internacional ser competitivo, são necessarios fortes financiamentos, e habilidades
técnicas e gerenciais (Lee et al, 2011) e vários riscos estão envolvidos (Ofori, 2003;
Mutti, 2004; Lee et al, 2011; Zhang, 2011), entre eles fatores culturais e geográficos,
legais, fiscais, econômicos, financeiros, produtivos e outros (MUTTI, 2004). Apesar
destes, a operação internacional pode ser benéfica para a economia de um país, já que
gera benefícios para toda a cadeia produtiva (Mawhinney, 2001; MUTTI, 2004). Ainda
segundo Mutti (2004) as empresas veem a internacionalização como um meio de
sobrevivência, expansão e diversificação de riscos, uma vez que os ciclos económicos
nos diversos países de atuação podem ser diferentes. A presença em múltiplos mercados
permite minimizar a influência dos ciclos econômicos.
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Teorias para explicar competitividade internacional têm sido desenvolvidas e testadas
(como por exemplo o Diamante de Porter (1990), o paradigma Eclético de Dunning
(1985; 1993); o Duplo-diamante de Rugman e D’Cruz´s (1993), a Dupla-estrela de
Mutti (2004) e o Hexágono de competitividade da indústria da construção de Flanagan
et al (2005).
O modelo Dupla-estrela de Mutti (2004), aplicado neste estudo foi elaborado a partir de
estudos de casos com 10 entre as grandes empresas de construção brasileiras. Nele, 5
determinantes de competitividade no Brasil (contendo fatores) formam uma ‘estrela’,
em que os elementos nas ‘pontas’ influenciam uns aos outros (estrela do Brasil). O
mesmo acontece com os determinantes do país de atuação, (estrela do país de atuação).
As duas ‘estrelas’ influenciam-se mutuamente. Também influenciando as duas estrelas,
existem dois determinantes: “cultura”, e “eventos fora do controle”. Os determinantes
principais são: fatores básicos; indústrias relacionadas; demanda; estrutura, estratégia da
empresa e rivalidade; governo. Para uma empresa ser competitiva no mercado
internacional, uma série de fatores favoráveis precisa existir, tanto nos determinantes do
Brasil, quanto nos do país de atuação. Todos os determinantes influenciam-se uns aos
outros dentro de cada estrela, e uma estrela exerce influência sobre a outra. Os
determinantes ‘governo’ das duas estrelas influenciam os determinantes nas suas
‘estrelas’, e, além disto, a interação entre os dois governos exerce um papel fundamental
na competitividade. O significado de cada determinante principal das ‘estrelas’ é segue
os do diamante (PORTER, 1990; MUTTI, 2004). O modelo Dupla-estrela poderá ser
visualizado juntamente com os resultados, já em sua aplicação para a operação
internacional de empresas portuguesas (figura 01).
3

MÉTODO

Foram estudadas 6 empresas de construção portuguesas com investimentos
internacionais. As informações foram obtidas através de um questionário adaptado de
Mutti (2004) e através da análise dos relatórios anuais e página eletrônica das respetivas
empresas. Foram ainda efetuadas entrevistas a duas das empresas participantes. Foram
também analisados dados secundários sobre a situação macroeconômica de Portugal e
do setor de construção português. Os dados estatísticos foram obtidos por meio de
várias fontes, como Eurostat, Worldbank, Banco de Portugal e Instituto Nacional de
Estatística para vários anos.
Para este estudo foram selecionados como fatores os aspectos que poderiam influenciar
positiva ou negativamente a capacidade competitiva das empresas. Tais aspectos,
denominados como fatores de 2ª ordem, foram agrupados por temas, sendo estes temas
os fatores de 1ª ordem, que por sua vez foram enquadrados e analisados segundo os
vários determinantes da Estrela de Portugal. Na avaliação dos fatores de 2ª ordem foi
utilizada a simbologia baseada em Mutti (2004), indicando se a influência do fator na
competitividade das empresas é favorável (☺), desfavorável () ou neutra (). Cada
fator de 1ª ordem foi avaliado de acordo com a quantidade e avaliação dos seus fatores
de 2ª ordem. A quantidade de fatores de 2ª ordem enquadrados em cada um dos fatores
de 1ª ordem foi variável, de acordo com as informações obtidas ao longo deste estudo.
A influência dos fatores de 1ª ordem foi classificada pela seguinte simbologia: se o fator
influencia negativamente a capacidade competitiva das empresas o número 1 aparece
entre parênteses (1) logo após o fator. Assim, seguem os demais: o fator é negativo, mas
apresenta alguns aspectos positivos (2); O fator é neutro para a capacidade competitiva
das empresas (3); O fator é positivo, mas apresenta alguns aspectos negativos (4); O
fator influencia positivamente a capacidade competitiva das empresas (5).
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4
4.1

RESULTADOS
A ICC portuguesa

Após a entrada de Portugal na União Européia, em 1986, o setor da construção registou
durante cerca de 15 anos uma atividade estável e em crescimento, favorecida pelos
grandes investimentos imobiliários e pelos fundos comunitários que proporcionaram
grandes investimentos públicos em infraestruturas para o país. No entanto, a tendência
para a diminuição dos investimentos imobiliários verificada nos últimos anos,
principalmente no segmento residencial, assim como a diminuição e indefinição dos
investimentos públicos, inverteram o ciclo de crescimento do setor, registando-se a
partir de 2001 sucessivas quebras de produção nacional. Em 2008, o output da
construção foi cerca de 25% mais baixo e o emprego na construção 20% mais baixo do
que no início da década. Atualmente vive-se um clima de instabilidade dos mercados
financeiros, cambiais e de matérias-primas, em resultado da crise de liquidez e da
desconfiança que se instalou na economia global, com grande impacto na economia
Portuguesa. O atual cenário de crise tem afetado todos os setores, com especial destaque
para a indústria da construção (NATIONAL REPORTS, 2008).
4.2

Empresas analisadas

O quadro 1 mostra dados gerais das empresas em estudo.
4.3

Determinantes de Portugal

Os fatores analisados são apresentados a seguir, por determinante, seguidos da avaliação
de seu status como apresentado na seção 3: fator de primeira ordem (número): fatores de
segunda ordem (status: favorável (☺), desfavorável (), neutro ()).
a) Fatores básicos: referem-se a fatores de produção, tais como mão-de-obra
qualificada, infraestrutura, recursos naturais e domínio de conhecimento. Para este
determinante resultaram: Moeda (2): com a adesão de Portugal ao Euro, deixou de ser
possível desvalorizar a moeda para garantir a competitividade da economia nacional,
tanto no mercado interno como na exportação (); estabilização monetária e redução
das taxas de juro (☺). Infraestrutura de transporte (5): rede de autoestradas extensa e
desenvolvida; sistema de metropolitano em Lisboa e Porto; boa rede de transporte
ferroviário (☺); sistema de metropolitano em Lisboa e Porto (☺); boa rede de transporte
ferroviário (☺); previsão para a construção da linha de alta velocidade e do novo
aeroporto de Lisboa (☺). Infraestrutura de ensino (5): programa de renovação do
parque escolar em andamento (☺). Telecomunicações (5): início da exploração da fibra
óptica (☺); em 2007 o número de aparelhos de comunicação móvel ultrapassou a
população total (☺). Energia (2): elevada dependência de energia exportada prejudica
as contas nacionais e os níveis de poluição no país (); taxa de energia proveniente de
fontes não renováveis elevada (); investimentos em energias renováveis (☺).
Tecnologia (5): o investimento estrangeiro em Portugal permite a transferência de
novas tecnologias e conhecimentos para o país (☺); boa taxa de licenciados em
matemática, ciências e engenharia (☺); aplicação de diversas Tecnologias de
Informação e Comunicação na construção (☺); investimentos tecnológicos nos
equipamentos de produção (☺). Inovação (2): níveis de investimento muito baixos em
pesquisa e desenvolvimento (); participação conjunta de empresas e universidades em
projetos de pesquisa (☺); baixo nível de implementação de processos inovadores ().
Competências (3): gastos em ensino público por aluno inferiores à média da UE 27
(); elevada taxa de graduados (☺); sistema de ensino secundário prejudicado pelo
1088

facilitismo (); aposta em programas de formação profissional em todas as empresas
mas com aproveitamento razoável (); percentagem de licenciados nas empresas
semelhante à percentagem de quadros médios e superiores (☺). Produtividade (2): PIB
per capita correspondente a aproximadamente metade da média europeia (); Rácio de
produtividade nacional de 71, sendo que a UE 27 representa um rácio de 100 ();
diferença muito elevada entre a produtividade das várias empresas (); prazo das obras
geralmente semelhante ao planejado (☺); custo das obras geralmente superiores ao
planejado (). Motivação dos profissionais (3): taxa de desemprego elevada ();
distribuição de prémio de produtividade (☺); realização de atividades de cultura, lazer e
saúde (☺); permanência média dos colaboradores nas empresas analisadas de
aproximadamente 10 anos o que sugere alguma rotatividade (). Know-how (4): todas
as empresas analisadas eram especializadas em pelo menos uma atividade,
diferenciando-se ou competindo de igual para igual com as restantes empresas do país
(☺). Dimensão das empresas (1): baixo nível de economias de escala: a dimensão das
maiores empresas portuguesas é pequena comparando com empresas de outros países
mais desenvolvidos (). Subempreitadas (5): imposição das empresas para que os
subempreiteiros sigam os mesmos procedimentos de qualidade e as mesmas medidas de
prevenção em matérias ambientais e de segurança (☺); boas relações de parcerias entre
as empresas e os subempreiteiros (☺).
b) Indústrias relacionadas: refere-se à existência de fornecedores e indústrias de apoio
ao sector da construção, que sejam competitivas. Para este determinante, resultaram:
Diversificação (5): a diversificação das empresas para indústrias relacionadas à
construção potencia sinergias entre as várias atividades (☺); participação em várias
empresas associadas, de atuação em atividades relacionadas à construção, como
Imobiliária e Materiais de Construção (☺). Coesão da cadeia produtiva (5): todas as
empresas desenvolvem relações de parceria com os membros da cadeia produtiva,
especialmente com projectistas e fornecedores de materiais (☺). Fornecedores (5):
estabelecimento de parcerias entre empresas e seus fornecedores de modo a obter
descontos e flexibilização nos pagamentos (☺); parcerias com fornecedores nacionais e
estrangeiros de modo a adquirir materiais e equipamentos inovadores (☺).
c) Condições da procura: refere-se ao tamanho e força da procura dos de produtos e
serviços resultantes da indústria da construção no mercado nacional. Para este
determinante resultaram: Economia nacional (1): desaceleração do crescimento da
economia portuguesa, com estagnação em 2008 (); clima de instabilidade e
desconfiança instalado no país reduziu os investimentos privados (). Setor da
construção (2): quebras sucessivas de produção no sector da construção desde o ano de
2002 (); perda de importância do sector no total da produção nacional e da geração de
emprego (); apesar das quebras de produção no país, várias empresas têm conseguido
manter ou aumentar os volumes de negócios e número de colaboradores (☺). Segmento
Residencial (2): segmento de maior peso no total do Output da construção nacional,
mas com quebras de produção desde 2002 (); crescimento das obras de reabilitação,
mas ainda com um peso muito baixo comparando com a média europeia (). Segmento
não-residencial (5): inesperada recuperação deste segmento em 2007 (☺); dinâmica do
segmento em edifícios destinados ao comércio, educação, saúde, escritórios e indústria
(☺); planos para continuar a investir na renovação do parque escolar (☺). Segmento
Eng. Civil (4): quebras de produção verificadas nos últimos anos (); boa adaptação
das empresas aos novos tipos de contrato em Parcerias Público-Privadas (☺); previsão
de aumento de produção nos próximos anos com os investimentos no novo aeroporto de
Lisboa e no trem de alta velocidade (☺). Sub-empreitadas (5): grande recurso às sub-
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empreitadas, o que tem contribuído para que as empresas possam manter ou aumentar o
volume de negócios anual (☺). A grande disponibilidade de micro, pequenas ou médias
empresas é favorável ao recurso de sub-empreitadas em grandes empreendimentos.
Quadro 1- Dados das empresas em estudo
Quadro resumo de apresentação das empresas
Empresa

A

B

C

D

E

F

Tempo no
mercado

51 anos

25 anos

8 anos

60 anos

43 anos

75 anos

Volume de
negócios em
2008 (M. €)

200 M. €

93 M. €

13,5 M. €
(2007)

109 M. €

50 M. €

445 M. €

No médio de
colaboradores
em 2008

740

490

43
(2007)

470

-

790

ACE,
sucursais ou
empresas
associadas

8 sucursais;
25
empresas
associadas

1 ACE; 40
empresas
associadas

1 ACE; 2
empresas
associada
s

2 sucursais;
11
empresas
associadas

2 sucursais;
8 empresas
associadas

5 sucursais;
30 empresas
associadas

Edifícios

Edifícios;
Vias de
comunicaçã
Edifícios;
o; Obras
Vias de
Edifícios;
hidráulicas;
Vias de
comunicaçã
Geotécnicas;
o; Obras
comunicaçã
Infrao; Obras
hidráulicas;
estruturas de
Infrageotécnicas
electricidade
estruturas
; Obras
e
de energia
hidráulicas
telecomunic
eólica
ações e
aeroportuári
as

Tipo de obras

Países de
atuação

Edifícios; Vias
Edifícios; de comunicação;
Vias de
Obras
comunicaçã
hidráulicas;
o; Obras
Infra-estrutura
de
hidráulicas;
Obras
telecomunicaçõe
s e energia
geotécnicas
eólica

Alemanha;
Angola;
Bélgica;
Cazaquistã
o; Espanha;
Gibraltar;
Marrocos;
Rússia

Angola; Brasil;
Eslováquia;
Espanha;
Hungria; Líbia;
Polónia;
Romênia

Brasil

Fonte: Estudo.
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Angola;
Irlanda;
Roménia

Angola;
Marrocos

Alemanha;
Angola;
Argélia;
Áustria;
Cabo Verde;
Espanha;
Moçambiqu
e; Romênia

Figura 1 - Dupla-estrela (MUTTI, 2004) adaptada para Portugal

Fonte: Estudo.

d) Estratégia, estrutura e concorrência empresarial: refere-se às condições que
estabelecem como as empresas são criadas, organizadas e geridas, assim como a
natureza de competição no mercado. Para este determinante resultaram: Concorrência
nacional (5): com a adesão de Portugal à UE, Portugal passou a concorrer numa
economia aberta, aumentando fortemente os níveis de concorrência empresarial e, desse
modo, estimulando a inovação do país (☺); a saturação do mercado da construção
nacional reduziu as oportunidades para a totalidade das empresas, mas ao mesmo tempo
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estimula a inovação de algumas empresas, de modo a diferenciarem-se das restantes
(); as empresas têm conhecimento do número e da capacidade dos seus concorrentes
diretos (☺). Tipo de contratos (4): os contratos em Parcerias Público Privadas foram
bem assimilados pelas empresas portuguesas e constituem uma boa solução para a falta
de capacidade financeira do governo (☺). Alianças estratégicas (5): relações de
parceria entre empresas, adquirindo novos conhecimentos, aproveitando as melhores
práticas de cada, e saindo ambas beneficiadas com o processo (☺); aquisições ou fusões
entre empresas de modo a concentrar a oferta, ganhando economias de escala (☺);
criação de ACE´s (Agrupamento Complementar de Empresas) para partilhar o risco e
ganhar economias de escala (☺). Diversificação (5): várias empresas apostaram na
diversificação das suas actividades, em áreas como Telecomunicações, Serviços ou
Energias Renováveis, com o objectivo de criar sinergias, diversificar riscos e aumentar
o volume de negócios global (☺). Organização (4): formação de empresas autónomas a
partir de actividades internas da empresa principal, com o principal objectivo de
potenciar o crescimento e a inovação (☺). Serviços ao cliente (4): as empresas
conhecem as necessidades dos seus clientes☺; Existência de departamento de
manutenção e assistência pós venda em metade das empresas analisadas ().
Certificação (5): as empresas têm vindo a adotar sistemas de gestão da qualidade,
ambiente e segurança e sua respectiva certificação por auditorias externas (☺);
marcação CE na fabricação de materiais de construção (☺). Qualidade (4): empresas
procuram medir a qualidade dos seus produtos e serviços em função da satisfação do
cliente (☺); existência de sistemas de controlo do desempenho das empresas e de cada
empreendimento, obtendo informações úteis para a aplicação de melhorias ou medidas
correctivas (☺); certificação do sistema ISO 9001 em todas as empresas analisadas (☺).
Segurança (3): elevada taxa de acidentes de trabalho no sector da construção ();
diversas medidas preventivas adotadas pelas empresas, como formação em segurança,
simulacros de acidentes e investimento em equipamentos de proteção individual e
coletiva (☺); a maioria das empresas analisadas já implementou o sistema de gestão
OHSAS 14001 (☺); todas as empresas afirmam cumprir as normas legislativas em
matérias de segurança (☺); das empresas analisadas, apenas a de maior dimensão
mencionou ter departamento de segurança, composto por técnicos especializados ().
Ambiente (4): nem todas as empresas analisadas estão certificadas pelo sistema ISO
14001 (); diversas medidas preventivas adoptadas pelas empresas, como formação em
segurança, simulacros de acidentes e investimento em equipamentos de protecção
individual e colectiva (☺); aposta em construções relacionadas com o ambiente, como
ETA´s, ETAR´s ou aterros (☺); aplicação de políticas de sustentabilidade do negócio,
como a redução de consumos e emissões poluentes, aproveitamento de resíduos de
construção e demolição, baixos custos de utilização do produto final ou eficiência
energética dos edifícios (☺); várias das empresas estudadas apostam no segmento das
Energias Renováveis, nomeadamente na construção de aproveitamentos hidráulicos,
parques eólicos e instalação de painéis fotovoltaicos (☺). Marketing (3): as empresas
não possuem departamento de marketing, ou o número de pessoas dedicadas à atividade
é reduzido, adjudicando por vezes este tipo de serviços a entidades externas ().
e) Governo: tem o papel de regular a implementação de legislação, lançar
investimentos públicos necessários ao desenvolvimento do país e estabelecer relações
externas que facilite a entrada das empresas portuguesas em mercados estrangeiros. Para
este determinante resultaram: Contas nacionais (1): dívida pública superior a 65% do
PIB de 2008; Balanço externo do país com saldo negativo elevado, o que leva à
redução capacidade do governo para financiar novos investimentos públicos ().
Impostos (1): aumento das taxas de impostos de modo a controlar as despesas públicas
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(). Investimentos públicos (4): vultoso plano de investimentos em infra-estruturas de
transporte e energia (☺); indefinição no avanço de alguns projetos devido a conflitos
políticos (). Legislação (3): legislação aplicada à construção muito complexa e de
difícil interpretação (); legislação padronizada para toda a União Européia (☺). Apoio
ao setor (1): fraco apoio do governo no processo de internacionalização das empresas
de construção portuguesas (). Relações externas (4): boas relações do governo
português com o Brasil e os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (☺).
f) Eventos: acontecimentos fora do controle das empresas e, por vezes, também fora do
controle do governo, como descobertas tecnológicas, guerras ou grandes alterações da
procura do mercado. Os fatores apurados e sua avaliação (status) foram: atual crise
económica mundial (); grandes projetos de investimentos anunciados para os
próximos anos no mercado Português, como o novo aeroporto de Lisboa, linha de alta
velocidade, barragens e continuação da renovação do parque escolar (☺); forte potencial
de crescimento nos mercados de Angola e Europa de Leste, onde já estão presentes
muitas empresas Portuguesas (☺); com a actual estabilidade macroeconómica no Brasil,
é de prever um forte crescimento no sector da construção, nomeadamente nos
segmentos de habitação e de infra-estruturas de transporte (☺). A crise económica
mundial afectou negativamente quase todas as economias e indústrias mundiais, em que
a indústria da construção portuguesa não foi exceção.
g) Cultura: cultura do povo português e relações linguísticas e culturais com outros
países. Os fatores apurados e sua avaliação (status) foram: relações linguísticas e
culturais com as antigas colônias do país, como Brasil, Angola, Moçambique e Cabo
Verde (☺); boa capacidade de adaptação do povo português a novos países (☺).
4.4

Determinantes do país de operação

A lista seguinte apresenta os fatores que devem ser analisados em cada um dos cinco
determinantes do mercado estrangeiro. Como a investigação foi feita para países
genéricos, o status não foi avaliado, pois será diferente de país para país. Seria
importante avaliar cada um deles para cada país de atuação. Os resultados confirmam os
de Mutti (2004).
(a) Fatores básicos: disponibilidade e qualidade da mão-de-obra local; mobilização dos
colaboradores nacionais; logística; condições geográficas; condições climáticas;
corrupção; segurança; (b) Indústrias relacionadas: acesso aos fornecedores locais;
qualidade dos materiais disponíveis; especificações dos materiais locais; (c) Condições
da procura: penetração no mercado; crescimento da economia local; necessidades de
infra-estruturas e edifícios; necessidades específicas dos clientes locais; níveis de
exigência e desconfiança com as empresas estrangeiras; (d) Estratégia, estrutura e
concorrência empresarial: concorrência local; aquisição ou parceria com empresa
local; formação de ACE com empresa nacional; (e) Governo: exigências do governo
local; níveis de taxas e impostos; obtenção de vistos de trabalho; legislação local;
burocracias; relações com o governo nacional.
Pela análise da Estrela nacional pode-se concluir que existem diversos fatores
favoráveis na indústria da construção portuguesa, incluindo nos determinantes
“Governo” e Condições de Procura”. Entre eles estão infraestrutura de transporte e
ensino, telecomunicações, tecnologia, diversificação, coesão da cadeia produtiva,
alianças estratégicas entre outras. Entretanto, outros importantes fatores foram
identificados, estes desfavoráveis à competitividade das construtoras portuguesas,
dificultando a sua atuação no mercado nacional e internacional, como moeda,
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produtividade e economia nacional. Pode-se verificar que a maioria dos fatores
confirmam os do estudo de Mutti (2004).
5

CONCLUSÕES

O processo de internacionalização das empresas portuguesas surgiu com a necessidade
de superar as limitações do mercado doméstico, expandir os negócios de margens
superiores e atenuar os ciclos econômicos. O mercado de construção português é
relativamente pequeno em comparação com países mais desenvolvidos da União
Européia, pelo que a internacionalização poderá permitir às empresas de construção
portuguesas adquirirem uma maior dimensão. Existe uma tendência para o investimento
inicial das empresas Portuguesas em países com afinidades culturais fortes com o país,
com destaque para os países africanos de língua oficial portuguesa, e em países que
aderiram recentemente à União Europeia e preparam programas de investimentos com a
chegada dos fundos comunitários. O modelo Dupla-estrela mostrou-se adequado para a
análise da operação intrernacional das empresas Portuguesas.
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RESUMO
A construção civil brasileira tem se desenvolvido muito nos últimos anos, porém a
ineficiência de alguns processos e os métodos construtivos artesanais de determinadas
operações têm provocado uma produtividade ainda não satisfatória nos processos.
Apesar dos avanços do setor em termos de materiais e técnicas construtivas, grande
parte do subsetor de edificações ainda utiliza mão de obra de baixa qualificação
profissional, bem como pouca mecanização, utilização de processos convencionais e
técnicas simples. Diante disto, surge a necessidade de mensuração de indicadores de
produtividade relacionados ao processo de paredes de concreto, por ser um sistema mais
recente no mercado brasileiro e que apresenta ausência de dados de produtividade. Este
trabalho tem como objetivo principal implementar um sistema de indicadores para o
processo construtivo de estrutura em parede de concreto, por meio da mobilização do
setor e comparação de seus desempenhos. O método de pesquisa deste trabalho
envolveu: (a) sensibilização e capacitação das empresas participantes, (b) seleção das
obras e concepção dos indicadores, (c) coleta dos dados e visitas de acompanhamento,
(d) análise dos dados e reuniões para troca de resultados e experiências e, por fim, (e)
análise comparativa entre as obras e seus processos utilizados. Esta pesquisa contribui
para a criação de um banco de dados com informações sobre produtividade em paredes
de concreto, que retratará o desempenho das obras de Salvador, fornecendo, subsídios
para planejamentos, orçamentos, e avaliação de produtividade dentro da obra.
Palavras-chave: Produtividade, Indicadores de Desempenho, Benchmarking, Paredes
de Concreto.
ABSTRACT
The Brazilian construction sector had a massive developed in recent years, but the
inefficiency of some processes and handcrafted construction methods of certain
operations have not yet led to satisfactory productivity processes. Despite advances in
the industry in terms of materials and construction techniques, the majority of the
buildings sector still uses labor from low-skilled and low mechanization, using
conventional processes and simple techniques. Therefore, there is a need to arise for
measurement and comparison of productivity indicators related to different projects of
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construction, especially the concrete walls process, due to the fact of this system has
been recently adopted for housing, also presenting lack of data on productivity
performance. This work aims to implement performance measurement for the structure
on a concrete wall process, through the mobilization of the sector and the comparison
of their performances. The research method of this work involves the following steps:
(a) awareness and training of the participating companies, (b) selection of works and
design of indicators, (c) data collection and monitoring visits, (d) data analysis and
meetings to exchange experiences and results and , finally, ( e) comparative analysis .
This research contributes to the creation of a database with information on productivity
in concrete walls, presenting the performance of the construction site in Salvador,
providing grants for planning, budgeting, and evaluation of productivity within the
work.
Keywords : Productivity, Performance Indicators, Benchmarking, Concrete Walls.
1

INTRODUÇÃO

A competitividade do mercado da construção civil e a exigência cada vez maior dos
clientes pela qualidade estão fazendo com que empresas do ramo da construção civil
busquem melhorias nos seus processos construtivos e redução nos custos do seu
orçamento. Uma meta importante que deve ser considerada para as empresas
alcançarem esse objetivo é o aumento da produtividade nas diversas etapas dos
processos construtivos.
As empresas da construção civil partem da premissa de que os problemas durante a
execução de uma obra originam-se no canteiro de obras e devem ser resolvidos no
âmbito operacional. Entretanto, a falta de uma visão estratégica para a obra de
construção civil interfere na produtividade e causa perdas relacionadas às ações no
canteiro de obras, e também, às ações da empresa como um todo (SACOMANO et al,
2004).
A escassez de mão de obra qualificada vem impactando na produtividade dos serviços,
principalmente aqueles processos menos tradicionais, tais como execução de fôrmas
metálicas, argamassa projetada e paredes de concreto (GUIMARÃES, 2012). Apesar do
crescente aumento da inserção do sistema paredes de concreto em habitações no país,
ainda são escassos os dados de medição de produtividade para o processo executivo
deste sistema.
Frente a esta realidade, observa-se que para melhorar é preciso controlar a
produtividade, e para isto a sua mensuração é imprescindível, possibilitando a
comparação de indicadores de processos construtivos voltados à produção, como por
exemplo, as paredes de concreto. Esses indicadores fornecem informações essenciais
tanto para o planejamento e controle dos processos gerenciais, quanto para o
monitoramento e o controle dos objetivos e metas estratégicas (COSTA, 2002).
Este trabalho tem como objetivo principal a mensuração e análise da produtividade por
meio da implantação de um sistema de indicadores de produtividade do trabalho na
execução de paredes de concreto armado (fôrma, armação e concretagem). Este trabalho
faz parte do projeto Sistema de Indicadores de Produtividade e Perdas em Processos a
Base de Cimento financiado pela Comunidade da Construção e desenvolvido pelo
Grupo de Gestão e Tecnologia das Construções (GETEC) da Escola Politécnica da
Universidade Federal da Bahia. O projeto, que se encontra no seu segundo ciclo,
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envolve a mobilização do setor e a criação de um Clube de Benchmarking sobre
produtividade (COSTA et al., 2013).
2

PAREDES DE CONCRETO

O sistema de paredes de concreto surgiu no Brasil nos anos 80, sendo inspirado em
experiências consagradas e bem sucedidas de construções industrializadas em concreto
celular (sistema Gethal) e concreto convencional (sistema Outinord), que eram
mundialmente conhecidas desde a década de 70 (MASSUDA, 2009).
Embora seja um sistema concebido desde a década de 70, as paredes de concreto
tiveram seus altos e baixos, não sendo tão frequentes no cenário nacional (ARÊAS,
2013). Dentro do cenário atual, o sistema de parede de concreto vem conquistando o
mercado brasileiro, oferecendo as vantagens de uma metodologia construtiva voltada à
produção de edifícios em larga escala. Hoje, o sistema é recomendável para
empreendimentos que têm alta repetitividade, exigem prazos de entregas exíguos,
economia e otimização da mão de obra (ABCP, 2007).
O processo executivo de parede de concreto é resumido, basicamente, na montagem de
formas metálicas, plásticas ou mistas e o preenchimento de concreto. Entre as fôrmas de
paredes são posicionadas as ferragens e os itens de instalações prediais elétricas,
hidráulicas e de gás. Porém, as instalações prediais hidrossanitárias são, geralmente,
executadas por fora das paredes (por meio de shafts), assim se houver algum tipo de
vazamento na tubulação não há necessidade de rompimento do concreto para execução
dos devidos reparos. A industrialização deste processo construtivo está, justamente, no
modo prático de se construir as paredes (MASSUDA, 2009).
Segundo Arêas (2013), a viabilidade do processo de parede de concreto está bastante
relacionada ao tempo da construção. Por meio deste processo construtivo, existem
construtoras no Brasil, que executam cerca de 100 m² de estrutura predial para cada
jogo de fôrma presente na obra. Logo, a partir da fundação/laje piso pronta, executam-se
as paredes e lajes, já com todos os itens de instalações prediais posicionados, em apenas
um dia. A Figura 1 mostra as atividades do processo construtivo de paredes de concreto.
MARCAÇÃO DO
PISO

EXECUÇÃO DA
ARMAÇÃO DAS
PAREDES

EXECUÇÃO DAS
INSTALAÇÕES
PREDIAIS
(PAREDE)

EXECUÇÃO DAS
INSTALAÇÕES
PREDIAIS (LAJE)

EXECUÇÃO DA
ARMAÇÃO DA
LAJE

EXECUÇÃO DAS
FÔRMAS DAS
PAREDES

CONCRETEGEM
DAS PAREDES E
LAJE

EXECUÇÃO DO
ACABAMENTO
DA LAJE

DESFORMA DO
SISTEMA DE
FÔRMA

Figura 1 – Ciclo de execução paredes de concreto (Fonte: Arêas, 2013).
3

MÉTODO DE PESQUISA

Este trabalho foi desenvolvido por meio das seguintes etapas: revisão bibliográfica,
sensibilização e capacitação das empresas participantes, seleção das obras e concepção
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dos indicadores, coleta dos dados, visitas de acompanhamento, análise dos dados,
reuniões para troca de resultados e experiências e, por fim, análise comparativa entre as
obras e seus processos utilizados.
A sensibilização e capacitação das empresas participantes ocorreram por meio de uma
reunião realizada no dia 19 de setembro de 2013 em Salvador – BA. A pesquisa foi
realizada com a participação de 10 empresas construtoras de Salvador, sendo que duas
destas empresas possuíam obras com o sistema de estrutura em parede de concreto,
denominadas de Obra A e a Obra B.
Após a seleção das obras, foi discutida a concepção dos indicadores de produtividade
específicos para paredes de concreto, quais sejam: fôrma, armação e concretagem. A
medição foi realizada por meio de um indicador, denominado RAZÃO UNITÁRIA DE
PRODUÇÃO (RUP), que correlaciona o esforço dos trabalhadores (medido em
homens-hora demandados) pela quantidade de serviço realizado (ARAÚJO, 2000).
Onde H representa os funcionários ligados somente ao serviço que se está calculando a
produtividade, h representa a hora efetivamente trabalhada e Qs representa a quantidade
de serviço para qual se está calculando a RUP, conforme Figura 2.

Figura 2 – Aspectos a padronizar quanto à mensuração da RUP
(Adaptado de SOUZA, 2006).
Existem várias classificações e denominações para os tipos de RUP, que vão depender
do seu uso e aplicação. Neste trabalho, foram analisadas a RUP por ciclo e a RUP
cumulativa. A RUP por ciclo corresponde a quantidade de homem-hora da equipe
direta trabalhada em relação à quantidade de serviço do ciclo de coleta, que no presente
trabalho é o pavimento tipo. A RUP cumulativa representa o desempenho cumulativo
nesses ciclos, levando em contas o somatório das quantidades de homem-hora da equipe
direta e o somatório da quantidade de serviço realizado durante o período de estudo. Os
indicadores selecionados estão apresentados no Quadro 1.
Quadro 1 - Indicadores de produtividade para paredes de concreto
Indicador de
produtividade

Processo
Estrutura em parede
de concreto
(parede e laje)

Fôrma (Hh/m²)
Armação (Hh/Kg)
Concretagem (Hh/m³)

Após a seleção dos indicadores foram desenvolvidas e apresentadas as planilhas de
coleta dos dados para os responsáveis pelas obras para início das atividades. Na Obra A
foram coletados e analisados dados de 24 ciclos (de 24 de setembro de 2013 a 04 de
março de 2014) e na Obra B 30 ciclos (de 20 de novembro de 2013 a 18 de fevereiro de
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2014), ambas no processo de estrutura das paredes de concreto, incluindo fôrma,
armação e concretagem.
Por fim, foram realizadas três reuniões de troca de resultados dos indicadores, nos dias
29 de outubro de 2013, 19 de dezembro de 2013 e 21 de fevereiro de 2014, que tiveram
como objetivos discutir o porquê de algumas obras conseguirem alcançar um indicador
maior ou menor em relação à outra obra, se a presença de tecnologia de alguma forma
interferia na produtividade, além de discutir os diferentes métodos construtivos
adotados, as suas vantagens e desvantagens do ponto de vista da eficiência e o potencial
de melhoria.
4

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os itens a seguir descrevem o processo de paredes de concreto utilizado em cada uma
das obras estudadas, destacando os principais resultados e a análise comparativa.
4.1

Obra A

A Obra A é localizada no bairro de São Rafael em Salvador- BA, correspondendo a um
empreendimento formado por duas torres residenciais de 14 e 15 pavimentos, com 8
apartamentos por pavimento, totalizando 232 unidades habitacionais de padrão
econômico. Os dados foram coletados nas torres 01 e 02.
O pavimento era dividido em dois lados (A e B) e o sistema de produção seguia esta
mesma divisão. O lado A correspondia a 44% da área total do pavimento e o lado B,
que contemplava a escada e poço do elevador, tinha 56% da área do pavimento. Como a
arquitetura era simétrica, a obra utilizava fôrma para metade do pavimento, envolvendo
as fôrmas de 4 apartamentos mais as fôrmas da escada e poço do elevador. O ciclo se
iniciava com a marcação no piso e a montagem das armaduras e instalações das paredes
do lado B, na sequência eram montadas as fôrmas das paredes e lajes e a equipe de
armação voltava para este lado para seguir com a armação das lajes, que era
acompanhada pelas instalações. Em seguida, as paredes e lajes deste lado do pavimento
eram concretadas, levando em média 4 dias para a conclusão do lado B.
Após a montagem das armaduras do lado B, as equipes de armadores e instaladores já
iniciavam os trabalhos no lado A. A equipe de fôrma realizava a desmontagem dos
painéis do lado B (concretado no dia anterior) e, posteriormente, iniciava-se a
montagem das fôrmas no lado A, utilizando a mesma sequência apresentada
anteriormente, sendo o ciclo finalizado com a concretagem do lado A do pavimento. O
lado A teve ciclo médio de produção de 3 dias.
Para a execução da armação das paredes e lajes foram utilizadas telas de aço soldadas.
As bordas, vãos de portas e janelas receberam reforços de telas e barras de aço,
totalizando em média 8.933 Kg de aço por pavimento. O aço era cortado e dobrado na
obra e o transporte das ferragens era realizado de forma manual do estoque até o térreo
da torre e depois era elevado até o pavimento por meio de guincho foguete. Este serviço
era realizado pela equipe própria da obra A, formada por 7 armadores e 6 serventes.
As fôrmas nesta obra eram de alumínio, que chegavam ao canteiro de obras prontas para
a montagem com área de 2.012,56m² por pavimento. A equipe responsável pelo serviço
de fôrma era composta por mão de obra própria. No início da obra a empresa realizou
seus treinamentos específicos e a cada ciclo completo das fôrmas existiam em média 10
montadores e 18 serventes trabalhando.

1099

O concreto era usinado e fornecido por meio de caminhão betoneira para a Obra A. Nos
ciclos coletados, o concreto foi transportado até o pavimento de concretagem por meio
de bomba lança. A equipe responsável pela concretagem da Obra A era terceirizada,
sendo composta em média por 6 pedreiros e 7 serventes.
Para ilustrar a coleta de dados nesta obra, as Figuras 3 e 4 apresentam as RUP de
armação e fôrma, para oficiais e serventes. Como a coleta de dados começou desde o
primeiro pavimento (ciclo 1), pôde-se observar o efeito aprendizagem nos serviços de
armação e fôrma para ambos os profissionais.
RUP Serviço de Armação - Obra A
(Armador e Servente)
0,040
0,035
RUP(Hh/Kg)

0,030
0,025

Armador

0,020

Servente

0,015

0,010
0,005
0,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

RUP Cumulativa
(Hh/Kg)
Armador: 0,020
Servente: 0,016

Ciclos

Figura 3 - Gráficos de tendência de produtividade dos serviços de armação para
oficiais e serventes da obra A.
RUP Serviço de Fôrma - Obra A
(Montador e Servente)
0,700

RUP(Hh/m²)

0,600
0,500
0,400

Montador

0,300

Servente

0,200
0,100
0,000
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

RUP Cumulativa
(Hh/m²)
Montador: 0,258
Servente: 0,446

Ciclos

Figura 4 - Gráficos de tendência de produtividade dos serviços de fôrma para
oficiais e serventes da obra A.
4.2

Obra B

Localizada na Estrada das Pedreiras, próximo ao Centro de Abastecimento de Salvador
(CEASA), a obra B constituía um empreendimento formado por 90 blocos residenciais
de 5 pavimentos cada, possuindo 4 apartamentos por pavimento, totalizando 1800
unidades habitacionais. A obra fazia parte do Programa Federal “Minha Casa Minha
Vida” (na faixa 0 – 3 salários mínimos). Os dados foram coletados em 6 blocos.
A obra B possuía 5 jogos de fôrma, sendo que cada jogo de fôrma possibilitava a
concretagem diária de 2 apartamentos em blocos diferentes, dando um total diário de 10
apartamentos. Cada bloco era erguido com um jogo completo de fôrma, que possuía
uma equipe fixa de profissionais para os serviços de armação e fôrmas. A fôrma dividia
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o pavimento de 191,22 m² em dois lados (A e B), sendo o lado A contemplando 2
apartamentos, hall e escada e o lado B que contemplava 2 apartamentos, realizando
assim com um jogo de fôrma, um pavimento com quatro apartamentos a cada dois dias.
O ciclo se iniciava com a marcação do piso e com a armação das paredes e instalações
do lado A, em seguida eram montadas as fôrmas paredes e lajes do lado A em paralelo
com a execução das armaduras do lado B. Estas duas tarefas eram finalizadas no turno
da manhã. No final da manhã, eram executadas a armação e instalações da laje do lado
A. No início da tarde iniciava a concretagem de todo o lado A do pavimento. No dia
seguinte, as fôrmas eram retiradas do lado A e montadas no lado B, seguindo a mesma
sequência adotada anteriormente.
Na Obra B foram utilizadas telas de aço soldadas para a execução da armação das
paredes e lajes e reforços com barras de aço. Cada pavimento possuía em média 1.565
Kg de aço, que era cortado e dobrado na obra. O transporte das ferragens até o
pavimento era feito com o auxílio de um manipulador telescópico. O serviço de
armação era realizado por equipe própria, formada por 4 armadores e 2 serventes.
As fôrmas eram de alumínio, que chegavam ao canteiro de obras prontas para a
montagem com área de 871,38m² por pavimento. A equipe responsável por este serviço
era composta por mão de obra própria e com média 14 montadores e 10 serventes.
Na obra B, o concreto também era usinado e fornecido por meio de caminhão betoneira.
O concreto era transportado até o pavimento de concretagem por meio de bomba lança.
Seguindo a mesma sequência das fôrmas e das armaduras, a concretagem do pavimento
foi dividida entre os dois lados A e B e a cada dia um lado do pavimento era concretado.
A equipe de concretagem era terceirizada, composta por 4 pedreiros e 3 serventes.
O sistema de produção adotado pela obra B é distinto da obra A, pois ocorre definição
de tarefas diárias em que o operário (oficial e servente) é dispensado ao fim do serviço
por não ter como alocá-lo em outra atividade. Independentemente da equipe ser
dispensada mais cedo, a mesma é remunerada por todo o dia de trabalho e, sendo
adicionadas bonificações de incentivos aos seus salários. Para o cálculo da RUP, foram
consideradas as horas pagas ao funcionário, excluindo o valor da hora prêmio.
As Figuras 5 e 6 apresentam RUP de armação e forma para oficiais e serventes,
respectivamente. Há uma discrepância nos valores em alguns ciclos, devido ao fato dos
operários não terem conseguido terminar o pacote de serviço no tempo estipulado,
portanto, foi necessário pagar o equivalente a dois dias de trabalho.
RUP Serviço de Armação - Obra B

RUP(Hh/Kg)

(Armador e Servente)
0,100
0,090
0,080
0,070
0,060
0,050
0,040
0,030
0,020
0,010
0,000

Armador
Servente

RUP Cumulativa
(Hh/Kg)
Armador: 0,060
Servente: 0,012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ciclos

Figura 5 – Gráficos de tendência de produtividade dos serviços de armação para
oficiais e serventes da obra B
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RUP Serviço de Fôrma - Obra B

RUP(Hh/m²)

(Montador e Servente)
0,450
0,400
0,350
0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000

Montador
Servente

RUP Cumulativa
(Hh/m²)
Montador: 0,294
Servente: 0,210
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ciclos

Figura 6 – Gráficos de tendência de produtividade dos serviços de fôrma para
oficiais e serventes da obra B
4.3

Análise Comparativa entre a Obra A e Obra B

A partir da análise de cada estudo, é interessante avaliar comparativamente as duas
obras, analisando os seus desempenhos na execução do serviço de execução das paredes
de concreto.
A Tabela 1 apresenta os valores das RUPs de pavimento como valores mínimos
(benchmarking) e máximos do processo de paredes de concreto para as duas obras
estudadas, para os serviços de armação, fôrma e concretagem, além da RUP cumulativa.
Tabela 1 - Indicadores de produtividade para paredes de concreto
Indicador
RUP Armação
(Hh/Kg)
RUP Fôrma
(Hh/m²)
RUP Concretagem
(Hh/m³)

Função
Armador
Servente
Montador
Servente
Pedreiro
Servente

RUPpav
RUP pav
Benchmarking Máximo
0,010
0,010
0,171
0.184
0,064
0,068

0,086
0,026
0,434
0,650
0,959
0,918

RUP Cumulativa
Obra
Obra B
A
0,020
0,060
0,016
0,012
0,258
0,294
0,446
0,210
0,623
0,093
0,638
0,134

Para o serviço de armação, os dados da Tabela 1 mostram uma RUP cumulativa três
vezes maior para os armadores da Obra B (0,060 Hh/Kg) em relação a armadores da
Obra A (0,020 Hh/Kg). Porém, para os serventes isto não acontece, a RUP de 0,012
Hh/Kg dos serventes na Obra B um pouco inferior à alcançada pelos serventes da obra
A que foi de 0,016 Hh/Kg. Observa-se que esta divergência de resultados se dá,
principalmente, pelo dimensionamento da equipe. A Obra A apresentou uma relação
oficial: servente de 1:1, mantendo-se mais eficiente quando comparada a obra B que
apresentou uma relação de 2:1, no entanto, se a Obra B, redimensionasse a equipe, esta
não seria capaz de realizar a atividade no tempo determinado pelo plano de ataque.
Em relação à fôrma, a Obra A obteve para os seus montadores uma RUP de 0,258
Hh/m² e a obra B conseguiu uma RUP de 0,294 Hh/m², valores muito próximos. Como
é possível observar, apesar do plano de ataque das obras A e B serem diferentes, as
obras alcançaram uma produtividade parecida para os serviços. Isso é justificado pelo
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alto grau de industrialização do processo construtivo, trazendo padronização dos
serviços.
Para o serviço de concretagem as variações das RUPs cumulativas entre as obras
alcançaram grandes diferenças. A Obra B obteve uma RUP para pedreiro de 0,093
Hh/m³, enquanto que a Obra A alcançou 0,623 Hh/m³ de RUP para o mesmo
profissional do serviço. Para os serventes isso não foi diferente, a RUP da Obra A foi de
0,638 Hh/m³ contra 0,134 Hh/m³ de RUP da Obra B. O processo de concretagem já
deixa de ser repetitivo e passa a ter outros fatores que influenciam na produtividade. Os
principais fatores que provocaram a baixa produtividade no serviço de concretagem da
Obra A foram a ociosidade de alguns membros da equipe e a complexidade dos
serviços. O acabamento era realizado com acabadora de superfície (helicóptero) em toda
extensão da laje, o que demandava bastante tempo. A concretagem na obra A era
interrompida constantemente pelo atraso no fornecimento do concreto, gerando assim
grande ociosidade por parte dos funcionários. Além disso, uma equipe grande tendeu a
diminuir ainda mais a produtividade, uma vez que o controle desta equipe e a divisão do
trabalho são mais complicados.
5

CONCLUSÃO

Mesmo já tendo implantado o Sistema de Indicadores de Perdas e Produtividade há dois
anos em obras de Salvador, este foi o primeiro estudo de medição de desempenho
desenvolvido pela Comunidade da Construção da Bahia envolvendo paredes de
concreto. As empresas tiveram interesse em participar da concepção destes novos
indicadores e da criação do banco de dados de produtividade, contribuindo assim para a
caracterização deste sistema ainda pouco usado na região. Os dados e informações
obtidas ajudarão não só as empresas participantes, mas contribuirão com outras
empresas que precisam avaliar e conhecer o potencial desempenho produtivo do sistema
de paredes de concreto em Salvador e região metropolitana.
O procedimento de coleta foi feito de forma padronizada, respeitando as diferenças de
cada empresa, mas priorizando que elas coletassem da mesma forma, para serem
possíveis comparações e o estabelecimento de critérios bem definidos de como e o que
contemplar na coleta dos dados, gerando transparência quanto às informações obtidas.
Diante disso, foi possível obter dados confiáveis que representam o atual desempenho
das empresas estudadas, contribuindo como ferramenta para posteriores tomadas de
decisões e utilização nas composições de orçamentos futuros.
Com os dados coletados e avaliando os resultados das duas obras, foi possível concluir
que o sistema de produção e o plano de ataque adotado pelas empresas podem interferir
diretamente na sua produtividade. O sistema de paredes de concreto apresenta
características que apontam para um processo com alto nível de industrialização, com
isso, é imprescindível a adoção de um ciclo de produção eficiente que potencialize a
produção em escala, uma vez que as paredes de concreto se apresentam como boa
alternativa do ponto de vista da imperativa necessidade de aumento de produtividade
através da industrialização dos processos e redução da mão de obra.
Por outro lado, os indicadores de produtividade precisam ser bem avaliados e utilizados
de forma correta, sendo inseridos para a avaliação e acompanhamento de cada setor
específico da empresa. A utilização de preços fixos para a hora-homem de trabalho e
quantificações pré-estabelecidas por algum sistema auxiliar de orçamento faz com que
na maioria dos casos, haja inserção de horas extras e bonificações para os funcionários.
Isso acontece devido ao fato da empresa não conhecer a real produtividade do
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funcionário e o valor real do seu custo para o orçamento. A inserção de custos
adicionais para evitar “furos” na sua contabilidade acaba “camuflando” os valores
efetivos de cada serviço. Desta forma, observa-se importância de uma quantificação
detalhada dos serviços, das horas despendidas para a realização do mesmo e do custo
para as obras. Observa-se então a relevância de se ter indicadores próprios de
produtividade da mão de obra.
6
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RESUMO
A indústria da construção civil sofre influências de um conjunto de fatores que se relacionam
dinamicamente com o setor. Políticas econômicas que proporcionaram o crescimento da renda familiar e
do emprego, aumento do crédito ao consumidor, maior oferta de crédito imobiliário e manutenção da
redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de diversos insumos da construção foram
responsáveis pelo crescimento do setor nos últimos anos. A indústria da construção civil exerce influência
sobre diversos setores da economia, seja através de sua alta taxa de geração de emprego, renda e
impostos, ou pela geração de demanda em outros setores. O papel da construção civil como vetor do
crescimento econômico é usualmente mensurado pelo tamanho relativo do seu produto como
proporcionalmente à renda nacional e por sua ampla rede de ligações setoriais e elevado efeito
multiplicador de emprego. Outra característica deste setor é a baixa demanda por importações, o que não
pressiona a balança comercial com o aumento de sua atividade. Estudar a economia da construção é vital
para se compreender sua dinâmica e os fatores políticos, sociais e econômicos que estão ligados ao seu
desenvolvimento. Portanto, o objetivo deste trabalho é analisar os aspectos econômicos da construção
civil no Brasil, baseando-se em informações e indicadores dos últimos anos. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa exploratória, utilizando análise documental. Os documentos analisados são relatórios de
órgãos oficiais (como IBGE, BNDES, Ministérios) e instituições de classe (SINDUSCONs, CBIC,
ABRAMAT). Os resultados obtidos confirmam a relevância do setor para a economia: em média, o setor
cresceu a uma taxa anual de 5%; a participação no PIB passou de 4,7% para 5,7% nos últimos 10 anos;
houve também um aumento de 52% no nível de emprego. A partir destes resultados, podem-se gerar
perspectivas para o desenvolvimento do setor e da economia geral para os próximos anos.
Palavras-chaves: Economia; Construção Civil; Indicadores Econômicos.

ABSTRACT
The Construction industry is influenced by a number of factors that dynamically relate to the sector.
Economic policies that led to growth of family income and employment, increase in consumer credit,
increase in supply of mortgage credit and the reduction of the Excise Tax of a number of construction
inputs, were responsible for the growth of the sector in recent years. Construction influences a number of
economic sectors, either through its high rate of employment, income, and taxes generation, or its
capacity to generate demand in other industries. The influential role of Construction as a vector of
economic growth is usually measured by the relative size of their aggregate output as a proportion of
national one and by its wide network of industry connections and high employment multiplier effect.
Another feature of this sector is the non-significant demand for imports, which does not affect the trade
balance whilst the activity increases. Investigating the economics of Construction has paramount
importance to understand its dynamics, the major political, social and economic factors that are directly
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related to its development. Thus, the key purpose of this paper is to analyze the economic aspects of
Construction in Brazil, based on economic indicators from recent years. This is an exploratory
qualitative research, applying the documental analysis technique. Documents are economic reports
issued by Brazilian government bodies (e.g. IBGE, BNDES, and Ministries) and sectorial institutions
(e.g. SINDUSCONs, CBIC, and ABRAMAT). Results confirm the relevance of the sector for the economy:
on average, the sector grew at an annual rate of 5%; its share of Brazilian GDP increased from 4.7% to
5.7% over the last 10 years; there was also a 52% increase in employment level. From these results, it is
possible to generate prospects for development of the sector and the whole economy for coming years.
Keywords: Economics, Construction, Indicators.

1 INTRODUÇÃO
Extenso, complexo, dinâmico e relevante são termos comumente imputados, por autores
de publicações científicas, em trabalhos que envolvam estudos sobre o setor da
Construção Civil (CC) em relação aos aspectos econômicos que o envolvem. Por sua
vez, Kureski et al. (2008) frisam que a CC exerce forte alavancagem nos setores que lhe
servem de fornecedores de insumo. Assim, analisando a cadeia produtiva percebe-se a
forte ligação com outros setores de atividades como a indústria de matéria-prima,
serviços e equipamentos, conforme Gondin et al. (2004), gerando efeitos de estímulo
positivo em outros setores.
A complexidade do setor advém dos vários impactos decorrentes sobre os aspectos
econômicos, sociais, tecnológicos e governamentais que se inter-relacionam na
dinâmica do segmento, envolvendo interesses do governo, das empresas e do cidadão.
Sua importância, sob o ponto de vista econômico, é facilmente evidenciada pelo peso
dos indicadores em relação à participação no PIB, na produção e no emprego, assim
confrontados, em relação aos demais indicadores de outros setores da economia
(KURESKI et al., 2008).
Como características deste setor, têm-se: os elevados investimentos exigidos para se
manter no setor, baixa exigência de qualificação da mão-de-obra e baixa produtividade.
Mesmo assim diante destas características, o setor é dinâmico e produz impacto para a
economia do país, de tal forma que estudos apontam como setor-chave (KURESKI et
al., 2008; TEIXEIRA; CARVALHO, 2005), condizendo com investimentos realizados
pelo governo como ação para o desenvolvimento do país.
Embora o reconhecimento da relevância do setor para a economia, segundo Teixeira e
Carvalho (2005) evidenciam que são poucos os estudos da área econômica sobre o
segmento da CC. Assim, o objetivo deste artigo é investigar os aspectos econômicos da
CC, analisando os indicadores do setor dos últimos 10 anos. Ainda segundos os autores,
a realidade é que poucos trabalhos focam o estudo das características do setor em
relação aos seus efeitos sobre a economia, não se encontrando na literatura, estudos
avaliando o significado e a relação para a economia, por meio da avaliação dos
indicadores consagrados no campo econômico, como o PIB, FBCF, geração de
emprego, investimento, financiamento, produção física industrial (TEIXEIRA;
CARVALHO, 2005). Assim, investigar os aspectos econômicos da CC no Brasil
implica uma análise cuidadosa dos principais indicadores, sua evolução e a
interpretação de seus significados para o desenvolvimento de um importante setor para a
economia brasileira em geral.
Além da presente introdução, este artigo está subdividido em outras cinco seções: na
segunda seção, abordar-se-á brevemente acerca da metodologia empregada no estudo;
em seguida, serão discutidos os principais aspectos econômicos da construção civil, a
partir de indicadores de órgãos governamentais e instituições de classe; na quarta seção
são discutidos os resultados do estudo, seguidos de uma seção de considerações finais;
ao final do trabalho são apresentadas as referências que basearam a pesquisa.
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2 METODOLOGIA
Documentos são uma valiosa fonte de informações em pesquisa qualitativa, e consistem
de arquivos públicos ou privados que os pesquisadores qualitativos podem obter
(CRESWELL, 2012). Entre as suas vantagens, segundo Cellard (2010), pode-se
destacar a mitigação de influências externas pela intervenção do pesquisador.
A metodologia para o desenvolvimento deste estudo baseou-se na consulta de dados de
instituições como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Sindicatos da
Indústria da CC (SINDUSCONs). Os dados foram levantados e organizados para o
período compreendido entre 2001 e 2013 – sempre que disponíveis – e referem-se aos
principais indicadores relacionados ao setor, sendo estes confrontados às diversas
análises e considerações presentes na literatura acadêmica e em reportagens e
publicações referentes ao assunto pesquisado, tendo como resultado uma análise
exploratória quanto aos aspectos econômicos da construção civil. Os principais
indicadores analisados foram: Produto interno bruto (PIB); Valor adicionado bruto da
CC, geração de emprego e renda, financiamentos do Sistema Brasileiro de Poupança e
Empréstimo (SBPE), Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), taxa de investimentos na
construção civil.
3 ASPECTOS ECONÔMICOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Teixeira e Carvalho (2005) reforçam a importância da construção civil para o
desenvolvimento econômico, ao argumentarem em favor da priorização dos
investimentos no setor, por seus efeitos diretos, indiretos e induzidos na produção,
emprego, renda e arrecadação. Segundo as autoras,
A forte interligação para trás da indústria da construção com outras
atividades permite classificá-la como um setor-chave da economia brasileira.
(…) é uma atividade que complementa a base produtiva e cria externalidades
positivas que aumentam a produtividade dos fatores de produção e
incentivam as inversões privadas, sendo de importância estratégica para a
sustentação do desenvolvimento econômico e social brasileiro (TEIXEIRA;
CARVALHO, 2005, p. 9).

Nas economias em desenvolvimento, o setor da CC é tipicamente mais vigoroso que
outros setores nas primeiras fases de desenvolvimento econômico, em virtude do
processo de industrialização e urbanização experimentado por alguns países. Dessa
forma, em países menos desenvolvidos, o desenvolvimento econômico leva ao aumento
da participação da indústria da CC no PIB (BON, 1992).
É comum analisar a relevância de um determinado setor para uma economia através da
investigação de sua contribuição para a geração da riqueza total gerada por esta região
(país, estado ou cidade). O Produto Interno Bruto (PIB) tem sido uma medida de análise
consagrada para este fim, pelo que se justifica sua adoção neste trabalho.
Convém destacar que o PIB pode ser calculado a partir de três perspectivas (SOUZA,
2012): ótica da produção, ótica da demanda e ótica da renda. Por se tratar da análise de
um setor (CC), as perspectivas mais adequadas são aquelas da produção e da demanda,
que representam, respectivamente, quanto um setor econômico está produzindo ao
mercado (a jusante), e quanto ele está demandando em insumos do mercado fornecedor
(a montante). Destarte, os indicadores que serão abordados neste estudo são: (i)
formação bruta de capital fixo; (ii) valor adicionado bruto; (iii) taxa de investimento e
nível de investimentos; (iv) nível de geração de empregos. Esses indicadores refletem a
dinâmica do setor e permitem comparações com índices da economia como um todo.
3.1 Indicadores do setor e seus aspectos econômicos
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Segundo Zerkowski (1979), indicadores econômicos são informações que visam a
fornecer uma noção de tendência da ação econômica. Portanto, avaliar os indicadores da
CC permitirá compreender a relevância do setor e seu impacto na economia brasileira.
3.1.1 Formação bruta de capital fixo (FBCF)
A partir da ótica da demanda, a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) representa a
soma de todas as despesas com novos investimentos aplicados em bens de capital
voltados à produção ou geração de riqueza (O’SULLIVAN; SHEFFRIN; NISHIJIMA,
2004). Exemplos destes investimentos são máquinas e equipamentos industriais,
caminhões e tratores. De acordo com o IBGE (2008), a FBCF é a soma de todos os
“acréscimos ao estoque de bens duráveis destinados ao uso das unidades produtivas,
realizados em cada ano, visando ao aumento da capacidade produtiva do País”. Trata-se,
assim, de um importante indicador de vigor econômico, pelo que será aqui abordado.
De acordo com o IBGE (2013), o setor da CC é responsável por aproximadamente 42%
da FBCF total brasileira, embora esta contribuição tenha atingido patamares superiores
a 45% nos primeiros anos da última década, como mostra a Tabela 1. Este dado revela
elevada concentração do investimento em capital produtivo brasileiro na indústria da
CC, conferindo ao setor, neste aspecto, importância relativa superior aos demais setores.
Tabela 1 – Evolução da participação relativa da FBCF da Construção Civil
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ano
FBCF CONST.
CIVIL / FBCF 46,5% 47,3% 44,2% 43,7% 42,3% 40,4% 38,3% 36,3% 42,3% 40,6% 41,4% 43,8% 41,8%
TOTAL

Fonte: CBIC (2014).

O ano de 2008 apresentou a menor contribuição relativa da CC na FBCF brasileira
(36,3%). Entretanto, convém notar que não se tratou de um ano com queda nos
investimentos produtivos em termos absolutos. De fato, a relação com a FBCF total
brasileira caiu, embora os investimentos tenham aumentado em mais de 18% em
comparação com 2007, conforme observado na Tabela 2.
Tabela 2 – Evolução da formação bruta de capital fixo da Construção Civil
Ano
FBCF
(R$ Bilhões)
Var. Anual
(%)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

103,07 114,52 114,77 136,67 144,71 157,39 177,82 210,43 247,55 298,23 330,37 349,27 371,68
11,11

-

0,22

19,08

5,88

8,76

12,98

18,34

17,64

20,47

10,78

5,72

6,42

Fonte: CBIC (2014).

De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC, 2014), a FBCF
da CC ao longo dos últimos treze anos teve crescimento médio de 11,45%. Neste
período, cabe destacar o crescimento de 2004 em relação a 2003 (19%), bem como o de
2008 em comparação a 2007 (18,3%) e, principalmente, de 2010 em relação a 2009
(20,4%). O comportamento da FBCF da CC no período acima (ver Tabela 3) reflete o
momento econômico mais auspicioso na economia nacional, observado em 2010, com o
Brasil tendo realizado seu maior PIB da década.
Tabela 3 – Evolução do PIB brasileiro (2001 – 2013), %
Ano

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Var. Anual
PIB (%)

1,5

2,7

1,1

5,7

3,2

4,0

6,1

5,2

-0,3

7,5

2,7

1,0

2,3

Fonte: IBGE (2014).
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Note-se que, no período seguinte à crise financeira de 2008, decorrência do “estouro da
bolha” imobiliária nos EUA, a média de crescimento da FBCF foi ainda maior
(aproximadamente 12,21% ao ano), evidenciando o esforço da política nacional
heterodoxa de mitigação dos efeitos da crise, com incentivos ao consumo, ciclos de
redução da taxa básica de juros, ampliação do crédito ao consumidor e ao produtor,
desoneração de impostos e projetos governamentais como o Programa Minha Casa
Minha Vida (PMCMV) e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o que
trouxe uma série de incentivos ao setor da CC (ABRAMAT, 2010; CASTRO;
BARROS; VEIGA, 2014). Os reflexos desta política também foram notados em 2010,
com um crescimento do PIB de 7,5% em relação a 2009, além de impactos positivos no
para a construção civil, como pode ser evidenciado na análise do valor adicionado bruto
do setor, a que se detém a seção a seguir.
3.1.2 Valor adicionado bruto (VAB)
Pela perspectiva da produção, o VAB representa o produto total (bens e serviços) de um
setor produtivo, após descontados os insumos utilizados e os subsídios governamentais.
É um importante sinalizador de desempenho do setor econômico em análise. A Tabela 4
apresenta uma evolução da variação do valor adicionado da construção civil e da
indústria brasileira como um todo.
Tabela 4 – Evolução do valor adicionado bruto – VAB (2001 – 2013), %
Setor 2001

Ano
Var. Anual
Valor Adicionado
Bruto (%)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

C.C

5,3

5,3

4,7

5,1

4,9

4,7

4,9

4,9

4,9

5,7

5,8

5,7

5,4

I.T

26,9

27,1

27,8

30,1

29,3

28,8

27,8

27,9

25,4

28,1

27,5

26,0

24,9

% C.C 19,7% 19,6% 16,9% 16,9% 16,7% 16,3% 17,6% 17,6% 19,3% 20,3% 21,1% 21,9% 21,7%

Fonte: IBGE (2014) (Legendas: C.C.: Construção Civil / I.T.: Indústria Total).

Observa-se que a contribuição do setor para o VAB da economia nacional é, em média,
de 5,2%, tendo alcançado picos de 5,7% em 2010 e 2012, e 5,8% em 2011. A tabela
também revela que a CC é responsável por, em média, 18,9% do VAB de todo o setor
industrial, tendo chegado a maiores patamares nos últimos quatro anos, 2010 a 2013. O
Gráfico 1 permite uma análise relacionando a evolução da variação do PIB brasileiro
com a evolução do VAB da construção civil.
Gráfico 1 – Evolução PIB Brasil e VAB da construção (2001 – 2013), %

7,0
5,4

5,0
3,0

2,3

C.C

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

-1,0

2001

1,0

PIB (%)

Fonte: IBGE (2014) (Legenda: C.C.: Construção Civil).

O crescimento percentual do PIB brasileiro mostra-se inconsistente, com destaque para
a queda de 2009 em relação a 2008 (-0,3%) e, talvez impulsionado por este fato (base
muito baixa), o crescimento elevado (e aparentemente errático) de 7,5% apresentado no
ano de 2010 em comparação com 2009. O setor da construção, por seu turno, tem se
mostrado mais perene, não parecendo sofrer oscilações tão diretamente influenciadas
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pelas variações no PIB (embora sejam mais perceptíveis as variações nos períodos
2002/03/04 e 2009/10). A análise pode sugerir que não existe relação significativa entre
as variáveis (PIB-Brasil e VAB-CC), embora não tenham sido realizados neste estudo
testes estatísticos de correlação que validem empiricamente esta hipótese.
Um indicador capaz de captar as duas visões macroeconômicas ora abordadas (ótica da
demanda e ótica da produção) é a taxa de investimento. Este indicador representa a
participação da FBCF na constituição do PIB brasileiro. Em outras palavras, quanto o
investimento em capital produtivo (máquinas, equipamentos) contribui para a formação
do PIB.
O racional de cálculo da taxa de investimento total é dado por
(1)
onde, T.I

= taxa de investimento total;

FBCF = formação bruta de capital fixo;
PIB

= produto interno bruto.

Em termos específicos, o calculo da taxa de investimento da construção civil em função
do PIB total é obtido por
(2)
onde FBCF(cc) = formação bruta de capital fixo da construção civil.
O Gráfico 2 aponta a evolução da taxa de investimento total e da taxa de investimento
da construção civil para o período de 2001 a 2013.
Gráfico 2 – Evolução da taxa de investimento (2001 – 2013), %
25,0
20,0

18,4

15,0
10,0
7,7

5,0

FBCF / PIB

2013

2012

2011
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2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0,0

FBCF(cc) / PIB

Fonte: CBIC (2014) (Legendas: C.C.: Construção Civil / I.T.: Indústria Total).

A taxa de investimento da CC tem se mantido em patamar médio de 7,4% do PIB,
considerando o período de 2001 a 2013. Observe-se, todavia, que nos últimos cinco
anos, seu desempenho ficou acima desta média, fechando o ano de 2013 em 7,7%.
Todas estas análises econômicas, tanto pela ótica da demanda, quanto pela da produção,
revelam a importância do setor da CC como indutor do crescimento, aspectos discutidos
no início desta seção. Embora indicadores como PIB tenham sofrido variações mais
nítidas, o setor da construção não refletiu tais oscilações em sua parcela, certamente, em
virtude dos planos de incentivo ao consumo, adotados pelos decisores da política
econômica nacional nos últimos seis anos.
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3.1.3 Emprego no setor da construção civil
Dados de emprego são importantes fontes de referência de desempenho da economia e
refletem o comportamento das atividades setoriais. Em 2008, os efeitos da crise mundial
afetaram o emprego em todos os setores da economia brasileira. Na construção civil,
somente nos meses de novembro e dezembro daquele ano foi contabilizada uma redução
de 105.163 postos de trabalho formais (CBIC, 2010).
A recuperação do setor da construção revela-se no acumulado do ano de 2009, pois o
emprego formal na construção aumentou 9,17%. Em 2010, houve uma superação dos
efeitos da crise internacional de 2008, com o emprego crescendo 6%, ultrapassando
assim os 11,3 milhões de postos de trabalho (ABRAMAT, 2011). Obras do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC), além dos lançamentos imobiliários observados
em 2010 e contratos realizados nos dois anos anteriores, juntamente com o Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV), por certo contribuíram para impulsionar as
atividades do setor e gerar a contratação de mão de obra (CBIC, 2010). Segundo o
Ministério do Planejamento, o PAC tem sido essencial para a geração do emprego
formal em obras de infraestrutura, devido ao programa, aumentou em média 5,3% ao
ano, no período de 2011 a 2013. Já o crescimento do emprego formal total no Brasil,
nesse mesmo período, cresceu em média 3,1% ao ano (MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, 2013).
O forte poder de encadeamento, que é a influência que CC possuí sobre a cadeia
produtiva do setor, atesta o seu potencial como atividade geradora de
complementaridades e externalidades positivas em toda a cadeia, tanto sobre os setores
fornecedores de insumos como os setores consumidores (SANTOS et al., 2011).
A Tabela 5 apresenta uma evolução dos investimentos em relação à taxa de desemprego
nos anos de 2007 a 2013 para o setor da Construção Civil.
Tabela 5 – Evolução do investimento e taxa de desemprego na Construção Civil
Ano:
Investimentos
governamentais
(PAC)

R$

Taxa de desemprego

%

2007

2008

2009

2010

403 bilhões

5,7

4,0

2011

2012

2013

773 bilhões

4,8

2,9

3,1

3,1

3,5

Fonte: Elaborado pelos autores; informações do relatório PAC 2, 9º Balanço 2011-2014 – ano III (2013)

Conforme Cardoso (2013), para continuar gerando renda e emprego o Governo Federal,
dentro do PAC 2, iniciou em 2013 a execução de algumas diretrizes de seu subprograma
chamado de Brasil Maior, com a desoneração da folha de pagamento das empresas do
setor, no que tange a parte patronal do INSS que atualmente representa 20% da base de
salários para pagamento à Previdência Social, instituídos através da Lei nº 12.546, de
14/12/2011, MP 563, de 03/04/2012 e Decreto 7.771, de 30/04/2012.
Segundo Kureski et al. (2008), a geração de empregos ocorre devido ao aumento da
demanda final, por exemplo, a procura por habitação. Assim, primeiramente são
gerados os empregos diretos, que correspondem à divisão do total de empregados pelo
valor bruto da produção da atividade. A geração de empregos indiretos se dá pelo
incremento da demanda por insumos intermediários da atividade que apresentou
aumento na demanda final, que resulta no aumento da produção das demais atividades.
O incremento no aumento da produção também resulta no aumento do emprego
decorrente do aumento da renda, além de que setores da administração, saúde e
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educação pública como maiores fomentadores de empregos indiretos gerados no setor,
todos contribuem na geração de renda (SANTOS et al., 2011).
3.1.4 Investimentos no setor da construção civil
Os investimentos no setor são primordiais, pois complementam a base produtiva,
produzindo impactos positivos para o desenvolvimento econômico-social (TEIXEIRA;
CARVALHO, 2005). Esta afirmativa é aplicada historicamente, por meio dos
programas governamentais que investem cada vez mais fortemente no setor, buscando
alavancar o crescimento do PIB (GONDIN, 2004; KURESKI et al., 2008).
Os investimentos realizados nos programas da segunda fase do PAC 2 e o PMCMV
foram de R$ 773,4 bilhões para o período de 2011 a 2013, somente em habitação,
conforme indicadores de direcionamento de recursos do Sistema Brasileiro de Poupança
e Empréstimo (SBPE), os investimentos foram crescentes em todos os anos de 2008 (R$
208,648 milhões) a 2013 (R$ 530,043 milhões), que representou um aumento de 154%,
atendendo principalmente ao investimento para construção de moradias por meio do
PMCMV, iniciado em 2009 com 394.135 unidades com financiamento imobiliários
concedidos, para em 2013, atingir um total 6.306.160 unidades.
Em relação à indústria de materiais de construção, o faturamento saltou dos R$ 39,48
bilhões registrados em 2007, no começo do PAC, chegando aos atuais R$ 57,42 bilhões
em 2013, representando um aumento de 45,44%, seguindo os investimentos realizados
neste período. Já para o número de estabelecimentos voltados ao negócio da construção
civil, este passou de 135.164 (2008) para 208.537 (2013) unidades, um crescimento de
154%. Este crescimento do número de empresas em atividade no setor contribui para o
aumento da demanda de mão de obra pelas empresas e a busca pela competitividade.
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
O volume de investimentos e incentivos anunciados em 2007, pelo PAC, proporcionou
um início de um novo crescimento para setor da Construção Civil, apesar do ambiente
econômico de crise em 2008. No entanto, esses efeitos só realmente se configurariam
em 2009, em um cenário de recessão mundial. Configurava-se, assim, a redução do
emprego e da renda no país. Porém, verificou-se o inverso: houve a geração de 955 mil
postos de trabalho formais. O fortalecimento da demanda doméstica foi o pilar para o
mercado interno do setor, com resultados importantes no ano seguinte (CBIC, 2010).
O nível de desempenho atingido em 2010 pelo setor deixa evidente a importância do
comprometimento com políticas de investimento e incentivos para a habitação. Os
números alcançados no PIB do setor (11,6%) e uma taxa de desocupação (2,9%)
mostram que a manutenção do crescimento exigiria de uma infraestrutura compatível,
principalmente quanto à produção energética e à produção de bens, isto é, a
produtividade do setor teria de melhorar. Logo em 2011, a capacidade de crescimento
manteria o ciclo virtuoso iniciado em 2004 (CBIC, 2011), apesar da crise internacional
em países da Europa, que por sua vez, obrigou a tomada de medidas internas de
contenção da inflação por meio da elevação dos juros. Apesar do significativo nível de
investimento, os resultados dos indicadores do setor, no ano de 2012, resultaram em
1,4% de crescimento do PIB do setor. O reflexo verificado pelo governo, diante do
resultado de baixa produção no setor, seria o aumento da taxa de desemprego,
repercutindo na geração de renda. Tal situação levou o governo a tomar medidas de
desoneração da folha de pagamento das empresas (CARDOSO, 2013), mantendo a taxa
de desemprego em 3,1%, igual ao resultado em relação a 2011. Porém, o ano de 2013
apresentou os piores resultados do setor em seus indicadores desde o ano de 2009,
principalmente com a retração no número de empregos, com a taxa de desemprego
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chegando a 3,5%, também se verificou o baixo nível de atividade, ficando em 44,7%,
quando nos anos anteriores, o nível de atividade chegou a 54,4%.
Os dados apresentados demonstram, ao longo deste período analisado, a crescente
importância do setor para a sustentação da economia: em média, o setor cresceu a uma
taxa anual de 5%; a participação no PIB passou de 4,7% para 5,7% nos últimos 10 anos;
dados da RAIS contabilizam, entre 2008 e 2011, aumento de 52% no nível emprego
(DIEESE, 2012). Em termos de perspectiva para o futuro do setor, o principal aspecto
econômico diz respeito à significativa demanda da infraestrutura e habitação,
ressaltando que o primeiro é determinante sustentação da economia nacional.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo apresentou uma análise exploratória dos aspectos econômicos da
Construção Civil a partir dos dados dos indicadores mais utilizados em análises
realizadas em diversos periódicos especializados, artigos científicos e instituições de
pesquisa e estudo do país.
Os resultados obtidos desta análise apontam para o reconhecimento do significado do
setor para a economia e a inter-relação entre estes indicadores. A realidade é que poucos
estudos das características do setor nacional tratam da relação entre indicadores e seus
efeitos sobre a economia, inferindo sobre a evolução histórica e a interpretação de seus
significados para o desenvolvimento do setor e da economia geral.
Algumas limitações deste trabalho podem suscitar a necessidade de futuras pesquisas
que venham a suplantá-las. Por se propor a realizar uma análise documental a partir de
relatórios de indicadores da construção, não se aplicaram neste artigo análises
estatísticas visando a correlacionar variáveis para identificar relações de causa e efeito,
o que implicaria relevante valor empírico à nova pesquisa. Considerando que toda a
análise aqui realizada adotou medidas agregadas nacionais, também importante seria
investigar a participação das unidades da federação (UFs) e/ou regiões geográficas
brasileiras dentro do contexto nacional, a fim de avaliar suas contribuições para o
produto nacional do setor da Construção Civil.
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RESUMO
Na indústria da construção civil continuamente são desenvolvidas pesquisas nos âmbitos da Construção
Enxuta e do Planejamento e Controle da Produção (PCP), visando identificar formas mais racionalizadas
de gestão da construção. Um dos principais aspectos abordados nesta área temática é compreender
quando um sistema de PCP deve passar de empurrado a puxado, agregando maior previsibilidade e
confiabilidade ao processo. Também se torna importante identificar quais os principais parâmetros e
métricas de acompanhamento do PCP. Observou-se que existem diferentes referências que apresentam
abordagens distintas de planejamento na construção a partir do entendimento do Projeto do Sistema da
Produção (PSP). Assim, é objetivo deste trabalho realizar uma discussão teórica sobre o uso combinado
das técnicas tradicionais de PCP com as da mentalidade enxuta para que se obtenha um sistema de fluxo
contínuo e puxado de produção. As principais abordagens focam nos procedimentos do Pull Planning e
do Takt Time Planning (TTP) que podem ser vinculados ao Last Planner System (LPS). Como resultado
preliminar deste artigo, é gerada uma hipótese de integração dos sistemas por meio da integração das
fases do PSP e do LPS, que ainda necessita ser testada.
Palavras-chave: Construção enxuta, Planejamento e controle da produção, Last Planner, Sistema de
planejamento puxado, Planejamento tempo takt.

ABSTRACT
In the civil construction industry researches constantly are developed in the areas of Lean Construction
and of Production Planning and Control (PPC), to identify more rationalized forms of construction
management. One of the main issues approached in this thematic area is to understand when a PPC
system should pass from pushed to pulled, adding greater reliability and predictability to the process. It
also becomes important to identify the key parameters and metrics for monitoring the PPC. It was
observed that there are different references that present different planning approaches in building from
an understanding of the Project Production System (PPS). Thus, the aim of this work is to realize a
theoretical discussion of the combined use of traditional techniques of PPC with those of lean thinking in
order to obtain a continuous flow and pulled PPC. The main approaches focus on the procedures of Pull
Planning and TTP that can be linked to the Last Planner System (LPS). As a preliminary result of this
article a hypothesis of integration of the systems is generated by the integration of PPS and LPS phases,
which still needs to be tested.
Keywords: Lean Construction, Planning and production control, Last Planner, Pull planning system,
Takt time planning.
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1

INTRODUÇÃO

O planejamento tradicional na construção civil é, muitas vezes, direcionado para o
desempenho global do empreendimento, não se preocupando com análises específicas
de cada unidade produtiva. Como efeito, surgem deficiências relacionadas à utilização
de recursos e cumprimentos das metas planejadas que ocorrem em função da incerteza e
da variabilidade que são negligenciadas ao longo do processo. Estudos recentes revelam
que o uso combinado do Planejamento e Controle da Produção (PCP) com técnicas mais
avançadas de planejamento, como o Pull Planning e o Takt Time Planning (TTP), pode
melhorar a programação de atividades, aumentando a confiabilidade e o fluxo contínuo
de operações, reduzindo o tempo de ciclo de cada atividade e a duração total de projeto.
O estudo e comparação de diferentes abordagens do PCP se torna importante para obter
mais conhecimento sobre o cenário de planejamento e controle a ser adotado.
O objetivo deste trabalho é discutir sobre alguns procedimentos de planejamento na
construção civil que apresentam potencial de melhorias para que se obtenha um sistema
de fluxo contínuo e puxado de PCP.
1.1

Método da pesquisa

Utilizou-se a pesquisa bibliográfica como estratégia de investigação, sendo que a
mesma está delimitada às seguintes áreas temáticas: Projeto e Controle do Sistema de
Produção e Planejamento e Controle da Produção (Figura 1), sendo identificados cinco
principais autores. A pesquisa bibliográfica é parte de um estudo exploratório e possui a
vantagem de examinar com maior profundidade as diferentes opiniões e resultados
científicos sobre os dados requeridos pelo problema de pesquisa que se encontram
dispersos em várias literaturas (GIL, 2012).
Figura 1 – Método da pesquisa
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
- área temática
PROJETO E CONTROLE DO
SISTEMA DE PRODUÇÃO

- principais obras/autores
• PROJETO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO (PSP) - SCHRAMM (2004)

• PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO PARA EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PCP)

– BERNARDES (2003)
PLANEJAMENTO E CONTROLE
DA PRODUÇÃO (PCP)

• THE LAST PLANNER SYSTEM OF PRODUCTION CONTROL – BALLARD (2000)

• THE COMBINATION OF LAST PLANNER SYSTEM (LPS) AND LOCATION-BASED MANAGEMENT

SYSTEM (LBMS) – SEPPANEN; BALLARD; PESONEN (2012)
• TAKT TIME PLANNING FOR CONSTRUCTION OF EXTERIOR CLADDING – FRANDSON;

BERGHEDE; TOMMELEIN (2013)

FORMULAÇÃO DE HIPÓTESE PARA PROMOVER
SISTEMA PUXADO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO
LEGENDA:
SELEÇÃO DAS PRINCIPAIS
LITERATURAS

2

COMPARAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES CONCEITOS
ENVOLVIDOS

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
FINAIS

PROJETO E CONTROLE DO SISTEMA DE PRODUÇÃO

Entende-se que a análise do sistema de produção permite discutir e definir a estratégia
de produção desejada. Assim, por meio da compreensão do sistema de produção é
possível definir o conjunto de decisões necessárias para aumentar as oportunidades de
melhoria no processo de PCP. Neste item é definido o que é um sistema de produção e
qual a importância do projeto do sistema de produção no contexto do planejamento.
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2.1

Sistema de produção

Os elementos de um sistema reúnem, de forma coordenada e lógica, ideias, princípios,
técnicas e ferramentas para a consecução de um objetivo global de uma determinada
área do conhecimento (CHURCHMAN, 1972). Neste sentido, pode-se afirmar que um
sistema de produção é a reunião lógica dos elementos necessários para a produção de
um produto ou um serviço.
Na indústria da construção civil, o sistema de produção pode ser entendido como uma
estrutura que envolve os projetos do produto e o projeto do sistema de produção (design
and making) (SCHRAMM, 2004). O projeto do produto influencia diretamente no custo
de produção bem como no desempenho do sistema de produção, colaborando para
definir estratégias de PCP. O sistema de produção apresenta, portanto, duas interfaces:
uma com o processo de projeto do produto e outra com o processo de PCP. Na interface
do sistema de produção com o PCP é possível aumentar as oportunidades de se reduzir
parcelas de atividades que não agregam valor (transporte, espera e inspeção)
caracterizando um sistema puxado de planejamento e de produção. Um sistema pode ser
considerado puxado quando pode ser previsto com maior precisão dentro de uma janela
de confiabilidade e pode ser considerado contínuo quando existem buffers de pequenas
durações entre as atividades consecutivas das equipes (BALLARD, 2000; BALLARD
et al., 2001; KOSKELA, 2000; SCHRAMM, 2004).
Segundo Ballard et al. (2001), a teoria do sistema de produção proposta por Koskela
(2000) deve ser o ponto de partida para a construção civil, pois as desenvolvidas para a
manufatura, como o Sistema Toyota de Produção, não são adaptáveis às situações de
produção existentes neste setor. Na teoria de Koskela (2000), as diretrizes estabelecidas
buscam cumprir três objetivos principais: executar a tarefa (task), minimizar o
desperdício (flow) e maximizar o valor (value). Para a consecução desses objetivos,
Ballard et al. (2001) propõem considerar o sistema de produção como entrada do PCP
para a divisão do trabalho a ser realizado, ou seja, considerar no planejamento
tradicional da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) o conceito de Tarefa/Fluxo/Valor
(TFV) (Task / Flow/ Value) para a divisão de tarefas.
2.2

Projeto do sistema de produção (PSP)

O trabalho principal pesquisado para a discussão neste item foi desenvolvido pelo autor
Schramm (2004), que fez a proposição das etapas necessárias para a elaboração do PSP
para empreendimentos habitacionais de interesse social. Para esse autor, o objetivo do
PSP é compreender o processo de análise e discussão de alternativas para o sistema de
produção dos empreendimentos e criar condições básicas para a primeira forma de PCP,
atenuando a variabilidade e a incerteza, inerentes dos processos produtivos na
construção. A maioria dos recursos empregados no sistema de produção é definida
durante a fase do PSP. Assim, reduzindo-se a variabilidade por meio da estabilização da
produção obtida com o PSP é possível buscar a manutenção de um fluxo contínuo dos
recursos de uma unidade-base de produção para a outra. A unidade-base de produção é
considerada como qualquer unidade repetitiva representada por um pavimento, um
apartamento, uma casa ou um sobrado, podendo ser dividida em zonas de trabalho. Para
as zonas de trabalho, além da definição dos recursos, o PSP planeja definindo quem
deve estar envolvido em qual papel para decisões a respeito de como o trabalho físico
deverá ser realizado (BALLARD et al., 2001; SCHRAMM, 2004).
As principais métricas para acompanhamento do PSP são tempo de ciclo e indicadores
de produtividade, possuindo como parâmetro de demanda o tempo takt. Para Schramm
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(2004), a concepção do sistema de produção inicia-se pela definição do tempo takt, que
dita o ritmo de produção sincronizado ao ritmo de vendas (demanda). A finalidade do
tempo takt passa ser a de sincronizar as operações nas zonas de trabalho estabelecendo
um ritmo para a produção, nivelando a capacidade produtiva. O tempo takt será mais
discutido no item 3.4. Na primeira etapa do PSP, deve-se fazer a definição da sequência
tecnológica da obra e o pré-dimensionamento da capacidade de recursos; as taxas de
produtividade das equipes refletem diretamente em um ritmo de produção que pode ser
estabelecido. Com base nas informações geradas nesta etapa, também é possível estimar
o tempo de conclusão de uma unidade-base. Na etapa de definição de estratégia de
execução do empreendimento busca-se realizar sua divisão em zonas de trabalho,
criando pequenos lotes de produção; os lotes podem ser executados de forma sequencial
ou em paralelo e, para os mesmos, são dimensionadas e alocadas as equipes para uma
situação ideal de trabalho onde as atividades são executadas em fluxo contínuo e ritmo
pré-estabelecido. Para a manutenção do prazo final de execução podem ser necessários
estudos com relação à sincronização entre alguns processos específicos, denominados
de processos críticos, pois podem vir a limitar a capacidade do fluxo de trabalho como
um todo (SCHRAMM, 2004).
O método para elaboração do PSP proposto por Schramm (2004) abrange as seguintes
etapas: definição da sequência de execução e pré-dimensionamento da capacidade dos
recursos de produção para a unidade-base; estudo dos fluxos de trabalho para a unidadebase; definição da estratégia de execução do empreendimento; estudo dos fluxos de
trabalho no empreendimento; dimensionamento da capacidade dos recursos de produção
para a consecução do empreendimento como um todo e identificação e projeto de
processos críticos no empreendimento (conforme Figura 2).
Figura 2 – Etapas do PSP para empreendimentos habitacionais
UNIDADE-BASE

EMPREENDIMENTO
ESTUDOS DOS FLUXOS
DE TRABALHO

DEFINIÇÃO DA
SEQUÊNCIA DE
PRODUÇÃO
PRÉDIMENSIONAMENTO
DA CAPACIDADE DOS
RECURSOS DE
PRODUÇÃO

ESTUDO DOS
FLUXOS DE
TRABALHO

DEFINIÇÃO DA
ESTRATÉGIA DE
EXECUÇÃO

DIMENSIONAMENTO DA
CAPACIDADE DOS
RECURSOS DE PRODUÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E
PROJETO DE
PROCESSOS CRÍTICOS

FLUXO DE DECISÃO

FLUXO DE REVISÃO

Fonte: Schramm (2004)

De um modo geral, o PSP tem foco no estudo do fluxo de trabalho. O potencial de
melhoria oferecido pelo PSP é fornecer informações de entrada para a elaboração dos
planejamentos de longo, médio e curto prazo, auxiliando no atendimento ao plano de
ataque, à sincronização de operações e manutenção dos ritmos dos processos
produtivos.
3
3.1

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO
Planejamento tradicional

Na construção civil, de um modo geral, as formas tradicionais de planejamento tem se
resumido à geração de orçamentos e planos de longo prazo direcionados ao
empreendimento. As informações utilizadas para a geração do planejamento de longo
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prazo são baseadas normalmente na experiência obtida em empreendimentos anteriores,
entendido como planejamento empurrado. Neste caso, o uso da informação para a
execução no curto prazo ocorre somente de forma verbal, sem vínculos com os níveis de
planejamento de médio e curto prazo, que geralmente são inexistentes. Desta forma, a
incerteza e a variabilidade, que são inerentes do processo produtivo, são negligenciadas.
Como efeito, há utilização ineficiente de recursos e significativo desvio das metas
planejadas em relação às executadas, onde o controle e a realização de ações corretivas
no sistema de produção são mais difíceis ou até ineficientes (BERNARDES, 2003).
Para o acompanhamento da produção normalmente são utilizadas métricas ou
parâmetros de controle dentre os vários existentes, como desvios de prazo e as curvas S
para análise do avanço físico da produção (OLIVEIRA, 2009).
O planejamento tradicional não possui foco nos fluxos de trabalho, demandando
melhorias para o planejamento da manutenção dos ritmos e sincronização das
atividades.
3.2

Last Planner System (LPS) de controle de produção

Este item teve como abordagem principal a tese de Ballard (2000) que teve por objetivo
desenvolver um sistema de planejamento puxado para a produção com foco na função
controle. O Last Planner System (LPS) é um sistema puxado de controle da produção,
projetado para a construção civil, com foco no fluxo da produção que permite que as
atividades iniciem apenas quando todas as restrições forem removidas. Os integrantes
do grupo que fazem a programação das atividades para a produção são denominados de
“os últimos planejadores” (the Last Planners) (BALLARD, 2000).
A métrica-chave do LPS é a Porcentagem de Planos Concluídos (PPC) que avalia a
quantidade das tarefas concluídas e enfatiza a melhoria da produtividade das equipes
(crew’s PPC) (BALLARD, 2000).
O método para implementação do LPS ocorre por meio de cinco elementos: master
schedule; lookahead process; phase schedule (pull planning); weekly work plans e
PPC. A programação de longo prazo (master scheduling) gera as datas marco e as
principais atividades com suas respectivas durações; nesta fase os dados sobre duração e
recursos são informações “empurradas” para o sistema de produção. A partir da
programação de longo prazo ocorrem seleção, sequenciamento e dimensionamento do
trabalho que pode ser feito para processo seguinte, o lookahead. O sistema passa a ser
puxado por meio do processo lookahead, pois o que “deveria ser feito” passa a ser “o
que deve ser feito”. No processo lookahead são selecionadas as tarefas em potencial
para serem realizadas em uma janela de três a doze semanas, observando que o número
de semanas varia de acordo com as características do empreendimento.
Para controlar as atividades, Melles e Wamelink (1993) citados por Ballard (2000),
sugerem a janela de seis semanas – o six weeks scheme. Na sequência é realizado o
planejamento por fases (phase schedule ou phase pull planning) que tem por objetivo
coordenar as ações para um período maior que as janelas fixadas no processo
lookahead. Nesta fase, o planejamento atende as demandas das tarefas a jusante, onde
são especificados os principais conflitos operacionais e as atividades onde ocorrerá a
transferência do trabalho (handoffs) de uma unidade-base de produção para a próxima
(conforme Figura 3).
A técnica empregada no pull planning consiste em programar cada fase da produção, de
traz para frente, a partir de uma data marco, contando com a colaboração dos principais
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envolvidos na produção; a ideia é garantir que seja realizada a melhor programação para
as equipes (incluindo a participação dos fornecedores). Nesta fase, pode se obter maior
transparência do processo por meio do emprego de ferramentas visuais.
Figura 3 – Detalhamento de cada atividade (ferramenta visual)

Fonte: Pull planning (2013)

Um exemplo de ferramenta visual que pode ser empregada no pull planning é o
indicado na Figura 3: notas adesivas, contendo todas as informações necessárias para a
execução de uma tarefa, são fixadas em quadros no local onde são realizadas as
reuniões com os envolvidos na produção. O próximo passo é o planejamento semanal
(WWP) que transforma as tarefas que “podem ser feitas” na certeza de que “irão ser
feitas”. O WWP é programado com a colaboração da equipe de produção e promove
maior comprometimento entre envolvidos na produção e gerando maior confiabilidade
na execução dos serviços. Por fim, o PPC, razão entre as atividades executadas e as
planejadas, indica o desempenho de cada equipe em cada semana e permiti discutir a
razão da não conclusão das tarefas do período (BALLARD, 2000).
O LPS possui foco no controle do fluxo da produção associado aos planejamentos de
médio e curto prazo. O potencial de melhoria oferecido pelo sistema é buscar um
planejamento puxado por meio de um processo colaborativo, com foco na função
controle; o LPS permite a combinação com outros sistemas de controle da produção.
3.3

Uso combinado do LPS com o Location-Based Management System (LBMS)

O presente item tem como referencial teórico o trabalho dos autores Seppänen, Ballard e
Pesonen (2010) que apresenta como estudo de caso a experiência da empresa de
construção Skanska Finland’s, cujo objetivo foi analisar o emprego do uso combinado
do LBMS com o LPS na fase de pré-planejamento da produção.
As principais métricas dos sistemas analisados são os índices de produtividade e o PPC.
O LBMS é essencialmente um sistema técnico, baseado em dados de produtividade para
fornecer informações durante as tomadas de decisões ao longo do PCP. Assim, o
LBMS, que no passado utilizava somente a técnica das linhas de balanço (LB) e o do
CPM, evoluiu demandando que quantitativos de materiais, equipamentos e
dimensionamento de equipes de produção fossem endereçados a cada lote de produção.
Neste contexto, surgiu o conceito sobre “Location Breakdown Structure (LBS)” que é a
readequação da Estrutura Analítica de Projetos (EAP) para cada unidade de produção,
sendo que estas unidades não são necessariamente repetitivas.
O método empregado foi o planejamento baseado no local de produção por meio da
readequação da EAP para cada unidade-base de produção (lotes). O processo do LBMS
é iniciado pela divisão das zonas de trabalho no projeto. É uma fase de préplanejamento que gera os planos para as unidades de produção (location-based plan).
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As definições das unidades de trabalhos são hierárquicas e definidas conforme a
sequência de produção do LBS. No plano é definido explicitamente todo o trabalho que
deverá ser realizado para conclusão de um lote (unidade-base de produção); somente
depois a equipe de produção poderá mover-se para a próxima unidade. A quantificação
de trabalho por local é o ponto de partida para o location-based plan. O
dimensionamento da equipe é realizado conforme os índices de produtividade, ou seja, a
duração de cada atividade (h) é calculada dividindo-se a quantidade de serviço (QS) em
cada unidade de produção pelo consumo de trabalho – número de homens (H) por
unidade, alertando que cada atividade pode conter múltiplos itens a serem quantificados,
com diferentes índices de produtividade.
Para o estudo de caso da Skanska Finland’s o LBMS foi empregado para analisar a
produtividade, tendo por objetivo a redução das durações estimadas no cronograma
mestre. As atividades contidas no cronograma mestre (planejamento empurrado) foram
alocadas em vinte unidades de produção e as principais operações foram sincronizadas
(planejamento puxado). A partir disto, foi realizada a programação por fases (phase
schedule) conforme as técnicas do LPS (planejamento puxado), onde os empreiteiros
discutiram os detalhes da programação em conjunto com os subcontratados (reunião
um). Na reunião um, o projeto foi fixado em um quadro, onde as zonas de trabalho
foram delimitadas com canetas coloridas (Figura 4) utilizando-se o LBS; também foi
empregado o método com notas adesivas do LPS.
Figura 4 – Proposta de programação por fases com uso da LBS

Fonte: Seppänen, Ballard e Pesonen (2010)

O quadro foi dividido verticalmente pelas zonas de trabalho e horizontalmente pelo
tempo (obtidos do cronograma mestre) e os tempos restantes foram alocados como
buffers entre as atividades. Com locais e durações definidas, cada subcontratado levou
os dados para casa onde foram estimados QS e homens-hora por local de execução. Na
reunião dois ocorreu o balanceamento do fluxo de trabalho para identificar as operações
que possuíam produtividade mais lenta, a fim de aumentar ou diminuir os recursos e
alterar a lógica para melhorar a programação de todas as equipes envolvidas no período
determinado. No estudo de caso da Skanska Finland’s, como resultado do uso
combinado do LPS com o LBMS, o tempo de ciclo para a produção de um pavimento
passou de cinco dias para quatro dias a partir do terceiro pavimento, aumentando o PPC
de 64% para 78%.
O LBMS possui foco no fluxo ininterrupto das equipes associado ao planejamento do
local de produção (planejamentos de médio e curto prazo). O potencial de melhoria dos
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sistemas apresentados se encontra no foco para produtividade e sincronização das
atividades nas unidades-base de produção.
3.4

Takt Time Planning (TTP)

O presente item tem como referencial teórico o trabalho dos autores Frandson,
Berghede e Tommelein (2013) que possui como estudo de caso o centro de saúde de
Sacramento, Califórnia. O objetivo do estudo foi analisar os benefícios da programação
para a produção de um serviço (fachada exterior do edifício) utilizando o TTP.
Segundo Frandson, Berghede e Tommelein (2013), a principal métrica empregada como
parâmetro para a sincronização de operações nas unidades de produção foi o tempo takt,
que é o valor a ser calculado e fixado para promover o fluxo contínuo de trabalho
(paced work flow).
“Takt” é uma palavra de origem germânica que expressa o ritmo de produção necessário
para atender a demanda. Segundo Alvarez e Antunes Jr. (2001), matematicamente, o
tempo Takt resulta da razão entre o tempo disponível para a produção e o número de
unidades a serem produzidas. Este parâmetro de demanda é largamente empregado no
sistema de produção, seja da manufatura, na indústria da construção, ou outros. O
tempo takt pode ser calculado pela razão entre o “tempo disponível para a produção” e o
“tempo real demandado pelo cliente”; o cliente pode ser a tarefa à jusante, a equipe
seguinte ou a próxima unidade-base de produção. Por meio do tempo takt são obtidas as
linhas de ritmo de produção que estabelecem um índice a ser alcançado para verificar se
a taxa de demanda do cliente será cumprida e não ultrapassada, sincronizando as
operações (tarefas) nas zonas de trabalhos descritas nos itens 2.2 (PSP) e 3.3 (LBMS).
Na Figura 5 de Frandson, Berghede e Tommelein (2013), item (b), o tempo está alocado
nas ordenadas; nas abscissas estão alocadas as zonas de trabalho divididas previamente
no projeto pela equipe de produção – item (a). Em cada zona de trabalho são
estabelecidas as operações (tarefas) a serem realizadas por cada equipe e o tempo
demandado para cada uma destas. As linhas de ritmo, definidas pelo tempo takt, são as
linhas em vermelho. Se o tempo takt demandado para estabelecer o ritmo de produção
for de três dias para a zona 1, por exemplo, todas as operações que estiverem abaixo da
linha estão adiantadas e todas as operações que estiverem acima da linha estão
atrasadas. Para sincronizar as tarefas e garantir fluxo contínuo nos handoffs entre as
operações pode-se, por exemplo, redimensionar a equipe, verificar as causas do não
cumprimento das tarefas, entre outros.
Figura 5 – Estudo do tempo takt e durações das atividades nas zonas de trabalho

Fonte: Frandson, Berghede e Tommelein (2013)

O método abrange a implementação das seis fases do TTP. A fase um compreende a
obtenção das informações (gather information); observando operação a operação,
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busca-se identificar qual trabalho deve ser feito e exatamente onde. Na fase dois ocorre
a definição das zonas de trabalho, que na verdade serão zonas de controle. As zonas
ideais serão aquelas em que todas as atividades possuírem a mesma duração para serem
completadas. O sequenciamento das atividades é realizado na fase três. Para
compreender o sequenciamento das atividades existe a necessidade de reuniões para
coordenação das equipes, identificando qual equipe irá trabalhar antes ou depois de
quem e quantos “passos e partes” cada atividade será completada. Na fase quatro há o
balanceamento do fluxo de trabalho, onde são respondidas as seguintes questões: “quais
atividades da zona de trabalho precisam ir mais devagar?”; “qual deverá ser a mais
rápida?”; “como as zonas podem ser ajustadas para equilibrar o fluxo de trabalho?”. Na
fase cinco ocorre o estudo da duração individual de cada atividade; equilibrar o fluxo de
trabalho requer estudos da primeira execução (protótipo) (first-run studies) para
estabelecer durações mais precisas e avaliar as operações em cada zona. Os estudos da
primeira execução são fundamentais para verificar a solidez das informações constantes
nos detalhes fornecidos em projeto. O balanceamento das atividades não é algo que
ocorre de imediato. Pelo contrário, é algo estabelecido de forma gradual por meio da
melhoria contínua estabelecida pelo processo do takt time. Por fim, na sexta fase ocorre
o cálculo do tempo takt representado anteriormente na Figura 5.
Por meio da implementação do TTP na execução das fachadas leste e oeste do centro de
saúde, a duração inicial das atividades estimadas num total de onze meses (cronograma
mestre) foi reduzida para cinco meses de execução. O método demandou mais trabalho
do que o tradicional, mas ocorreu o aprendizado e cada membro da equipe foi solicitado
a pensar sobre as alternativas de sequenciamento e melhores métodos para a execução
(FRANDSON; BERGHEDE; TOMMELEIN, 2013).
O TTP possui foco no ritmo do fluxo de trabalho das equipes (planejamento de curto
prazo). O potencial de melhoria oferecido pelo sistema é a sincronização e ritmo das
unidades de produção obtidas com o emprego do tempo takt.
4

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão principal que motivou esta pesquisa foi compreender as características do
PCP, as diferenças e similaridades entre os sistemas empurrado e puxado de acordo com
as referências selecionadas. Desta forma, a partir dos estudos descritos, foi realizada
uma análise comparativa teórica conforme Quadro 1, com base nas métricas e
parâmetros utilizados, suas principais características e diferenças e similaridades
percebidas na análise realizada.
Observou-se que o PSP é a base de informações de entrada para os PCP empurrado ou
puxado, auxiliando no atendimento ao plano de ataque e na manutenção dos ritmos dos
processos produtivos. Entretanto, no planejamento tradicional, o mesmo pode não ser
levado em consideração, gerando problemas como os mencionados anteriormente. Já os
PSP, TTP e LBMS podem ser entendidos como sistemas puxados de produção por
apresentar uma estrutura de planejamento coerente com o processo de controle e
programação da obra.
A partir das informações obtidas nas referências selecionadas foi possível verificar que
o LPS promove melhorias na forma tradicional de concepção do PCP. Contudo, para
maior eficiência do LPS ainda é necessário considerar os procedimentos estabelecidos
pelos PSP, TTP e LBMS, tais como produtividade, sincronização e manutenção do
ritmo de produção nas unidades-base.

1123

Quadro 1 – Comparação entre os sistemas de PSP e PCP

Sistemas

PSP

Planejamento
tradicional

Principais
métricas ou
parâmetros dos
sistemas

Diferenças e similaridades entre os
sistemas

Características

Fornece informações de
entrada
para os
PCP
empurrado
ou
puxado,
Tempo de ciclo; auxiliando no atendimento
Tempo takt
ao plano de ataque e na
manutenção dos ritmos dos
processos produtivos
Planejamento empurrado
Desvios de prazo
com foco no processo global
e Avanço físico
do empreendimento

LPS

PPC

Planejamento puxado com
foco na função controle

LBMS

Indicador de
produtividade

Sistema de PCP puxado, com
foco na produtividade e
sincronização das atividades

TTP

Tempo takt

Sistema de PCP puxado com
foco na sincronização e no
ritmo de produção

Não é classificado como sistema de
PCP

Não colabora em análises específicas
para as unidades produtivas
Sistema distinto do PSP, apresentando
integração nos planejamentos de longo,
médio e curto prazo
Todos são sistemas de PCP puxados e
seguem o escopo do PSP, com foco na
divisão do trabalho em unidades-base
de produção para: estruturação da EAP;
dimensionamento das equipes por
unidade-base de acordo com os índices
de produtividade; sincronização das
operações em cada unidade e entre as
unidades; manutenção de ritmo de
produção e redução do tempo de ciclo
de cada unidade

Após análise da teoria apresentada sucintamente neste artigo, entendeu-se como
provável conceber um sistema de PCP puxado elaborado a partir do plano mestre de
produção, combinando o PSP com a primeira fase do LPS, como sugerido na Figura 6.
Figura 6 – Hipótese para promover sistema puxado de PCP
- índices de produtividade
- tempo takt
- tempo de ciclo
PSP
SISTEMA PUXADO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO
LAST PLANNER SYSTEM

CRONOGRAMA MESTRE

PHASE SCHEDULE (PULL
PLANNING)

LOOKAHEAD
SCHEDULE

FLUXO DE DECISÃO

WWP

PPC

IDENTIFICAÇÃO DAS
CAUSAS:
APRENDIZADO

FLUXO DE REVISÃO

Conforme Figura 6 propõe-se que no início do processo as sequências das atividades e
suas durações (cronograma mestre) sejam revisadas por meio de dados mais realísticos,
onde o processo não será baseado apenas nas interdependências das atividades, mas
também em um fluxo contínuo e sincronizado de operações que permite otimizar o
tempo de ciclo de cada atividade e, por consequência, a duração total de projeto.
Referente aos fluxos de trabalho observou-se que o LPS tem ênfase na função controle
do fluxo das equipes (ênfase nos planejamentos de médio e curto prazo). Entende-se que
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as potencialidades das diferentes abordagens de planejamento podem ser combinadas de
forma a agregar as vantagens de cada sistema, de forma a obter os parâmetros
prioritários estabelecidos para controle do sistema de produção.
Com o desenvolvimento futuro desta pesquisa, espera-se testar a hipótese de integração
dos sistemas apresentada por meio de estudos de caso, como os apresentados nas
referências, para verificar quais são as restrições e dificuldades existentes para sua
implementação e quais os benefícios que poderão ser alcançados.
A contribuição esperada deste trabalho foi a revisão teórica sucinta de diferentes
procedimentos de planejamento que podem se complementar e promover melhorias na
gestão da produção, influenciando diretamente no desempenho global do
empreendimento.
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RESUMO
O objetivo desse trabalho é investigar, em uma instituição pública, as ocorrências dos aditivos contratuais
de prazo e de valor em obras de edificações e quais são os seus principais fatores geradores. O trabalho
apresenta os resultados preliminares de uma pesquisa exploratória. A metodologia envolveu um
levantamento de solicitações de aditivos contratuais de prazo e valor em obras públicas de edificações
terminadas nos últimos cinco anos e sob a responsabilidade de uma autarquia municipal, baseada em
análise de documentos e registros e, ainda, em entrevistas com os engenheiros e arquitetos da autarquia e
de suas empreiteiras. Observa-se que para um conjunto de 126 obras de edificações da entidade, 96% das
mesmas envolveram aditivos contratuais de prazo e 61% de valor. No período pesquisado, o tempo
acrescido nas obras foi, em média, 111% maior que o prazo inicial contratual. Já o percentual de valor
acrescido foi, em média, de 17% em relação ao valor inicial do contrato. Essas obras passaram por várias
reprogramações, oriundas de diversos fatores que justificaram esses aditamentos. Constatou-se, portanto,
um caso típico de sucessivos aditivos contratuais devidos, principalmente, às falhas na gestão do processo
de projeto adotado pela autarquia, com encarecimento das obras e atrasos no atendimento das demandas
da população. Sendo assim, espera-se que o aprimoramento da gestão do processo de projeto possa
contribuir para uma potencial redução de custos e prazos, além da melhoria da qualidade de edificações
públicas.
Palavras-chave: Processo de projeto, Empreendimentos públicos, Aditivos contratuais.

ABSTRACT
The aim of this study is to investigate, in a public institution, the occurrences of deadline and value
amendment contracts for building constructions and what are its main causes. The work involves an
exploratory research. The methodology involved a documental analysis of deadline and values
amendment contracts public buildings delivered in the last five years and under the responsibility of a
local authority. The research data was obtained by analysis of documents and records and also on
interviews with engineers and architects of the local authority and its contractors. Initial results point out
that to a set of 126 works of buildings of the entity, 96% of them involved a deadline amendment contract
and 61% a value amendment contract. In the surveyed period, the increased time added to the original
deadline was on average 111% higher than the initial contract. The percentage of value added, was on
average 17% over the original contract. These constructions have gone through several reprogramming,
originated from several factors justifying these additions in contracts. It was found a typical case of
successive amendment contracts primarily due to failures in managing of the design process of local
authority, with the rise of cost and delays of constructions in meeting community needs. It is expected that
the improvement of the management of the design process can contribute to a potential cost and deadline
reduction, in addition to improving the quality of public buildings.
Keywords: Design process, Public enterprises, Contractual amendments.
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1

INTRODUÇÃO

O maior valor de um empreendimento público é o bem estar que este proporciona à
população. Decerto, a utilização dos recursos deve ser a mais eficiente possível, no
entanto, é notória a dificuldade que a administração pública tem de realizar as obras
dentro dos padrões desejados de qualidade, custos e prazos. Diversas são as causas que
comprometem a implantação de empreendimentos dentro do planejamento físico e
financeiro, entre elas estão inconformidades e incompatibilidades nos projetos, bem
como a falta de integração entre as etapas de projeto em obra, em parte em função de
entraves causados pelos mecanismos legais existentes, em particular a Lei 8.666/1993
(BRASIL, 1993), como já reportado na literatura há mais de uma década (consultar, por
exemplo, SANTOS et al., 2002).
Segundo pesquisas anuais da indústria da construção civil, realizadas em 2010 e 2011
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010 e 2011), a
administração pública é responsável por grande parte do que se movimenta
financeiramente no setor de construções. Os anos de 2009, 2010 e 2011 representaram,
respectivamente, 44,0%, 42,8% e 38,3% das obras e/ou serviços da construção civil,
atingindo R$ 286,6 bilhões em 2011. Todavia, esta representatividade do setor público
na construção civil e sua consequente experiência na gestão de obras não condizem com
as peculiaridades desses empreendimentos, caracterizados por baixa qualidade, atrasos
constantes, custos exagerados e não atendimento aos requisitos dos usuários.
De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU, 2013), obra pública é toda
construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem público. Logo, nas
obras públicas deve haver previamente um levantamento administrativo das
necessidades da população, inclusão no plano plurianual, aprovação legislativa através
da Lei Orçamentária, para, somente então, proceder-se à licitação, empenho, execução,
fiscalização e entrega. Portanto, quando se programa uma obra pública se está
cumprindo a Lei Orçamentária e seus gastos, os quais configuram atos administrativos
vinculados (GOMES, 2007).
Segundo a Lei 8.666/1993 (BRASIL, 1993), as licitações para a execução de obras e
para a prestação de serviços deverão obrigatoriamente seguir a seguinte sequência:
primeiramente, a execução do projeto básico; em segundo lugar, a execução do projeto
executivo e, para finalizar, a realização das obras e serviços. É importante ressaltar que
os autores dos projetos básicos ou executivos (pessoa física ou jurídica) não poderão
participar da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a
eles necessários. A participação somente é permitida como consultor ou técnico, nas
funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da
administração interessada. No entanto, é permitida a licitação ou contratação de obra ou
serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou
pelo preço previamente fixado pela administração. Além disso, as modificações em
projetos realizadas na fase de execução da obra geralmente resultam em aditamentos do
prazo de execução e do valor orçado. Para se minimizar estes problemas é necessário
tratar as suas diversas origens, tanto na fase de obra quanto na fase de projeto. Falhas no
escopo de uma obra pública, certamente, podem causar a paralisação da mesma,
gerando prejuízos incalculáveis ou aditamentos sucessivos, contrariando a Lei
Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (BRASIL, 2000), que estabelece normas
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
De acordo com KUHN (2002), uma das preocupações da administração pública deve
ser a conclusão da obra dentro do que for acordado entre as partes. A expectativa do
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término das obras públicas, como escolas e centros de saúdes, envolve a programação
de seu uso com a compra de equipamentos e a contratação de trabalhadores. Neste
contexto, COUTINHO et al. (2012) propõem a adoção de um modelo numérico
prognóstico para se estimar a variável “tempo de execução” para empreendimentos
públicos.
OLIVEIRA e MELHADO (2002) relatam que a maneira como o Estado faz a gestão de
seus empreendimentos, com suas normas muitas vezes ultrapassadas e de difícil
mudança, apresentam um campo fértil para estudos. Portanto, concluem que existem
inúmeras possibilidades de melhorias a serem sugeridas, principalmente no que tange à
contratação de projetos e obras.
Diversos autores têm pesquisado sobre o tema “gestão de projetos de obras públicas”,
como OLIVEIRA e MELHADO (2002) e BRASILIANO e CALMON (2000). Em suas
pesquisas, esses autores apontam a rigidez das licitações como uma das dificuldades
para a obtenção de qualidade nas obras públicas, conforme a Lei 8.666/1993 (BRASIL,
1993). Outros autores, como SILVA (2011), CANONICO (2011), LIMA e JORGE
(1998) e BRETAS (2010) observam que se pode obter melhor qualidade nas obras
públicas com melhores projetos e uma eficiente coordenação dos mesmos.
GOMES (2007) identifica duas causas básicas para os atrasos em obras públicas:
projetos incompletos ou mal formulados que geram aditivos, além de atraso por parte do
governo no pagamento das parcelas. Ainda segundo GOMES (2007), quanto maiores
forem os esforços na fase de projeto, melhor ocorrerá a execução e menor será o risco
de ocorrências patológicas futuras nas edificações. As especificações são muito
importantes, tendo-se em vista que o cumprimento das mesmas garante qualidade
conforme o projeto. Assim como, geralmente adensadas num memorial descritivo, as
especificações não devem ser vagas, a fim de se evitar equívocos ou margem para uma
interpretação diversa daquela originariamente concebida pela entidade pública.
De acordo com MAYR e VARVAKIS (2005), a ambiguidade na interpretação das
informações do projeto pode criar vários problemas, entre eles, perda de conteúdo, com
prejuízos no desempenho da edificação ou o retrabalho para a correção de erros, o
atraso nos prazos de entrega e a diminuição da produtividade. No estudo de caso
realizado por BRETAS (2010), que envolveu uma instituição financeira pública que
investe de maneira significativa em reforma de edificações, os fiscais de obras
comentam sobre a grande quantidade de serviços extras no escopo devido aos
problemas de projeto, principalmente compatibilização, erros de levantamento e
solicitações do cliente. Segundo LIMA e JORGE (1998), por causa do pequeno
detalhamento do projeto, muitas vezes, fica a cargo da fiscalização, juntamente com a
empreiteira contratada, a resolução dos problemas decorrentes dessa deficiência,
gerando frequentes aditivos contratuais.
É necessário destacar que o presente cenário não é uma exclusividade do Brasil,
conforme se percebe pelo relato de diferentes autores, como DOLOI et al. (2012), ALMOMANI (2000), ASSAF e AL-HEJJI (2006) e AIBINU e JAGBORO (2002).
Segundo DOLOI et al. (2012), os projetos de construção civil na Índia enfrentam
atrasos generalizados. Assim, torna-se crucial a necessidade de se analisar
sistematicamente as razões destes atrasos e desenvolver um entendimento claro entre os
profissionais da indústria da construção sobre o papel e as responsabilidades de cada
interveniente. AL-MOMANI (2000) pesquisou o prazo de execução de obras públicas
na Jordânia, apontando que 81,5% das mesmas sofreram atrasos, tendo como a principal
causa as deficiências nos projetos. Já na Arábia Saudita, ASSAF e AL-HEJJI (2006)
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detectaram 70% de atrasos em diferentes tipos de construções. E segundo AIBINU e
JAGBORO (2002), os aumentos de custo e de tempo de execução das obras tornaram-se
comuns na Nigéria.
Neste contexto, o presente trabalho apresenta os resultados parciais de um projeto de
pesquisa (dissertação de mestrado que se encontra em andamento) que pretende
investigar, em uma autarquia municipal, a intensidade que estão ocorrendo aditivos
contratuais de prazo e de valor em obras públicas de edificação e quais são os seus
principais fatores geradores.
2

MÉTODO

O trabalho envolve uma pesquisa que é classificada como exploratória, de acordo com
GIL (2010), pois tem como objetivo proporcionar uma maior familiaridade com o
problema pesquisado, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses.
A entidade pesquisada é uma autarquia de direito público, fundada em 1969, que tem
como objetivo o cumprimento do programa de obras de uma prefeitura municipal. Faz
parte das competências da autarquia, dentre outras, a elaboração de projetos, execução
de obras públicas e execução dos serviços e obras de manutenção de bens imóveis e
logradouros públicos. Todas as solicitações de aditivos contratuais de obras da autarquia
são formalizadas em documentos impressos, analisadas e, em caso de aceitação, são
elaborados os termos aditivos, os quais são publicados no Diário Oficial do Município.
Dentro dos objetivos do trabalho, realizou-se um levantamento nestes documentos de
solicitações de aditivos contratuais de prazo e valor para todas as obras de edificações
concluídas entre 2009 e 2013, totalizando 126 empreendimentos. Os dados foram
separados pelo ano de sua conclusão e pelo tipo de obra (implantação ou de reforma
e/ou ampliação). Foi analisada a quantidade de obras que sofreram aditamentos
contratuais de prazo e de valor em relação ao total de obras terminadas no período, bem
como os prazos e valores acrescidos aos contratos como resultado destes aditamentos.
Entrevistas individuais com profissionais da autarquia e de suas empreiteiras foram
concluídas utilizando-se um roteiro baseado em possíveis fatores geradores de aditivos
contratuais encontrados na revisão de literatura. Foram entrevistados 13
engenheiros/arquitetos da autarquia supervisores de obras de edificações, 8
engenheiros/arquitetos da autarquia supervisores de projetos, os quais são responsáveis
pelas verificações das interferências de projetos de obras de edificações em fase de
execução, e 10 engenheiros de empreiteiras que realizaram obras para a autarquia. Essas
entrevistas tiveram como finalidade identificar os principais fatores geradores dos
aditivos contratuais de prazo e de valor.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir, serão descritos e analisados os resultados dos levantamentos promovidos nas
obras de implantação e de reforma e/ou ampliação concluídas pela autarquia entre 2009
a 2013.
Das 18 obras de implantação terminadas em 2009, observou-se que em 17 (94%) houve
aditivos contratuais de prazo, sendo que os acréscimos foram, em média, de 95% em
relação aos prazos iniciais. Dessas obras, 15 (83%) apresentaram aditivos contratuais de
valor, com aumentos, em média, de 13% em relação aos valores previstos inicialmente.
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Com relação as obras de reforma e/ou ampliação, das 30 terminadas em 2009,
observou-se que em todas houve aditivos contratuais de prazo, sendo que os acréscimos
foram, em média, de 167% em relação aos prazos iniciais. Dessas obras, 28 (93%)
apresentaram aditivos contratuais de valor, com aumentos, em média, de 35% em
relação aos valores iniciais.
Em 2010 houve 11 obras de implantação terminadas pela autarquia. Observou-se que
em 10 (91%) ocorreram aditivos contratuais de prazo, sendo que os acréscimos foram,
em média, de 100% em relação aos prazos iniciais. Dessas obras, 9 (82%) apresentaram
aditivos contratuais de valor, com aumentos, em média, de 20% em relação aos valores
previstos inicialmente.
Ainda em 2010, das 16 obras de reforma e/ou ampliação terminadas, observou-se que
em 13 (81%) houve aditivos contratuais de prazo, sendo que os acréscimos foram, em
média, de 109% em relação aos prazos iniciais. Dessas obras, 11 (69%) apresentaram
aditivos contratuais de valor, com aumentos, em média, de 17% em relação aos valores
iniciais.
Já em 2011, foram concluídas apenas 2 obras pela autarquia, sendo uma de implantação,
que resultou em aditivos contratuais com acréscimos de 33% no prazo inicial e 12% no
valor previsto, e a outra de reforma, com aditivo contratual de acréscimo de 55% no
prazo inicial e sem aditivo contratual de valor.
Das 11 obras de implantação terminadas em 2012, observou-se que em todas houve
aditivos contratuais de prazo, sendo que os acréscimos foram, em média, de 66% em
relação aos prazos iniciais. Dessas obras, 7 (64%) apresentaram aditivos contratuais de
valor, com aumentos, em média, de 8% em relação aos valores previstos inicialmente.
E das 12 obras de reforma e/ou ampliação terminadas em 2012, observou-se que em 11
(92%) houve aditivos contratuais de prazo, sendo que os acréscimos foram, em média,
de 84% em relação aos prazos iniciais. Dessas obras, 2 (17%) apresentaram aditivos
contratuais de valor, com aumentos, em média, de 8% em relação aos valores iniciais.
No que se refere as 9 obras de implantação terminadas pela autarquia em 2013
observou-se em todas a ocorrência de aditivos contratuais de prazo, sendo que os
acréscimos foram, em média, de 80% em relação aos prazos iniciais. Dessas obras, 6
(67%) apresentaram aditivos contratuais de valor, com aumentos, em média, de 8% em
relação aos valores previstos inicialmente.
Finamente, para as 17 obras de reforma e/ou ampliação terminadas em 2013 pela
autarquia, observou-se que em todas houve aditivos contratuais de prazo, sendo que os
acréscimos foram, em média, de 108% em relação aos prazos iniciais. Dessas obras, 8
(47%) apresentaram aditivos contratuais de valor, com aumentos, em média, de 8% em
relação aos valores iniciais.
De uma forma geral, percebe-se a incidência de sucessivos aditivos contratuais de prazo
e de valor nas obras de edificações da autarquia, os quais normalmente ocorrem através
de solicitações parciais. Isto sugere que um determinado aditamento era solicitado pela
empreiteira devido a problemas encontrados na obra até aquele momento, enquanto que
solicitações complementares eram geradas por outros problemas descobertos
posteriormente, gerando sucessivas reprogramações do cronograma e dos custos da
obra.
Considerando-se o conjunto de todas as 126 obras de edificações (implantação e de
reforma e/ou ampliação) terminadas pela autarquia entre 2009 a 2013, observa-se que
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121 (96%) apresentaram aditivos contratuais de prazo, implicando em aumentos, em
média, de 111% nos prazos iniciais. Dessas 126 obras, 77 (61%) apresentaram aditivos
contratuais de valor, com acréscimos, em média, de 17% nos valores previstos
inicialmente para os empreendimentos.
A Figura 1 mostra as indicações dos acréscimos nos prazos e nos valores iniciais das
obras de edificações concluídas pela autarquia entre 2009 a 2013, como resultado dos
aditivos contratuais. Os resultados estão indicados tanto para as obras de implantação,
como para as obras de reforma e/ou ampliação.
Figura 1 – Acréscimos nos prazos e valores iniciais das obras concluídas pela
autarquia entre 2009 a 2013 resultantes de aditivos contratuais

Fonte: Registros da autarquia pesquisada

De acordo com a Figura 1, pode-se perceber que as obras de reforma e/ou ampliação
apresentaram, em todo o período, maiores acréscimos nos prazos iniciais contratados do
que as obras de implantação. Provavelmente, as obras de reforma e/ou ampliação
apresentam um maior número de fatores que podem influenciar no prazo de execução,
como a necessidade de desocupação do local, além de potenciais interferências dos
usuários.
A mesma tendência não pode ser observada para os acréscimos nos valores iniciais
contratados para os dois tipos de obras. Entretanto, em 2012 e 2013 os valores iniciais
contratados apresentaram, em média, acréscimos de 8%, tanto nas obras de implantação,
como também nas obras de reforma e/ou ampliação (Figura 1).
Apesar dos aditamentos contratuais de valor serem limitados por imposição da Lei
8.666/1993 (no caso, de até 25% para as obras de implantação e de até 50% para as
obras de reforma), observou-se que os mesmos foram consideráveis nas obras
concluídas pela autarquia entre 2009 a 2013, atingindo aumentos, em média, de 35%
para as obras de reforma e/ou ampliação concluídas em 2009 (Figura 1).
Os aditamentos contratuais de prazo não têm um limite máximo estabelecido pela Lei
8.666/1993 (BRASIL, 1993), atingindo aumentos, em média, de 167% para as obras de
reforma e/ou ampliação concluídas em 2009 (Figura 1). Estes aditamentos, além de
prejudicarem a população a ser atendida, devido ao atraso no início do uso do
empreendimento público, causam aumentos dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI),
gerando pleitos por parte das empreiteiras com o objetivo de reestabelecer o equilíbrio
financeiro do contrato e, consequentemente, implicando em acréscimos de valores que
são pagos a título de ressarcimento.
Os 13 engenheiros/arquitetos da autarquia supervisores de obras que foram
entrevistados têm, em média, 9 anos nessa função e juntos supervisionaram 118 obras
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entre os anos de 2009 e 2014, inclusive muitas das obras analisadas no presente
trabalho. Perguntou-se, com base em um grupo de opções, quais eram os principais
fatores responsáveis pelos referidos aditivos contratuais de prazo e valor das obras de
edificações da autarquia, segundo a percepção dos mesmos. As opções apresentadas
foram: (a) interferências dos usuários das obras; (b) interferências da contratante das
obras (autarquia); (c) interferências das empresas construtoras contratadas para a
realização das obras (empreiteiras); (d) deficiências nos projetos; (e) qualidade dos
materiais empregados nas obras; (f) operação ou manutenção dos equipamentos
empregados nas obras; (g) qualificação e treinamento da mão de obra utilizada nas
obras; (h) fatores externos e (i) outros motivos.
Dentre estas opções, todos responderam que as deficiências nos projetos correspondiam
às principais causas responsáveis pelos aditamentos contratuais de prazo e valor das
obras de edificações da autarquia, seguidas de interferências da contratante (com 5
apontamentos secundários) e das empresas construtoras contratadas (com 3
apontamentos secundários), além de outros motivos que foram acrescentados pelos
entrevistados, como dificuldades com as concessionárias (principalmente de energia
elétrica) e falta de mão de obra.
Também perguntou-se nas entrevistas quais são os problemas mais comuns associados
aos projetos que mais afetam as obras de edificações da autarquia, no que se refere ao
potencial de geração de aditivos contratuais de prazo e valor. As opções apresentadas
foram: (a) compatibilização; (b) especificação; (c) padronização de soluções; (d)
representação e (e) detalhamento. Segundo os engenheiros/arquitetos supervisores de
obras da autarquia, o principal problema nos projetos envolve a falta de
compatibilização entre os mesmos, com 12 apontamentos, seguido de especificação
insuficiente e detalhamento insatisfatório, com 4 apontamentos cada. Dentro da opção
compatibilização, 67% desses supervisores ressaltaram que a deficiência no
levantamento de quantitativos tem grande participação na geração de aditivos
contratuais.
Observou-se também que os projetos das obras de edificações pesquisadas foram
elaborados por diversas empresas contratadas via licitação, não se concentrando em um
determinado escritório de projeto ou projetista. As deficiências apontadas nos projetos
também não estão associadas a um grupo de empreiteiras ou a um determinado tipo de
obra, seja de implantação, seja de reforma e/ou ampliação.
O mesmo questionário foi aplicado nas entrevistas realizadas com os 8
engenheiros/arquitetos da autarquia supervisores de projetos. Esses profissionais têm,
em média, 4 anos na função e juntos foram responsáveis por gerenciar interferências de
projetos em 64 empreendimentos em fase de obra entre os anos de 2009 e 2014,
inclusive muitos dos empreendimentos analisados no presente trabalho. Na visão desses
profissionais, as deficiências nos projetos e as interferências das empresas construtoras
contratadas foram as principais causas responsáveis pelos aditamentos de prazo e valor
das obras de edificações da autarquia, com 5 apontamentos cada, seguidas de
interferências dos usuários, que obteve 4 apontamentos.
Dentre as deficiências nos projetos, os mesmos supervisores indicaram como o principal
problema a falta de compatibilização, com 7 apontamentos, seguido de detalhamento
insatisfatório, com 3 apontamentos. Dentro da opção compatibilização, 38% desses
supervisores ressaltaram que a deficiência no levantamento de quantitativos tem grande
participação na geração de aditivos contratuais.
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Duas observações importantes foram feitas pelos profissionais da autarquia: (1) a
contratação dos projetos pelo menor preço dificulta a entrada nas licitações de melhores
escritórios de projeto e (2) o tempo decorrido entre a conclusão do projeto e o início da
obra despontam situações que contribuem para divergências em relação ao que foi
projetado.
Os 10 engenheiros das empreiteiras que foram entrevistados têm, em média, 9 anos na
função e juntos atuaram em 34 obras da autarquia nos últimos 5 anos. Todos apontaram
que as deficiências em projetos representam a principal causa de aditamentos
contratuais. Segundo estes engenheiros, a interferência da contratante é a causa
secundária, com 6 apontamentos.
Está claro que os resultados encontrados sugerem que as causas de atrasos e aumentos
de custos das obras de edificações guardam semelhanças com os apresentados na
literatura brasileira por GOMES (2007), MAYR e VARVAKIS (2005) e BRETAS
(2011). Esses autores identificaram como uma das causas de aditamentos em obras
públicas projetos incompletos ou mal formulados, que podem acarretar em prejuízos no
desempenho da edificação ou no retrabalho para a correção de erros, em aumentos dos
prazos de entrega e na diminuição da produtividade das obras, além de inclusão de
serviços extras. Os resultados também guardam semelhanças com aqueles apresentados
na literatura internacional recente, como apontado por DOLOI et al. (2012) ou CHENG
(2013), para os quais a falta de detalhamento dos projetos acaba impactando fortemente
nos aditivos contratuais.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Baseado na intensidade e frequência dos aditivos contratuais de prazo e valor pode-se
concluir que existe um problema a ser solucionado na autarquia pesquisada e que, de
acordo com os engenheiros e arquitetos entrevistados, o foco principal do problema está
relacionado a deficiências nos projetos e, portanto, na forma como os mesmos são
gerenciados. Pelo que se observou, a autarquia precisa agir com maior intensidade na
fiscalização e no recebimento dos projetos em relação a problemas como a falta de
compatibilização, especificação insuficiente e detalhamento insatisfatório.
Assim, tornam-se necessárias modificações na forma como os projetos para obras
públicas são apresentados, por exemplo, através da inserção no “Termo de Referência
de Contratação de Projetos” de requisitos que incluem a antecipação de atividades que
tradicionalmente são realizadas durante a obra, mas que poderiam ser feitas na fase de
projeto, como a apuração da planilha de quantitativos que foi citada pelos profissionais
da autarquia. A promoção de alterações no fluxo tradicional de desenvolvimento e
apresentação dos projetos (de forma a atender as particularidades dos órgãos públicos
devido à Lei de Licitações), além do desenvolvimento de modelos práticos de listas de
verificações, também seriam fatores importantes para melhorias na coordenação dos
projetos.
Espera-se que o aprimoramento da gestão do processo de projeto possa contribuir para
uma potencial redução de aditamentos contratuais de valor e prazo em edificações
públicas, além da melhoria da qualidade das obras e melhor uso dos recursos públicos.
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ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS EM CONCRETO: ANÁLISE
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RESUMO
O emprego de sistemas construtivos pré-fabricados tem crescido no Brasil nos últimos anos,
principalmente em virtude da dificuldade de se atender à elevada demanda por obras a partir do emprego
de métodos construtivos tradicionais. Soluções baseadas em estruturas pré-fabricadas em concreto têm se
mostrado especialmente atraentes na construção e revitalização de estádios de futebol, tendo em vista a
possibilidade de redução de prazos de execução e ganhos de produtividade. Porém, a adoção de
tecnologias baseadas na pré-fabricação traz consigo uma dificuldade adicional no que diz respeito ao
esforço de coordenação necessário entre fábrica e obra. O presente artigo tem como objetivo analisar
criticamente tanto os aspectos negativos envolvidos na coordenação entre fabricação e montagem de
estruturas pré-fabricadas de concreto, assim como as medidas tomadas para amenizá-los. A partir de um
estudo de caso envolvendo a construção de um estádio de futebol padrão FIFA em Porto Alegre-RS, foi
possível identificar um conjunto de fatores responsável por afetar negativamente e forma expressiva o
grau de dificuldade observado na coordenação entre a fabricação dos componentes e sua montagem em
obra. O estudo sugere que esta integração é gravemente afetada pelo descompasso entre as sequências de
produção em fábrica e montagem em obra, e indica que seus efeitos negativos podem ser amenizados a
partir de soluções que envolvem decisões tomadas tipicamente durante o PSP e o PCP das obras.
Palavras-chave: Estruturas pré-fabricadas, Gestão da Cadeia de Suprimentos, Coordenação.

ABSTRACT
The use of precast construction systems has grown largely in the last few years in Brazil, mainly due to
the difficulty of the traditional methods on meeting the high demand for constructions. Solutions based on
precast concrete structures have been shown attractive especially for the construction and revitalization
of soccer stadiums, due to the possibility for deadline reduction and gains on productivity. However, the
adoption of technologies based on precast methods is associated to difficulties regarded to the
coordination between the factory and the construction site. This article aims to discuss the aspects that
are involved in the coordination between the manufacture and the assembly of precast concrete
structures, as well as the actions taken in order to mitigate them. Based on a case study of a FIFA
standard soccer stadium construction, in the Brazilian city of Porto Alegre, it was possible to identify a
group of factors responsible to negatively affect the grade of the coordination difficulty between the
manufacture and the assembly in the construction site of the precast components. This study suggests that
this integration is severely affected for the differences on the rate of production between the manufacture
and the assembly sequences, and also proposes that these negative effects can be mitigated by solutions
involving decisions taken typically during the Production System Project and the Production Planning
and Control stages.
Keywords: Precast Structures, Supply Chain Management, Coordination.

1

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a indústria da construção civil brasileira se manteve aquecida em
função de investimentos destinados a viabilizar a realização da Copa do Mundo de 2014
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e das Olimpíadas de 2016 no País. De acordo com o Tribunal de Contas da União
(2012), apenas para o primeiro evento foram orçados R$ 27,4 bilhões em obras, as quais
contemplam a construção e reforma de estádios e intervenções na infraestrutura urbana
das cidades-sede.
Um volume tão grande de obras em andamento evidenciou alguns problemas correntes
na construção civil, tais como escassez de mão de obra e de materiais, baixa
produtividade e serviços de qualidade insatisfatória, os quais têm levado as construtoras
a buscarem soluções em práticas até então pouco exploradas. Neste novo cenário,
destacam-se o uso de sistemas de montagem, máquinas, equipamentos e materiais préprontos, além de uma nova abordagem no planejamento das obras. Nesse sentido,
Vrijhoef e Koskela (2000) apontam que a externalização de parte da produção em obra
para a cadeia de suprimentos é uma das alternativas utilizadas para reduzir custos e
prazos nos empreendimentos de construção.
Nesse contexto, insere-se a adoção de estruturas em concreto pré-fabricado, amplamente
utilizadas em edificações, pontes, túneis, muros de arrimo e reservatórios, bem como
estádios de futebol. Basicamente, este método construtivo se caracteriza por moldar
previamente os elementos estruturais de concreto, fora ou dentro do canteiro de obras, e,
posteriormente, montá-los em suas posições definitivas, conforme projeto estrutural e
sequência de montagem. No entanto, os ganhos de produtividade obtidos através da préfabricação são altamente dependentes da escala de produção, o que por sua vez afeta o
sequenciamento, o tamanho de lotes e a ordem de expedição das peças pré-fabricadas –
os quais nem sempre são aqueles necessariamente demandados pela obra. Em caso de
obras que envolvem um grande número de tipos distintos de componentes, os problemas
de integração fábrica-obra advindos destes fatores podem comprometer gravemente os
ganhos de custos e prazos esperados pelo emprego da pré-fabricação.
Neste sentido, o presente artigo tem como objetivo a discussão tanto dos aspectos
negativos que envolvem a coordenação entre as etapas de fabricação e montagem de
estruturas pré-fabricadas de concreto, quanto das medidas implementadas para amenizálos. Para isto, toma-se como estudo de caso a construção de um estádio de futebol
padrão FIFA, com capacidade para 60 mil espectadores, na cidade de Porto Alegre-RS.
2

PRÉ-FABRICADOS EM CONCRETO

Inúmeros são os elementos em concreto pré-fabricado empregados atualmente no
Brasil. Dentre eles, El Debs (2000) destaca o emprego de lajes alveolares (em concreto
protendido) e as vigas de seção I, T e L. O processo executivo das lajes alveolares
ocorre em pistas de protensão, por extrusão ou por formas deslizantes. De maneira
geral, os fabricantes possuem pistas com largura de 1,20 m e comprimento variando
entre 80 e 150 m, nas quais estas pistas são inteiramente concretadas de uma única vez
para posteriormente receberem o corte no tamanho específico das lajes, como
apresentado na Figura 1.
Já a produção de vigas padronizadas ocorre em pistas de largura fixa, havendo o uso de
formas metálicas estruturadas, enquanto que a execução de seções especiais é realizada
em formas de madeira. O transporte até os canteiros de obras é realizado por caminhões,
nos quais a quantidade de elementos transportados por viagem é limitada por regras de
tráfego que regulam peso, largura e comprimento dessas peças. Para a montagem de
estruturas, Oliveira (2007) indica o uso de gruas e guindastes. A instalação de gruas nas
obras pode trazer uma série de benefícios: redução do número de operários, agilização
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do sistema construtivo e possibilidade de içamento de grandes peças pré-fabricadas,
como pilares, lajes, vigas e fachadas.
Assim como as gruas, os guindastes podem cumprir função semelhante em obra, porém
estão atribuídos a altos valores de aluguel. Portanto, para que seus benefícios sejam
maximizados, é necessário que haja um planejamento adequado para itens como
localização na obra, proximidade com estoques, áreas de carga e descarga e vias de
circulação (OLIVEIRA, 2007).
Figura 1 – Processo executivo de lajes alveolares:
(a) preparação da pista; (b) concretagem e (c) corte e desfôrma.

Fonte: adaptado de VENTURINI (2011)

3
PLANEJAMENTO E CONTROLE EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO E
NO AMBIENTE FABRIL
O planejamento e o controle envolvem dois aspectos fundamentais, o planejamento do
sistema de produção (que envolve a estrutura de fabricação) e o planejamento e
controle da produção (o que será produzido e quando).
3.1

Projeto do Sistema de Produção

De acordo com Hopp e Spearman (1996), um sistema de produção pode ser definido
como “uma rede de processos orientados por um objetivo, através da qual entidades
fluem”, considerando a visão de produção como fluxo e as interações entre os diversos
processos que compõem o sistema de produção. Para Slack et al. (1997), a maneira de
projetar o sistema de produção que produz um produto tem um impacto significativo na
habilidade da produção em atender às necessidades de seus consumidores. Erros na
concepção de processos – local inadequado, capacidade subdimensionada, tecnologia
ultrapassada, pessoal defasado – tendem a não satisfazer os consumidores, já que
ocorrem deficiências no desempenho de suas funções.
Em um ambiente industrial, tais decisões são normalmente tomadas em um estágio
anterior ao início da produção, geralmente quando da instalação da fábrica, e uma vez
tomadas sua reversão é difícil ou impraticável. No caso das obras de construção, porém,
o projeto do sistema de produção ocorre de forma distinta. Dado que a produção é
orientada por projetos, os quais possuem um final previamente definido, o sistema de
produção assume também ele uma natureza temporária.
Assim, conforme Schramm (2004), “o projeto do sistema de produção (PSP) deve ser
encarado como uma atividade de gestão da produção que apresenta interfaces tanto com
o processo de desenvolvimento do produto, tanto com o processo de planejamento da
produção.” O mesmo autor ainda indica que o PSP deve vincular o produto a ser
produzido e o sistema de produção utilizado para tal, de forma que o processo de
planejamento e controle se torne mais simples e efetivo. Em relação ao escopo do PSP
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para obras de construção, este é muito semelhante àquele presente na manufatura, que,
segundo Schramm (2004), inclui decisões acerca do nível de integração vertical
(comprar ou fazer), arranjo físico e fluxos, capacidade de produção, sincronização da
produção e projeto dos processos produtivos. O planejamento do leiaute geral do
canteiro de obras (também denominado macro-leiaute) faz parte integrante do PSP.
3.2

Planejamento e Controle da Produção

3.2.1 Planejamento e controle da produção em obras de construção
Formoso et al. (2001) propõem um modelo para o processo de planejamento e controle
de empreendimentos baseado no Last Planner, idealizado por Ballard (2000). O Last
Planner engloba três níveis de planejamento (longo, médio e curto prazos) com
crescente nível de detalhamento e um caráter que avança do estratégico para o
operacional.
No planejamento de longo prazo, o principal produto gerado é o plano mestre (master
plan) do empreendimento, nos quais são definidos os ritmos em que deverão ser
executados os principais processos de produção – são utilizados recursos
computacionais, gráficos de Gantt, redes CPM e outros indicadores. Envolve ainda a
aquisição de recursos de longo ciclo de duração ou baixa repetitividade, os quais devem
ser adquiridos a partir da programação de serviços do plano de longo prazo
(FORMOSO et al., 2001).
O planejamento de médio prazo, comumente denominado de lookahead planning
(“planejamento olhando para frente”), promove a vinculação entre o plano mestre e os
planos operacionais, através da divisão e da segmentação do plano mestre em pacotes de
trabalho com horizontes de dois ou três meses. Como um de seus principais objetivos,
está a remoção das restrições do sistema de produção, identificando as informações e
recursos necessários para a realização dos lotes de trabalho. Ainda, nesta etapa, deve
ocorrer o planejamento dos fluxos físicos de produção, e o detalhamento do projeto de
leiaute do canteiro (micro-leiaute, associado com a realização de determinados
processos ou fases da obra) e do plano de ataque à obra (FORMOSO et al., 2001).
No planejamento de curto prazo, ocorre o fracionamento das atividades planejadas no
nível tático em pacotes menores de trabalho, denominados de tarefas, havendo a
alocação dos recursos necessários para executá-las. Neste ciclo, busca-se o engajamento
das equipes com as metas estabelecidas, o que torna este ciclo também denominado
como commitment planning – planejamento de comprometimento. A elaboração do
plano se inicia pela listagem de todas as tarefas passíveis de serem realizadas no
período, fazendo-se sua distribuição às equipes de trabalho, por ordem de prioridade, de
forma que sejam distribuídos pacotes de trabalho semanais a cada uma destas equipes
(FORMOSO et al., 2001).
3.2.2 Planejamento e controle da produção de elementos pré-fabricados
Conforme Prieto (1968), um programa de pré-fabricação deve ser elaborado agrupando
as peças a serem produzidas por famílias e tipos. As famílias compõem um grupo mais
amplo de peças, as quais possuem as mesmas dimensões exteriores e, dentro de cada
família, existem diferentes tipos de peças em função dos elementos incorporados.
Assim, as mesmas formas produzem os diferentes tipos que compõem uma mesma
família.
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Uma vez definidas estas categorias, pode-se programar a produção conforme a demanda
de diferentes frentes e os níveis de estoque de materiais, especificando-se assim as
programações diárias de fabricação. A partir do cronograma de montagem, que ordena
o dia e a hora que cada peça deve ser colocada em obra, se estabelece o programa de
expedição, organizando cada transporte de forma que a carga de peças seja a máxima
permitida pelos transportadores. A carga em fábrica deve se realizar em ordem inversa à
de sua colocação em obra (PRIETO, 1968).
Fabro (2012) indica que estoques intermediários são formados entre a fabricação e a
montagem em razão da diferença entre as suas sequências: se por um lado a fabricação
busca explorar o fator escala – produzindo a maior quantidade possível de uma mesma
família e tipo de produtos simultaneamente, por outro a montagem tende a ser
favorecida pelo sequenciamento em setores da obra e pelo emprego de lotes menores de
montagem. Conforme Ohno (1997), reprogramações, atrasos e mudanças na sequência
de montagem tendem a aumentar tais estoques – pois peças já produzidas podem ter sua
montagem postergada – ou ainda determinam a necessidade de fabricação, em regime
de urgência, de peças que não estavam anteriormente programadas, com evidentes
efeitos negativos sobre a escala de fabricação.
4

MÉTODO DE PESQUISA

O presente artigo tem como estudo de caso o processo construtivo de um estádio de
futebol com capacidade para 60 mil espectadores (Tabela 1), cuja estrutura é constituída
por elementos de concreto moldado in loco (pilares e escadas) e pré-fabricados (vigas e
lajes alveolares), ilustrados na Figura 2. A indústria fabricante das 1.658 vigas e 11.992
lajes alveolares estava situada à cerca de 2,5 km de distância do canteiro de obras, sendo
o seu transporte realizado em caminhões do tipo carreta, comportando dez lajes ou três
vigas por viagem.
Tabela 1 – Dados do empreendimento
Área Terreno Área Constr. Pavtos. Níveis arquibancada Prazo
380.000 m² 192.000 m²
8
4
30 meses
Fonte: TREVISO (2013)

Na etapa de montagem da estrutura, a gerência da obra utilizava como indicadores de
produção a quantidade de peças montadas e a aderência ao cronograma físico planejado.
O primeiro parâmetro era expresso em peças/mês, oriundo de medições diárias
realizadas por estagiários, os quais preenchiam uma tabela padrão contendo data, código
da peça montada, quantidade, setor, pavimento, equipamento utilizado e turno de
montagem. O segundo era controlado com base no projeto estrutural dos pavimentos,
nas quais as peças montadas eram identificadas com cores distintas, associadas a um
período (mês) específico, a partir das quais havia a comparação com o planejamento de
montagem.
Com base nestes dados, a gerência da obra concluiu que o ritmo de produção até então
seria insuficiente para concluir a montagem até o seu deadline. Uma vez que esta era
uma atividade precedente a várias outras – tais quais alvenarias, acabamentos,
instalações, montagem da cobertura, colocação da fachada e plantio do gramado, o
cumprimento do prazo de entrega do empreendimento, desta forma, também poderia
estar comprometido.
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Desde então, passaram a ser realizadas observações em campo e reuniões periódicas
com o intuito de discutir as possíveis fontes de perdas e os agentes causadores da baixa
produtividade verificada, bem como que medidas poderiam ser tomadas para atenuá-los.
Desta forma, ao longo do processo produtivo foram planejadas e executadas ações
fundamentalmente empíricas, as quais eram avaliadas durante as reuniões juntamente
com os novos dados referentes aos indicadores de produção. Nesse contexto, havia
reuniões em que participava apenas o corpo técnico do empreendimento (gerentes,
engenheiros, mestre-de-obras, estagiários), e outras em que participavam ainda
representantes da fabricante (coordenadores de produção e financeiro).
Maiores detalhes sobre o método empregado, assim como outros resultados do estudo
que serviu de base para o presente artigo, podem ser obtidos em Treviso (2013), no qual
uma análise do sistema produtivo é abordada de maneira mais profunda.
Figura 2 – Corte esquemático

Fonte: TREVISO (2013)

5
5.1

COORDENAÇÃO ENTRE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE
ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS EM CONCRETO
Identificação dos aspectos negativos e seus efeitos

Uma série de aspectos negativos foi observada ao longo dos processos para execução da
estrutura, os quais são apresentados a seguir, assim como os efeitos por eles gerados.
Dado que tais aspectos apresentam relações entre si, essas relações são discutidas em
sequência.
5.1.1 Variedade dos elementos pré-fabricados
A variedade de famílias de lajes e vigas foi uma das dificuldades recorrentes ao
processo de montagem. Do total de 11.992 lajes alveolares, 6.953 eram de famílias
diferentes. Estas variações ocorriam em função dos três valores de sobrecarga existentes
para cálculo em projeto (50, 70 e 100 kN/m²) e por variações geométricas
(comprimento, largura e espessura). Ainda, existiam também diferentes disposição e
combinação das armaduras de protensão nas peças produzidas.
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5.1.2 Descompasso entre as sequências de fabricação e montagem
Na fabricação, o principal fator negativo refere-se à programação e ao sequenciamento
das peças a serem produzidas. Com o intuito de otimizar os recursos materiais, a
fabricante das lajes e vigas executava todas as peças de uma mesma família ou tipo em
um mesmo período de tempo.
No caso das lajes, por exemplo, era assim realizado para que se produzissem todas
aquelas com a mesma disposição e combinação de armaduras, uma vez que, neste
processo de fabricação, a pista é inteiramente concretada para que posteriormente sejam
executados os cortes conforme a dimensão especificada. Logo, mesmo aquelas lajes que
não seriam utilizadas no curto prazo eram produzidas antes de serem efetivamente
necessárias.
5.1.3 Estoques excessivos
Como a fabricante mantinha estoques mínimos nas suas instalações, dadas as limitações
de espaço, toda a produção – mesmo aquela produzida antecipadamente – era enviada
quase que imediatamente para a obra, onde era então armazenada. Alguns problemas
estão associados a esta situação:
a) falta de espaço para armazenagem: foram necessários três locais distintos para
armazenagem das peças, distantes entre si, com um evidente impacto negativo
sobre os custos de transporte e manuseio das peças;
b) controle dos estoques: na medida em que aumentavam as quantidades e
variedades em estoques, os métodos de controle empregados tornavam-se mais
dispendiosos e menos precisos, agravado pela perda de etiquetas de identificação
das peças devido a intempéries. Com isto, peças deixavam de ser localizadas,
levando à substituição por outras peças do estoque (com as devidas adaptações
como, por exemplo, cortes adicionais), as quais eram novamente solicitadas à
fábrica;
c) dificuldades de manuseio, pois frequentemente as peças necessárias
encontravam-se nas partes inferiores das pilhas, necessitando movimentação de
toda uma parte do estoque para que se tornasse possível o acesso até as mesmas;
d) desgaste das peças devido a intempéries.
5.1.4. Interações entre os aspectos negativos identificados
Os efeitos negativos observados apresentam diversas interações entre si, as quais devem
ser bem compreendidas para que se direcionem de forma eficaz as medidas mitigatórias
a serem adotadas para eliminar ou atenuar os problemas observados. As medidas
mitigatórias implementadas, descritas na seção seguinte, visam os aspectos negativos
identificados em vermelho na Figura 3.
A partir desta figura, é possível observar que os estoques elevados são causados
principalmente pela falta de coordenação entre as lógicas de programação da produção
da fábrica (programação de fabricação) e da obra (programação da montagem). Tais
estoques resultam em diversos efeitos negativos mencionados: falta de espaço para
estocagem, dificuldades de manuseio, desgaste e falhas no controle (controle
ineficiente).
Este último acarreta dificuldades na localização das peças em estoque, a qual também é
afetada pela perda das etiquetas e pela variedade de peças, o que ocasiona o aumento
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nos tempos de espera (atrasos para localizar as peças necessárias) e, eventualmente, a
substituição de peças por outras peças semelhantes. Com isto, as peças utilizadas em
substituição farão falta no futuro, gerando a revisão de pedidos de peças e,
consequentemente, afetando a programação da montagem. A figura também indica que
a variedade de peças é um parâmetro relevante, pois afeta tanto a programação de
fabricação (tornado-a mais complexa) como a aumenta a dificuldade de localização das
peças em estoque.
Figura 3 – Interações entre os aspectos negativos identificados

Fonte: elaborado pelos autores

5.2

Medidas mitigatórias implementadas

5.2.1 Alinhamento da produção
Uma das primeiras medidas implementadas foi buscar um melhor alinhamento entre a
produção em fábrica às reais necessidades da obra. Foi elaborada uma programação de
produção a ser seguida a partir da definição de uma sequência de montagem – a qual foi
apresentada à empresa fabricante, identificando-se aqueles elementos que seriam
utilizados no curto prazo para a obra,.
Como critério utilizado para determinação das séries de fabricação, escolheu-se a
armadura de protensão das lajes alveolares. Primeiramente, foram verificadas as
combinações de cabos de protensão existentes nas peças que seriam produzidas para os
setores que, no curto prazo, deveriam ser montados. Este processo contemplou,
inicialmente, 780 lajes alveolares que estavam programadas para serem montadas no
curto prazo. Enquanto isso, para atender à demanda de longo prazo da obra, as demais
peças foram produzidas em plantas industriais de Santa Catarina e do Paraná, com
incremento do custo de transporte para a construtora.
5.2.2. Programação de expedição
Como complemento à ação descrita acima, foi implementada ainda uma programação
de expedição dos elementos produzidos. Para isto, seguiu-se a ordem e a sequência de
montagem das lajes alveolares na estrutura, correspondente pela aplicação dos
elementos que estão na borda interna (voltada para o centro do campo) em direção
àqueles mais próximos à fachada (Figura 4).
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Figura 4 – Ordem de aplicação dos pré-fabricados à estrutura

Fonte: TREVISO (2013)

Portanto, pôde-se definir, a partir deste ordenamento implementado, como estariam
distribuídas as peças pré-fabricadas nos caminhões que fariam o transporte fábrica-obra.
As cargas a serem entregues em obra passaram a ser programadas conforme a
montagem a ser realizada. Com isso, por vezes, foi possível suprimir a etapa estoque
tanto em fábrica (após a fabricação) quanto no canteiro. Depois de produzidas, as lajes
alveolares poderiam seguir diretamente para a obra, enviando-as diretamente para
montagem, conforme o posicionamento das peças no pavimento.
5.2.3. Identificação visual de peças
Foram atribuídas cores a cada um dos dez setores ao qual o estádio foi dividido e, a
partir disto, identificadas com tinta spray cada uma das peças pré-fabricadas conforme
seu respectivo setor de colocação. Como resultado, tornou-se possível a pronta
identificação do local de aplicação das peças à estrutura por parte das equipes de
montagem, além de facilitar os processos de busca e localização nos estoques
(TREVISO, 2013).
5.2.4. Mudanças no leiaute do canteiro de obras
A redução do estoque em obra permitiu que os três locais distintos para armazenagem
fossem centralizados em uma única área anexa ao canteiro, a partir da qual eram
enviados aos seus locais de aplicação à estrutura conforme sua sequência de montagem.
Um estoque temporário foi organizado no espaço central do estádio, depositando o
material próximo aos seus locais de utilização, reduzindo assim a necessidade de
manobras e movimentação dos equipamentos.
5.2.5. Confecção de peças de carga e dimensão máximas
Foram produzidas algumas lajes alveolares de dimensão e capacidade de carga
máximas, de forma que estas pudessem atuar como substitutas de qualquer peça
faltante. Para isso, seriam necessários apenas ajustes dimensionais, como cortes
longitudinais ou execução de chanfros, realizados simplesmente com uma máquina de
corte.
5.2.6 Resultados da implementação das medidas
As medidas mitigatórias implementadas resultaram em um evidente impacto positivo no
processo de montagem, estando associadas a um expressivo aumento da quantidade de
peças instaladas por mês na estrutura, na comparação com os índices de produção
anteriores (TREVISO, 2013).
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5.3. Discussão
A partir dos aspectos negativos observados e das medidas mitigatórias adotadas pela
construtora, fica evidente que uma das razões para o descompasso entre a fabricação e a
montagem das peças reside nas diferentes sequências de montagem: se, por um lado a
fábrica busca explorar a escala de fabricação, a obra adota uma lógica distinta pela
montagem. Isto resulta em elevados estoques intermediários, que agravam tal
descompasso na medida em que favorecem o extravio de peças e sua substituição por
outras, demandando encomendas não previstas e a mudança nas ordens de fabricação.
Foi possível observar que as soluções implementadas envolvem decisões tipicamente
tomadas durante o PSP e o PCP da obra. Quanto à medida de alinhamento da produção
da fábrica à sequência de montagem, a definição desta última envolve decisões que
integram tanto o escopo do PSP (arranjo físico e fluxos, capacidade e sincronização da
produção, etc.) como o planejamento de médio e curto prazo da obra (identificação de
restrições e controle da efetiva liberação dos pacotes de trabalho).
A programação de expedição implementada vai ao encontro das recomendações
indicadas por Prieto (1968), o qual sugere que as programações de fabricação e
expedição devem estar associadas à montagem e ao estoque em obra. Desta forma,
entende-se que a integração destas programações poderia ter sido discutida na etapa de
preparação do processo do PSP, a qual aborda a definição do fluxo de materiais do
empreendimento. O mesmo ocorre com relação à identificação visual das peças, a qual
também poderia estar incluída no projeto de processos.
O planejamento do leiaute também envolve duas frentes distintas e complementares: o
planejamento do macro-leiaute, envolvendo aquelas decisões que impactam todo o
período da obra, realizadas durante o PSP; e o planejamento do micro-leiaute, referente
a decisões que afetam somente parte do período da obra ou fase, geralmente associadas
com processos específicos. Estes aspectos são objeto do planejamento de médio prazo, o
qual inclui a identificação de restrições associadas com os fluxos físicos específicos
decorrentes de determinados processos e serviços.
Finalmente, a confecção de peças de carga e dimensão máximas pode ser considerada
como uma proteção contra incertezas resultantes tanto do extravio de peças como de
eventuais mudanças na programação de montagem. Em ambos os casos, o
dimensionamento de tal proteção não pode prescindir de um planejamento de médio
prazo, no qual possam ser identificados os tipos mais comuns de componentes a serem
empregados nas semanas seguintes. Ainda, a efetiva substituição de peças poderia ser
controlada através do ciclo de planejamento de curto prazo do PCP, permitindo a
identificação das causas das substituições ocorridas e a implementação de medidas
visando eliminá-las.
6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve como objetivo principal a discussão tanto dos aspectos negativos que
envolvem a coordenação entre as etapas de fabricação e montagem de estruturas préfabricadas de concreto, quanto das medidas tomadas para amenizá-los, tendo como
estudo de caso a construção de um estádio de futebol padrão FIFA, na cidade de Porto
Alegre-RS. Desta forma, foram apresentados os problemas correntes na coordenação do
sistema produtivo em questão e os efeitos por eles gerados, seguidamente das soluções
adotadas pela construtora como forma de extingui-los ou atenuá-los.
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As melhorias obtidas em termos de integração das etapas de fabricação e montagem
reduziram substancialmente os estoques intermediários, possibilitando a montagem de
peças vindas diretamente da fábrica. Como principais benefícios, têm-se ainda a
eliminação de etapas que não agregam valor ao produto: processos de busca, localização
e transporte interno – reduzindo, desta forma, o tempo de ciclo de montagem. As
evidências observadas sugerem que a integração entre os processos de fabricação e
montagem pode ser amplamente beneficiada pela implementação do projeto do sistema
de produção (PSP) aliado a um sistema de PCP baseado no Last Planner.
Evidentemente, tanto o PSP como o PCP devem incluir uma preocupação explícita com
tal integração, assim como decisões quanto ao dimensionamento e composição dos
estoques intermediários concebidos para lidar com a falta de integração residual. É
possível observar que a ausência destas etapas pode ser uma causa relevante para os
problemas de integração verificados neste estudo.
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RESUMO
Proposta: A gestão e o uso efetivo de indicadores na construção civil pode auxiliar as empresas atuantes
no setor na solução de problemas de desempenho, na detecção das causas, na priorização das ações a
serem tomadas e na gestão da empresa nos níveis estratégico, tático e operacional. Embora seja um item
estratégico nas organizações, o sistema de indicadores ainda apresenta dificuldades de implantação e
monitoramento no cenário atual da construção civil nacional. O objetivo desse trabalho é identificar o
grau de integração de indicadores entre níveis gerenciais, utilizados na área de engenharia de uma
empresa atuante no setor da construção civil imobiliária, e como esses indicadores são utilizados no
processo de tomada de decisões. Método de pesquisa/abordagens: Utilizou-se como estratégia de
pesquisa um estudo de caso realizado na área de engenharia da empresa, onde foram levantados dados
qualitativos e quantitativos dos indicadores adotados. Os sessenta e quatro indicadores encontrados foram
classificados e organizados por nível gerencial. Resultados: Os indicadores foram avaliados sob a
perspectiva do Balanced Scorecard, fazendo-se um paralelo entre a teoria e a realidade aplicada na
organização. A integração vertical apontou melhoria em dois indicadores considerados estratégicos na
organização: desempenho de prazo e desempenho de custos. Contribuições/originalidade: O artigo
contribui para a demonstração de como as decisões tomadas no nível estratégico refletem ações nos níveis
tático e operacional, e como as ações realizadas no nível operacional podem influenciar nas decisões
estratégicas.
Palavras-chave: Indicadores, integração vertical de indicadores, construção civil.

ABSTRACT
Proposal: The management and the effective use of indicators in the civil construction could help
companies to solve performance problems, causes detection, priorizations of actions to be taken and in
the management of strategic, tactical and operational levels. Although it is a strategic item in the
companies, the indicators system still has difficulties of implementation and monitoring in the current
status of national civil construction. The purpose of this work is to identify the level of integration of
indicators among management levels, used in the engineering dept of a company which acts in the real
estate market, and how these indicators are used in a process of making decisions. Research
method/approaches: As research strategy, a case study has been developed in the engineering dept of a
company, where qualitative and quantitative data of indicators were raised . The sixty-four indicators
found were classified and organized by management level. Results: The indicators were reviewed by
Balanced Scorecard perspective, establishing a parallel between theory and reality applied in the
company. The vertical integration showed improvement in two strategic indicators: time performance and
cost performance. Contributions/originality: This article contributes to show how the strategic decisions
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can reflect actions in the tactical and operational levels, and how operational actions can influence in the
strategic decisions.
Keywords: Indicators, vertical integration of indicators, civil construction.

1 INTRODUÇÃO AO TEMA
A gestão e o uso efetivo de indicadores na construção civil pode auxiliar as
empresas atuantes no setor na solução de problemas de desempenho, na detecção das
causas, na priorização das ações a serem tomadas e na gestão da empresa nos níveis
estratégico, tático e operacional. A medição de desempenho fornece informações que
ajudam no planejamento e controle dos processos gerenciais, possibilitando o
monitoramento e o controle dos objetivos e metas estratégicas.
Segundo Bassioni et al. (2004) as empresas atuantes no setor tem implantando
um número considerável de sistemas de medição de performance, tais como KPI (Key
Performance Indicators), Balanced Scorecard e o modelo de excelência EFQM
(European Foundation for Quality Management). Ilhan et al. (2007) cita que desde a
década de 90 as empresas do setor da construção civil vem implementando modelos de
sistema de gestão de indicadores. Cada modelo trata a medição de performance por um
ângulo diferente, enquanto eles podem se sobrepor ou complementares uns aos outros.
No caso da construção civil, existe uma necessidade de integração e análise de
performance entre os níveis organizacionais das empresas.
Para Mello et al. (2008) os indicadores ainda não são utilizados por um grande
número de empresas do setor de construção, devido a fatores como: (i) dificuldades que
as empresas tem para identificar quais os indicadores críticos em relação às estratégias e
fatores críticos de sucesso; (ii) tendência à acomodação, por parte das empresas, quando
constatam que possuem valores melhores que os de referência do setor; (iii) a utilização
do sistema de medição como uma forma de controle e não como uma forma de
comunicação dos objetivos, divisão de responsabilidades e obtenção de maior
participação e (iiii) visão de curto prazo da gerência que busca resultados imediatos,
esquecendo que a implementação de um sistema de medição requer tempo até o
aparecimento dos resultados.
Este estudo começa com uma abordagem geral sobre os indicadores adotados na
área de engenharia de uma empresa, onde foram levantados dados qualitativos e
quantitativos dos indicadores. Depois esses indicadores foram classificados e separados
por nível gerencial, sendo avaliados sob a perspectiva do processo balanced scorecard,
fazendo-se um paralelo entre a teoria e a realidade aplicada na organização. Esse artigo
contribui para a demonstração de como as decisões tomadas no nível estratégico
refletem ações nos níveis tático e operacional, e como as ações realizadas no nível
operacional podem influenciar nas decisões estratégicas.
2 INDICADORES E GESTÃO
Autores como Kaplan e Norton (1996), Luu (2008) e Bevanda e Katic (2009)
citam que diversas empresas ainda utilizam sistemas de medição tradicionais, com foco
em avaliações de caráter contábil, produtividade física ou financeira (por exemplo:
volume de produção, lucro, fluxo de caixa e margens de receita). Entretanto, esses
indicadores concentram-se na performance do passado, então os gestores possuem
informações insuficientes para tomar decisões, além de proporcionarem poucas
informações com relação aos desejos dos clientes e ao desempenho dos concorrentes.
Sem indicadores estratégicos de performance, uma organização pode encontrar sérias
dificuldades no gerenciamento da estratégia, pois não haverá dados para comparação
2
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com os objetivos organizacionais.
Segundo Kaplan e Norton (1996), o balanced scorecard permite que os gestores
introduzam quatro novos processos gerenciais (traduzindo a visão, comunicando e
vinculando, planejando negócios e feedback e aprendizado) que separadamente e em
conjunto contribuem para vincular os objetivos de longo prazo estratégicos com as
ações de curto prazo, conforme descrito na Figura 1. O segundo processo citado
(comunicando e vinculando) permite aos gestores comunicarem a estratégia para todos
os níveis da organização e vincular isso aos departamentos e aos objetivos individuais.
Maltz et al. (2003) define que ainda que a estrutura do balanced scorecard
forneça dados para vários tipos de medições e supere as limitações de medições simples,
o modelo não torna clara as provisões para muitas medições de longo prazo. A distinção
entre meios e fins não é bem definida, e o modelo necessita de uma validação adicional
empírica.
Figura 1: Gerenciando a estratégia – quatro processos
Traduzindo a visão
- Clareando a visão
- Ganhando consenso

Comunicando e vinculando

Feedback e aprendizado

- Comunicando e educando

- Articulando a visão compartilhada
Balanced Scorecard

- Definindo metas
- Vinculando recompansas a
medições de performance

- Fornecendo feedback estratégico
- Facilitando a revisão da estratégia e
o aprendizado

Planejando negócios
- Definindo alvos
- Alinhando iniciativas estratégicas
- Alocando recursos
- Estabelecendo milestones

Fonte: Kaplan e Norton (1996)
2.1 Indicadores na construção civil
Costa et al. (2006) cita que, no caso particular da indústria da construção, foram
desenvolvidos sistemas de indicadores de desempenho que permitem efetuar práticas de
benchmarking uma vez que as medidas utilizadas possibilitam uma comparação dos
resultados das diferentes áreas funcionais e operacionais de uma empresa, mas também
os obtidos por outras empresas concorrentes. Desta forma, podem-se estabelecer novos
patamares de desempenho, oportunidades de melhoria e equiparação ou ultrapassagem
das melhores práticas usadas na indústria, baseados em dados concretos e originários na
atividade corrente das empresas às quais pretendem dar respostas.
Tanto os referenciais normativos de certificação, como ISO 9000 e PBQP-H,
quanto os requisitos dos prêmios regionais, nacionais e internacionais requerem das
empresas o uso de indicadores e sua comparação de desempenho. Em função disso,
muitas empresas construtoras brasileiras têm dado maior importância aos sistemas de
medição de desempenho e à necessidade de comparação de desempenho. Entretanto,
apesar de seu interesse, a medição de desempenho ainda não é amplamente utilizada
pelas empresas do setor. De uma maneira geral, as informações relacionadas ao
desempenho da indústria da construção são escassas. Muitas empresas não possuem
sistemas de medição de desempenho, ou quando possuem, existem graves deficiências,
3
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tais como a falta de alinhamento das medidas com objetivos estratégicos e o foco em
indicadores de resultado e indicadores não vinculados aos processos críticos, que, por
sua vez, não fornecem informações-chave para a tomada de decisão (COSTA;
FORMOSO, 2011).
Costa et al. (2005), através de um processo participativo envolvendo o Núcleo
Orientado para a Inovação da Edificação (NORIE), vinculado à área de engenharia civil
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e dezoito empresas de
construção civil da grande Porto Alegre, conceberam um sistema de indicadores visando
atender as necessidades de medição de desempenho dos principais processos críticos
das empresas de construção, conforme listados no Quadro 1. Esses indicadores podem
servir de referência para implantação de um sistema de indicadores em uma construtora,
pois envolve desde a área de vendas até a área de produção.
Quadro 1: Modelo de indicadores propostos por Costa et al. (2005)
Produção e
se gurança

Desvio de custo da obra
Desvio de prazo da obra
Percentual de planos concluídos
Índice de boas práticas de canteiros de obras
Taxa de frequencia de acidentes

Cliente

Índice de satisfação do cliente usuário
Índice de satisfação do cliente contratante

Vendas

Velocidade de vendas
Índice de contratação

Forne cedore s

Avaliação de fornecedores de serviços
Avaliação de fornecedores de materiais
Avaliação de fornecedores de projetos

Qualidade

Número de não conformidades em auditorias
Índice de não conformidade na entrega do imóvel

Pessoas

Índice de satisfação do cliente interno nas obras
Índice de satisfação do cliente interno na sede
Índice de treinamento
Percentual de funcionários treinados

Fonte: Costa et al. (2005)
3 OBJETIVOS E MÉTODO

O objetivo principal desse trabalho é identificar o grau de integração de
indicadores entre níveis gerenciais, utilizados na área de engenharia de uma empresa
atuante no setor da construção civil imobiliária, e como esses indicadores são utilizados
no processo de tomada de decisões, fato esse pouco abordado na bibliografia
consultada.
A empresa abordada atua há mais de trinta anos em todo o território brasileiro,
possuindo no ano de 2013 cerca de cento e cinquenta canteiros de obra em execução
simultânea. Conta com aproximadamente três mil colaboradores diretos em seu quadro.
O foco de atuação é o mercado imobiliário, com produtos destinados principalmente às
classes sociais B e C. Essa empresa foi escolhida para o estudo de caso por dois motivos
principais: (i) o sistema de indicadores é utilizado pela empresa no processo de tomada
de decisões e (ii) um dos autores desse artigo atuava profissionalmente na empresa, o
que facilitou o processo de coleta de dados.
O método utilizado é o de estudo de caso, onde os dados referentes aos
indicadores foram coletados diretamente na empresa abordada, nas seguintes fontes: (i)
atas das reuniões bimestrais de indicadores; (ii) planilha geral de indicadores, utilizada
pela alta direção da empresa na análise dos indicadores; (iii) arquivos do planejamento
estratégico e operacional das obras e (iiii) documentos internos do Sistema de Gestão da
Qualidade, que servem de suporte para a obtenção dos indicadores. Todos os
documentos citados estão disponíveis na rede interna de arquivos eletrônicos da
4
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empresa, sendo acessível a todos os colaboradores
Como esses documentos continham as informações dos indicadores separados
por área do setor de engenharia da empresa (suprimentos, planejamento, orçamentos,
obras, qualidade, entre outros), num primeiro momento os indicadores de todos os
níveis foram agrupados por área. Em seguida, foi feita uma classificação desses
indicadores por nível gerencial, separando-os nos níveis estratégico, tático e
operacional. A próxima etapa foi analisar esses indicadores sob a perspectiva do
processo balanced scorecard, possibilitando-se analisar a integração de indicadores
entre os setores da empresa e os níveis gerenciais.
Os dados referem-se ao sistema de indicadores existente na empresa e não a um
empreendimento específico. Os indicadores foram identificados a fim de se definir
como são avaliados e trabalhados simultaneamente.
4 ESTUDO DE CASO
4.1 Levantamento de dados
Inicialmente, foram identificados os 64 indicadores existentes na área de
engenharia da empresa. Esses indicadores foram então separados por níveis gerenciais
(estratégico, tático e operacional) e classificados pela área ou setor de atuação, tais
como planejamento, orçamentos, suprimentos, assistência técnica, produção, gestão da
qualidade, gestão de negócios, projetos, relacionamento com clientes, tecnologia e
gestão de pessoas, conforme ilustrado no Quadro 2.
Em reuniões periódicas bimestrais, todos os 64 indicadores são avaliados pela
alta direção, que contam com a presença do CEO da empresa e de todos os diretores e
gerentes da área de engenharia. Numa análise crítica dessas reuniões, podemos
considerar que a alta direção analisa muitos indicadores que dizem referência apenas a
processos internos, quando poderia dedicar mais tempo a indicadores considerados
estratégicos dentro da organização.
4.2 Categorias
O Quadro 3 aponta a correlação entre as quatro perspectivas do processo
balanced scorecard, descritas por Kaplan (2008), o modelo de indicadores proposto por
Costa et al. (2005) e os indicadores analisados na empresa do estudo de caso. No caso
dos indicadores da empresa, foram excluídos da análise aqueles que fazem referência
apenas ao desempenho das áreas internas, tais como pesquisas das áreas e medição de
processos internos, mantendo-se os que possuem correlação direta com as quatro
perspectivas propostas pelo balanced scorecard.
A partir da análise do Quadro 3, constatamos que os indicadores estratégicos da
empresa estão concentrados nas perspectivas financeiras e do cliente, além do capital
humano, enquanto os indicadores táticos e operacionais estão concentrados nas
perspectivas de processo e aprendizado e crescimento. A integração vertical dentro de
cada perspectiva é indicada pelas setas.
Percebe-se que a alta direção da empresa concentra seus esforços nas
perspectivas estratégicas de finanças e clientes, deixando para o time de gerentes,
coordenadores e obras os processos operacionais. Para a análise da alta direção,
poderiam ser desenvolvidos indicadores mais específicos para itens como liderança e
desenvolvimento de pessoas, sendo que para o nível de gerentes e coordenadores
poderia haver indicadores na perspectiva financeira.
5
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4.3 Integração vertical de indicadores
Para uma análise da integração vertical (integração entre os níveis estratégico,
tático e operacional) dos indicadores entre os níveis gerenciais da empresa (estratégico,
tático e operacional), analisaremos os indicadores denominados “desempenho de prazo”
e “desempenho de custo” das obras, presentes na área de produção e ilustrados no
Quadro 4. Através da análise das atas das reuniões de indicadores ocorridas na empresa,
foi detectado que dois indicadores específicos, denominados “desempenho de prazo” e
“desempenho de custo” das obras, presentes na área de produção, são considerados
estratégicos dentro da organização. Assim, esses indicadores foram escolhidos para que
sua integração vertical fosse abordada de forma detalhada. Esses indicadores são
considerados estratégicos dentro da organização, pois seu impacto positivo ou negativo
interfere diretamente em demais setores da empresa, tais como financeiro, recursos
humanos e relacionamento com clientes.
O indicador “desempenho de prazo” é calculado através da média de desvio
(positivo ou negativo) em meses, de todas as obras entregues ou a entregar,
considerando que todas as obras possuem o mesmo peso, independente de seu tamanho
ou custo. O indicador “desempenho de custo” é calculado através da média ponderada
de desvio (positivo ou negativo) em reais, de todas as obras entregues ou a entregar.
Como o critério considerado é moeda (reais), obras com maior desvio possuem maior
peso na média total.
Ainda em relação ao Quadro 4, percebemos uma lacuna no indicador de nível
tático, ou seja, não há indicador nesse nível. Uma sugestão seria transformar as ações
denominadas “reprogramação mensal” e “plano de ação” em indicadores, de forma que
esses indicadores pudessem ser analisados obra a obra.
Nível operacional - obra
A obra possui um acompanhamento diário de sua produção, através de uma
ferramenta denominada PCP (Planejamento e Controle da Produção), que gera um
índice semanal denominado PPC (Porcentual de Pacotes Concluídos). Através dessa
ferramenta, a equipe da obra pode tomar decisões imediatas acerca de correções em
eventuais distorções ocorridas na produção. Mensalmente, em conjunto com a área de
planejamento, as produções são apuradas através da atualização e reprogramação dos
cronogramas, onde são comparadas as metas previstas x realizadas. Ocorrendo
distorções positivas (adiantamentos) ou negativas (atrasos), outra ferramenta é utilizada,
denominada plano de ação.
O plano de ação trata dos seguintes itens: (1) principais atrasos, (2) principais
pesos causadores dos atrasos, (3) causas dos atrasos, (4) ação de correção proposta, (5)
impacto esperado, (6) restrições e (7) acompanhamento das ações. No caso da análise de
custos, a empresa adota um sistema gerencial que realiza uma fotografia do momento,
ou seja, uma correlação da evolução física da obra com os gastos acumulados até o
período da análise. Essa fotografia permite que a obra, em conjunto com a área de
planejamento, identifique de forma clara os principais pontos de atenção e atuação,
analisando-se medições realizadas, estoques de materiais, contratos existentes e
contratações futuras.
Nível tático - gerência e coordenação
Os itens do plano de ação são identificados e tratados pelas obras, porém
contando com a presença do respectivo coordenador da obra. Dentre os principais
objetivos da participação do coordenador, estão: decisões imediatas dentro de sua
autonomia de ação, correções estratégicas no plano da obra, decisões técnicas e maior
6
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peso num processo de tomada de decisões. A partir de um plano de ação proposto, um
acompanhamento mensal é realizado, onde os resultados são apurados e são propostas
correções no percurso de forma imediata.
Quadro 2: Indicadores identificados na engenharia da empresa
Níve l
ge re ncial

Áre a

Indicadores

Índice de satisfação do cliente (Visita à Obra)

Nível estratégico (diretoria)

Re lacioname nto
com Cliente

Área

Assistê ncia
técnica

Assinatura do Contrato de Construção ou Anexo de
Construção x Início de Obra

Índice de satisfação do cliente (Pós Entrega)

Desempenho de prazo das obras

Desempenho de custo das obras

Desempenho de custo das obras
Gestão de
negócios

Entrega das obras

Entrega das obras

Entrega da área Comum

Habite-se

Pesquisa de satisfação interna da área

Entrega da área Comum

Índice de satisfação do cliente (Pós Entrega)

Índice de satisfação do cliente (Pós Entrega)

Gestão de
Pessoas

Prazo do planejamento do orçamento de lançamento
Planejame nto

Satisfação do Cliente (Pesquisa Pós-Entrega)

Índice de satisfação do cliente (Dia da Medida)

Desempenho de prazo das obras

Produção

Indicadores

Assertividade do Orçamento

Prazo do planejamento do orçamento executivo
Pesquisa de satisfação interna da área

Turnover geral

Prazo orçamento executivo
Orçamentos

Eficiência do Orçamento para compra do terreno

Prazo de atendimento de requisições

Prazo do Re-orçamento

Avaliação de Fornecedores de Materiais

Pesquisa de satisfação interna da área

Suprime ntos
Avaliação de Fornecedores de Serviços

Nível tático (gerência e coordenação)

Avaliação da área de Suprimentos

Retorno ao Cliente
Assistê ncia
técnica

Prazo dos Serviços

Auditoria de Controle do Produto

Custo de Assistência Técnica

Check List da Qualidade

Auditoria ISO

Produção

Prazo de entrega do anteprojeto x previsão de entrega
Projetos
Segmento
Econômico

Projetos
Segmento
Conve ncional

Prazo de entrega do pacote pré-obra

Entrega das obras
Gestão da
qualidade

Desempenho das obras

Prazo de entrega do projeto executivo final

Pesquisa Treinamentos

Prazo de entrega do anteprojeto x previsão de entrega

Índice de satisfação do cliente (Pós Entrega)

Prazo de entrega do pacote pré-obra

Pesquisa projetos

Prazo de entrega do projeto executivo

Pesquisa obra
Tecnologia

Re lacioname nto
com Cliente

Índice de tarefas dentro do prazo de atendimento

Entrega das obras

Tempo de análise - Análise de crédito

Desempenho das obras

Percentual de atendimento call center

Tempo de envio da pasta do cliente

Custo da contratação
Gestão de
Pessoas

Nível operacional (obra)

PPC - Porcentual de Pacotes Concluídos

Número de horas de treinamentos realizados x Número de
horas de treinamentos previstos no plano anual de
treinamento

Nota do Controle do Processo Produtivo

Planejame nto
IRR - Índice de Remoção de Restrições
Gestão da
qualidade

Pesquisa Sistema de Controle da Produção

Projetos
Segmento
Econômico

Qualidade de Projeto - Avaliação da satisfação dos clientes
de Projetos (Orçamentos e Obra)

Produção

Segurança do Trabalho
Organização de Canteiro

Proje tos
Se gme nto
Convencional

Qualidade de Projeto - Avaliação da satisfação dos clientes
de Projetos (Orçamentos e Obra)

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de documentos da empresa
Na análise de custos realizada na obra, participa também o respectivo
coordenador de engenharia (de obra). A participação desse profissional nesse momento
evita a realização de outra reunião para a apresentação dos resultados a ele. Assim como
no caso da análise física, o objetivo é que a presença do coordenador traga maior peso e
poder de decisão para itens que necessitem de ações imediatas.
7
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Quadro 3: Indicadores por perspectiva do Balanced Scorecard

Melhorar estrutura de custos

Índice de contratação

Melhorar utilização dos ativos

Desvio de custo da obra

Expandir oportunidades de receita

Desvio de prazo da obra

Processo

Preço

Índice de satisfação do cliente usuário

Satisfação do Cliente (Pesquisa Pós-Entrega)

Qualidade

Índice de satisfação do cliente contratante

Entrega da área Comum

Disponibilidade

Índice de não conformidade na entrega do
imóvel

Entrega das obras

Seleção

Índice de satisfação do cliente (Visita à Obra)

Funcionalidade

Índice de satisfação do cliente (Dia da Medida)

Serviço

Índice de satisfação do cliente (Pós Entrega)

Parcerias

Prazo dos Serviços

Marca

Retorno ao Cliente

Gerenciamento de operações

Percentual de planos concluídos

Avaliação de Fornecedores de Materiais

Suprimentos, produção, distribuição, riscos

Avaliação de fornecedores de serviços

Avaliação de Fornecedores de Serviços

Gerenciamento do cliente

Avaliação de fornecedores de materiais

Avaliação da área de Suprimentos

Selecionar, aumentar, reter os existentes,
aumento de negócios

Avaliação de fornecedores de projetos

Prazo de atendimento de requisições

Inovação

Número de não conformidades em auditorias Auditoria ISO

Identificação de oportunidades, portfólio,
desenho, desenvolvimento e lançamentos

Índice de boas práticas de canteiros de obras Tempo de análise - Análise de

Regulatórios e sociais

Taxa de frequencia de acidentes

Meio ambiente, saúde, segurança, emprego e
comunidade

Estratégico

Habite-se

Tático

Cliente

Aumentar os valores do cliente

Desempenho de prazo das obras - obras
próprias
Desempenho de custo das obras - obras
próprias
Desempenho de prazo das obras - obras gestão
de negócios
Desempenho de custo das obras - obras gestão
de negócios

Estratégico

Velocidade de vendas

Indicadores utilizados na empresa do estudo de
caso

Tático

Financeira

Valores de longo prazo aos acionistas

Modelo de indicadores propostos por
Costa et al. (2005)

crédito

PPC - Porcentual de Pacotes Concluídos
Nota do Controle do Processo Produtivo
Organização de Canteiro

Operacional

Perspectivas balanced scorecard (Kaplan, 2008)

Índice de satisfação do cliente interno nas
obras

Informação

Índice de satisfação do cliente interno na sede

Cultura

Índice de treinamento

Pesquisa Treinamentos

Percentual de funcionários treinados

Número de horas de treinamentos realizados x
Número de horas de treinamentos previstos no
plano anual de treinamento

Liderança
Alinhamento
Trabalho em equipe

Turnover geral

Estratégico

Capital humano

Tático

Aprendizado e crescimento

Segurança do Trabalho

Fonte: elaborado pelo autor
Os resultados apurados e o plano de ação proposto são apresentados
mensalmente ao gerente de engenharia, em reuniões onde é discutido o desempenho de
todas as obras. Através dessa análise, o gerente consegue identificar de forma mais
rápida os principais problemas e a efetividade das soluções propostas, atuando
diretamente nas principais causas, propondo ações corretivas ou preventivas,
registrando as ações e acompanhando os resultados.
Dentro de sua autonomia de ação, o gerente pode sugerir novas correções e
liberar eventuais recursos para tal, ou eventualmente solicitar apoio de outras áreas da
empresa, como suprimentos na negociação de novos itens, orçamentos no detalhamento
de custos específicos ou planejamento em análises mais apuradas de determinados itens.

8
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Quadro 4: Integração vertical entre níveis
Níve l ge re ncial

Indicador utilizado

Açõe s geradas

Nível estraté gico
(diretoria)

* Desempenho de prazo das
obras
* Desempenho de custo das
obras

Reuniões de apresentação, avaliação e validação
dos resultados, analisando o desempenho total da
obra

Reuniões de apresentação, avaliação e validação
dos resultados, analisando-se os principais itens
físico e financeiro das obras, tais como fundações,
estrutura, alvenaria, revestimentos, etc.

Níve l tático
(gerência e
coordenação)

Nível
operacional
(obra)

* IRR (Índice de Remoção de
Restrições)
* PPC (Porcentual de Pacotes
Concluídos)

* Reprogramação mensal das atividades em atraso
* Plano de ação para recuperação de atrasos
* Análise dos custos por operação

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de documentos da empresa
Nível estratégico - diretoria
Os resultados de todos os empreendimentos são consolidados em relatórios
apresentados mensalmente à diretoria da empresa. Através de reuniões mensais, que
contam com a presença do setor de planejamento, dos coordenadores e gerentes e da
diretoria de engenharia, os diretores analisam o desempenho de cada empreendimento,
questionam os principais pontos de desvio e, dentro de sua responsabilidade num
processo de tomada de decisões, aprovam o plano de ação proposto ou sugerem
alterações, também autorizando a liberação de eventuais recursos necessários. Além de
avaliar eventuais desvios positivos ou negativos no custo atual e projeção final, a
diretoria analisa o desempenho mensal de atendimento ao fluxo de caixa proposto.
Como a análise de custos possui uma correlação direta com o desempenho
físico, eventuais decisões tomadas nessas reuniões podem refletir impactos diretos nas
duas análises. Alertada com antecedência dos principais pontos de desvios, a diretoria
pode atuar de forma corretiva ou preventiva em ações que visem o cumprimento das
metas de custo estabelecidas pelos empreendimentos. Essas ações são então retornadas
às obras, para que sejam implantadas e avaliadas no próximo período de análise. As
decisões tomadas nessas reuniões retornam para as obras, fazendo com que o ciclo
torne-se rotineiro. O objetivo de todo esse ciclo é que os empreendimentos apresentem
resultados condizentes com as metas estabelecidas no indicador de desempenho.
Todas as reuniões citadas possuem atas, onde são registradas as ações
necessárias e as decisões tomadas, com seus respectivos responsáveis e prazo para
atendimento. Essas atas são disponibilizadas na rede interna de arquivos da em empresa.
5 CONCLUSÕES
As empresas devem se atentar para que o uso de indicadores seja efetivo, e não
apenas implantado de forma isolada, como ocorre em muitos casos. Uma boa integração
vertical dos indicadores nos níveis gerenciais representa que as decisões estratégicas da
empresa chegam até a base, assim como as decisões tomadas na base contribuem de
forma positiva ou negativa no desempenho da empresa.
A implementação de um sistema de indicadores em empresas atuantes no setor
da construção civil passa por diversas barreiras, desde culturais até operacionais. Como
qualquer outro sistema gerencial, os indicadores devem ser estudados, propostos,
implantados e controlados, sempre considerando que esses indicadores devem estar
alinhados aos objetivos estratégicos da organização. Com isso haverá um
acompanhamento efetivo dos resultados e para que as ações tomadas nos diversos níveis
9
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sejam eficientes, eficazes e ocorram na maior brevidade possível.
Deve-se tomar cuidado para que um número exagerado de indicadores não seja
implantado. O foco deve estar nos indicadores considerados essenciais para o
desempenho da empresa e na sua correlação entre os níveis gerenciais, e não na
quantidade de indicadores analisados. Como a literatura abordada não possui muitos
dados sobre o uso efetivo de indicadores nos níveis gerenciais das empresas atuantes no
setor, esse trabalho contribuiu com um aumento de conhecimento sobre o assunto e
sobre como o processo foi realizado em uma empresa de grande porte. Para trabalhos
futuros, sugere-se a obtenção de dados quantitativos acerca do uso dos indicadores
integrados entre os níveis gerenciais das empresas.
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RESUMO
Esta pesquisa trata de investigar o estado da inovação tecnológica das argamassas no
Brasil a partir de um estudo patentométrico. Buscou-se identificar a evolução da
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) empregado por este setor da indústria da
construção civil e o seu aspecto evolutivo. O desenvolvimento do estudo apresentado
provém de uma pesquisa de pós-graduação, apontando os resultados finais deste estudo,
que poderá servir como método para estudos de outros setores com a mesma conotação.
Foram utilizados de modo integrado, pesquisa bibliográfica e pesquisa documental,
além de pesquisa em bases de patentes. O estudo contemplou de forma descritiva, dados
quantitativos que permitiram uma análise do estado da arte da P&D do setor de
argamassas no Brasil. Importante destacar o trabalho realizado em bases de patentes,
método pouco empregado e de muita importância para investigações ligadas a gestão do
conhecimento de produtos tecnológicos, como as argamassas. Os resultados
apresentados denotam a ocorrência de índices crescentes de inovação tecnológica neste
setor se considerada a trajetória histórica estudada. Quando à situação atual, sobressaise, no que tange às patentes de origem brasileira, o predomínio de inovação
tecnológicas de processos, associadas a dispositivos para fabricação, transporte e
aplicação de argamassa, relegando posição secundaria às inovações associadas à
composição físico químico da argamassa, em contradição à tendência verificada quando
se considera o conjunto de inovações estudado com um todo.
Palavras-chave: Argamassas, pesquisa e desenvolvimento, inovação tecnológica,
patentometria.

ABSTRACT
This research comes to investigate the state of technological innovation of mortars in
Brazil from a study on patents. Identify the evolution of research and development
(R&D) employed by this sector of the construction industry and its evolutionary aspect.
The study presented covers the final results that can serve as a method to studies of
other sectors with the same connotation. Were used in an integrated manner,
bibliographical research and documentary research, in addition to search in patent
databases. The study contemplated in descriptive form, quantitative data that allowed
for an analysis of the state of the art and recent R&D of mortars in Brazil. Important to
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highlight the work done in bases of patents, little method employed and of great
importance to investigations linked to knowledge management of technological
products, such as mortars. The results presented are the occurrence of increasing rates
of technological innovation in this sector is considered the historical trajectory studied.
When the current situation stands out, regarding the Brazilian patents, the
predominance of technological innovation processes, associated with devices to
manufacture, transport and application of mortar, relegating secondary position
innovations associated with the physical composition of the mortar chemist, in
contradiction to the trend when you consider the set of innovations studied with a
whole.
Keywords: Mortars, R&D, technological innovation, industrial patent.

1 INTRODUÇÃO
A inovação tecnológica tem assumido importância cada vez maior na construção civil,
frente a um contexto em que se impõe como desafio o difícil equacionamento de
fatores como qualidade, produtividade e redução de custos, sob um aspecto de extrema
competitividade. A inovação cumpre importante papel enquanto estratégia de
diferenciação em termos de mercado, se considerados os altos índices de
competitividade que caracterizam os diferentes setores da construção civil. Também o
setor das argamassas constitui importante foco de estudos no âmbito da tecnologia dos
materiais e processos, com vistas à promoção da inovação, constituindo-se em um dos
principais produtos empregados no mercado da construção civil mundial, e que se
encontra em alta nas pesquisas por processos e métodos inovadores.
O conjunto estudado trata sobre as inovações tecnológicas associadas aos processos e
sistemas construtivos que têm como base o uso de argamassa na construção civil.
Como objetivo geral, buscou compreender como se caracteriza o setor de inovação em
argamassas na base de patentes do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).
Como objetivos específicos, propôs: i) identificar as inovações tecnológicas associadas
às argamassas na base de patentes do INPI; ii) compreender a representatividade dos
diferentes tipos de inovação associados ao setor de argamassas na construção; iii)
avaliar a trajetória histórica das inovações tecnológicas neste setor, no que tange à
intensidade de produção de patentes e à participação de agentes nacionais e
internacionais enquanto promotores de inovações tecnológicas.
Várias pesquisas atuais buscam medir o nível de inovação em países ou setores como
forma de acompanhar a possível evolução econômica que virá a partir da introdução de
novos produtos e processos no mercado. Trabalhos como o China Innovation Index
(2012), e o UK Construction – An economic analyses of the sector (2013), apresentam
números ligados a estudos patentométricos que visam avaliar a evolução da inovação.
Há outros tipos de pesquisas ligadas à necessidade atual de medição da evolução do
conhecimento, utilizando como estudos métricos da informação alguns métodos e
técnicas, como a bibliometria, cienciometria, informetria, webmetria, patentometria e
biblioteconometria (NORONHA e MARICATO, 2008).
Para o estudo em questão, usou-se de um estudo quantitativo, que além de uma revisão
bibliográfica, foi seguida por pesquisa patentométrica dos registros associados ao termo
“argamassa” junto ao banco de patentes do INPI (Instituto Nacional de Propriedade
Industrial), para posterior sistematização dos registros, em grupos com características
próprias. Por fim, discutem-se os resultados da pesquisa e suas contribuições ao meio
acadêmico e profissional.
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2 AS ARGAMASSAS E O AVANÇO TECNOLÓGICO
2.1 As argamassas na construção civil
Segundo a NBR 13281/2001 (ABNT, 2001), o termo “argamassa” define uma mistura
homogênea de agregado(s) miúdo(s), aglomerante(s) inorgânico(s) e água, contendo ou
não aditivos ou adições; a qual possui propriedades de aderência e endurecimento, e
pode ser dosada em obra ou ser industrializada.
A sua utilização varia de acordo com a necessidade, geralmente é utilizada para revestir
muros, paredes e tetos, onde posteriormente serão utilizados acabamentos como pintura,
revestimentos e laminados. A classificação das argamassas dá-se a partir de alguns
critérios, como natureza, tipo e número de aglomerantes; consistência, plasticidade,
densidade e forma de preparo. Registra-se a existência de diferentes tipos de
argamassas, que desempenham diferentes funções, a partir de suas propriedades
distintas, como pode ser observado no quadro 1 (CARASEK, 2010).
Quadro 1: Principais propriedades das argamassas associadas às suas funções
Principais
requisitos/propriedades

Tipo

Função

Argamassa de
assentamento
de alvenaria
(elevação)

- Unir as unidade de alvenaria e ajudá-las a
resistir aos esforços laterais;
- Distribuir uniformemente as cargas atuantes na
parede por toda a área resistente dos blocos;
- Absorver deformações naturais a que a
alvenaria estiver sujeita;
- Selar as juntas.

-Trabalhabilidade (consistência,
plasticidade e retenção de água);
- Aderência;
- Capacidade de absorver
deformações;
- Resistência mecânica.

- Garantir aderência entre a base e o
revestimento de argamassa;
- Contribuir com a estanqueidade da vedação.

- Aderência

- Proteger a alvenaria e a estrutura contra a ação
do intemperismo;
- Integrar o sistema de vedação dos edifícios;
- Regularizar a superfície dos elementos de
vedação e servir como base para acabamentos
decorativos;

- Trabalhabilidade (consistência,
plasticidade e adesão inicial);
- Baixa retração;
- Aderência;
- Baixa permeabilidade à água;
- Capacidade de absorver
deformações;
- Resistência mecânica;

- Regularizar a superfície para receber
acabamento (piso)

- Aderência;
- Resistência mecânica.

Chapisco

Emboço e
camada única

Contra piso
Argamassa
colante
(revestimento
cerâmico)

- Trabalhabilidade;
- “Colar” a peça cerâmica ao substrato;
- Aderência;
- Absorver deformações naturais a que o sistema - Capacidade de absorver
de revestimento cerâmico estiver sujeito;
deformações (flexibilidade) –
principalmente para fachadas.
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Argamassa de
rejuntamento

Argamassa
de reparo de
estruturas de
concreto

- Vedar as juntas
- Permitir a substituição das peças cerâmicas
- Ajustar os defeitos de alinhamento
- Absorver pequenas deformações do sistema

- Trabalhabilidade;
- Baixa retração;
- Aderência;
- Capacidade de absorver
deformações (flexibilidade) –
principalmente para fachadas

- Reconstituição geométrica de elementos
estruturais em processo de recuperação

- Trabalhabilidade
- Aderência ao concreto e armadura
originais
- Baixa retração
- Resistência mecânica
- Baixa permeabilidade e absorção
de água (durabilidade)

Fonte: CARASEK, 2010. Edição dos autores, 2013.

A vedação de obras de engenharia sofreu uma evolução muito grande ao longo da
história da civilização, partindo das paredes estruturais antigas, para paredes com
função de vedação, impondo a necessidade da existência de sistemas estruturais
compostos de vigas e pilares, associado à necessidade de aumento de produtividade
impondo também a necessidade de industrialização de argamassas (SERRA e SPOSTO,
1993).
A inovação tecnológica na Construção Civil no Brasil, e em outros países é considerada
incipiente, sendo que o setor é frequentemente apontado como tecnologicamente
atrasado, ainda que apresente, lentamente, melhoramentos incrementais e a acumulação
do conhecimento e formulação de inovações (COLOMBO e BAZZO, 2004).
A construção nacional há muito que evoluir, apresentando muitas deficiências e espaço
para inovação. Para Lourenço (2004) a falta de padrão inibe o avanço da inovação em
alguns produtos, como é o caso de blocos e tijolos que tem dimensões e padrões
diferenciados entre países.
Para uma melhor compreensão do setor da construção, faz-se necessário o levantamento
de dados sobre a questão tecnológica nas empresas, com o objetivo de traçar metas
estratégicas para inovação e colocação de novos produtos e processos no mercado
(LAROCA, 2004). É a partir desta necessidade de compreensão do setor de argamassas
que se promove este estudo para acúmulo de conhecimento da indústria da construção.
Mudanças tecnológicas e a inovação são importantes fatores de produtividade e
competitividade e servem como tópico central para análise econômica (KÜRTÖSSY,
2004). O mesmo autor aponta que para análises numéricas de patentes, geralmente se
contam a quantidade de patentes registradas nos Estados Unidos, por ser um dos mais
importantes mercados e significando que se a patente for registrada naquele país é por
conta de haver diferenciação em qualquer mercado do mundo.

2.2 Tipos de inovação e a registros de propriedade industrial
O sistema de patente é uma das mais antigas instituições utilizadas pelo mercado para
projetar, promover e difundir a inovação (KÜRTÖSSY, 2004).
Uma inovação pode ser considerada como a implementação de um produto (bem ou
serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método
organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas
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relações externas (OCDE, 2006). A partir do Manual de Oslo (OCDE, 2006) reconhecese a existência de três categorias fundamentais de inovação tecnológica:
i) Inovação tecnológica de produto: esta categoria pode ser subdivida em outras duas. A
primeira diz respeito à produção de produtos tecnologicamente novos - cujas
características tecnológicas ou usos pretendidos diferem daqueles dos produtos
anteriores. Já a segunda refere-se aos produtos tecnologicamente aprimorados, cujo
desempenho tenha sido significativamente aprimorado ou elevado;
ii) Inovação tecnológica de processo: adoção de métodos de produção novos ou
significativamente melhorados, incluindo métodos de entrega de produtos. Pode
envolver mudanças no equipamento ou na organização da produção, ou a combinação
destas mudanças, as quais podem derivar da aplicação de novos conhecimentos. Os
métodos podem, então, objetivar tanto a produção de produtos novos e aprimorados,
como também o aumento da produção ou eficiência na entrega de produtos existentes;
A estas, somam-se as inovações não-tecnológicas - todas as atividades de inovação que
não se encontram associadas à introdução de um bem, serviço ou processo
tecnologicamente novo ou substancialmente modificado: Nesta categoria, destacam-se,
de acordo com o mesmo referencial:
i) Inovações organizacionais e gerenciais - podem ou não estar associadas a inovações
em termos de produtos e processos. Referem-se a inovações produzidas na estrutura
organizacional de empresas e suas variações.
ii) Inovações em Marketing – Trata de acompanhar a recente evolução do conhecimento
no uso de inovações relacionadas ao Marketing.
Mudanças em produtos e processos, nas quais, “[...] a novidade não se refere ao uso ou
às características objetivas de desempenho dos produtos ou na forma como são
produzidos ou entregues, mas em sua estética ou qualidades subjetivas.” (OCDE, 2006,
p. 62). É o caso das inovações com vistas à diferenciação de produtos, caracterizada
pela introdução de pequenas modificações técnicas/estéticas, para atingir novo
segmento de mercado, aumentar a linha de produtos ou reposicionar o produto frente a
um concorrente.
O sistema de patentes constitui importante fonte de informação tecnológica, e contém as
informações mais atualizadas em relação ao “estado da técnica” referente a determinado
produto ou processo tecnológico. O número de patentes concedidos a uma empresa ou
país constitui um indicador sobre o seu desenvolvimento tecnológico (OCDE, 2006).
Além da base brasileira de patentes operada pelo INPI, os demais países constituem
seus próprios escritórios de patentes, dentre as quais destacam-se a Base de Dados dos
Estados Unidos – USPTO (http://www.uspto.gov), Oficina Espanhola de Patentes e
Marcas – OEPM(http://www.oepm.es/es/index.html), o Escritório Japonês de Patentes –
JPO(http://www.jpo.go.jp/) e demais. Também destaca-se a base da Organização
Mundial de Propriedade Industrial - OMPI (http://www.wipo.int/pct/pt), que detém a
base do Tratado Internacional de Patentes – PCT, no qual a apresentação de um pedido
de patente internacional sob o PCT, os candidatos podem procurar simultaneamente a
proteção de uma invenção em 148 países, o que agiliza e permite a presença da patente
em todos os países signatários do tratado.
No caso da base de patentes do INPI, na qual se insere o objeto deste estudo, nota-se a
categorização das inovações tecnológicas, segundo grupos com características
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peculiares: as Patentes de Invenção (PI) visam proteger criações de caráter técnico, para
solucionar problemas em uma área tecnológica específica; enquanto as patentes de
Modelo de Utilidade (MU) têm por objetivo proteger criações de caráter técnico
funcional relacionadas à forma ou disposição introduzida em objeto de uso prático, ou
parte deste, conferindo ao objeto melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação
(INPI, 2008). Há ainda o registro de desenho industrial (DI), o qual visa à proteção de
criações de caráter estético, de modo a proporcionar resultado visual novo e original na
sua configuração externa e que tenha utilização industrial. A proteção dos desenhos
industriais ocorre mediante registro no INPI e, portanto, apenas as invenções e modelos
de utilidade são passíveis de patenteamento (INPI, 2008).

3 PESQUISA PATENTOMÉTRICA
ARGAMASSAS

DO

SETOR

DE

A investigação que constitui o objeto deste artigo foi realizada em 2013, com a coleta de
dados mediante o acesso online à base nacional de patentes do INPI. A pesquisa
também coletou informações de bases internacionais de patentes que utilizaram técnicas
como o uso da Classificação Internacional de Patentes (http://ipc.inpi.gov.br/). A partir
do termo “argamassa” nas base de patentes, localizaram-se 309 registros associados a
esta temática, cuja data de depósito remete ao recorte temporal entre 1976 e 2011. Os
resultados que serão apresentados foram consolidadas a partir da análise desses dados,
e sistematização em tabelas e gráficos analíticos.
O primeiro fator verificado diz respeito à classificação dessas patentes enquanto Modelo
de Utilidade (MU), Invenção (PI) e Adição de Invenção (C). Como demonstra a tabela
1, nota-se que, do universo de patentes identificado, a grande maioria refere-se a PI,
categoria que corresponde a 75,08% do todo e que ao longo do tempo sempre se
mostrou preponderante no conjunto de inovações, seguida pelas inovações de MU, que
correspondem a 21,04% do total.

3.1 Registro de patentes sobre o tema argamassas
As análises realizadas demonstram que a taxa de produção anual de patentes foi
ascendente no período entre 1976 e 2011, tendo passado de 2,5 registros de patente/ano
na década de 1970 para 11,9 registros/ano na década de 2000. Nota-se, ainda, a maior
frequência de registros ao longo das décadas de 1990 e 2010, período durante o qual se
deu o depósito de 77,02% das patentes que compõem o universo estudado (gráfico da
figura 1). Tais fatos deixam claro que houve um significativo avanço ao longo deste
período, certamente associado a investimentos em pesquisa e inovação tecnológica.
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Figura 1: Taxa anual de registro de patentes do termo “argamassa” (1976-2011).

Elaboração: autores, 2013.

Visualiza-se a partir destes dados um relativo equilíbrio entre as inovações tecnológicas
de produto e processo, com pequena vantagem para as inovações de produto, que
somam 52,43% do todo, contra 46,92% das inovações de processo.
	
  
Tabela 2 - Tipo de inovação em percentual encontrado
TIPO	
  

Percentual	
  

Inovação	
  de	
  produto	
  

52,43%	
  

Inovação	
  de	
  processo	
  

46,92%	
  

Inovação	
  em	
  marketing	
  

0,65%	
  

	
  
Elaboração:
Autores (2013)	
  

	
  
	
  

No que concerne ao comportamento dos diferentes tipos de inovação ao longo deste
período (1976-2011), a parcela mais significativa dessas inovações diz respeito a
inovações de produto referentes à composição físico-química da argamassa (29,77%),
seguida por inovações de processo que contemplaram dispositivos para fabricação,
transporte e aplicação de argamassa (25,24%), inovações no processo de fabricação da
argamassa (21,36%) e inovação referente a produtos da construção civil que envolvam a
argamassa em sua constituição. Em seguida, com uma porcentagem bastante reduzida
em relação às demais categorias, registram-se as inovações de produto que dispensam a
utilização de argamassa na execução (3,24%) e as inovações não-tecnológicas,
referentes ao marketing (0,65%).
A seguir, com base nessa mesma categorização, analisaram-se as patentes que compõem
o universo estudado, tendo os resultados sido sintetizados na tabela 3.
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É fato que as patentes associadas ao termo “argamassa” na base de patentes do INPI
referem-se sobretudo a inovações de processo, referentes à invenção/aprimoramento de
equipamentos associados à fabricação, transporte e aplicação de argamassa, que
correspondem a 31,82% do todo, ao que se seguem as inovações em termos de
composição físico-química (25,91%) e aquelas referentes a produtos da construção civil
que utilizam a argamassa em sua composição (21,82%). Com porcentagem bastante
pequena, figuram as inovações que dispensam o emprego de argamassa, e inovações de
marketing, que juntas somam menos de 4% do todo.
Por fim, quanto à procedência dos depositários das patentes, as análises desenvolvidas
apontam que sua grande maioria (71,2%) tem origem brasileira, e há também registros
de patente com depositários de diversas outras procedências, sendo que assumem
destaque, no conjunto de países, os Estados Unidos (9,06%), França (7,12%) e
Alemanha (2,27%).

Tanto a tabela 4 como o gráfico da figura 2 apontam que, no período entre 1976 e 2011,
as patentes de origem brasileira sempre tiveram expressiva representatividade frente ao
conjunto, sendo que apenas nos períodos 1976-1979 e 2000-2010 sua participação foi
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inferior a 50% do universo considerado.
Figura 2: Representatividade das patentes nacionais frente as demais patentes

Elaboração: autores, 2013.

Observa-se pois que o produto argamassa tem uma proteção industrial muito mais
voltada para a indústria nacional, sendo que patentes internacionais não tem expectativa
de acessar o mercado nacional, deixando com que as proteções brasileiras se
sobressaiam em relação aos demais países.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos resultados obtidos, percebe-se o largo crescimento ocorrido em termos de
inovação em argamassa no Brasil na trajetória histórica estudada, revelado pelos índices
crescentes de registros de patentes, bem como o predomínio de patentes de origem
brasileira no conjunto de inovações estudado.
Era de se esperar o resultado do predomínio de patentes nacionais, pelo conhecimento
empírico do mercado que aponta para um domínio considerado de empresas de base
nacional no mercado de argamassas.
Destaca-se, dentre os resultados apresentados, o fato de que, se por um lado no todo
analisado se sobressaem as inovações relacionadas à composição físico-química da
argamassa, por outro, considerando-se apenas as patentes de origem brasileira, nota-se
que a produção de inovações em termos de argamassa, na realidade brasileira,
concentra-se sobretudo em inovações de processo, referentes a dispositivos para
fabricação, transporte e aplicação de argamassa, relegando papel relativamente
secundário à pesquisa científica associada à composição físico-química, fato que abre
espaço à inserção de tecnologias internacionais. Em um espectro mais amplo, o
diagnóstico desta realidade pode ser mais bem compreendido ao passo em que se
considera o caráter incipiente da política brasileira de incentivo à pesquisa e inovação
tecnológica, se comparado com a realidade de outros países – como os Estados Unidos e
países europeus, onde desde muito tempo se desenvolvem pesquisas de “ponta”, em
diferentes áreas, incluindo a construção civil. Não obstante, o cenário atual remete para
importantes transformações no setor de inovação, também no tema estudado, incluindo
a conquista de maior autonomia do país para tratar as inovações tecnológicas em seus
diferentes aspectos, com maior equidade. Permanecem questões para pesquisa sobre o
tema estudado, tendo em vista as variáveis de estudo e a inesgotabilidade do tema.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo traçar um diagnóstico sobre a gestão de riscos no processo de
projeto de empresas incorporadoras de pequeno porte, através da realização de estudo de caso múltiplo.
São apresentados resultados parciais da pesquisa. O estudo de caso envolveu entrevistas semiestruturadas,
análise de documentação e observações diretas de rotinas de trabalho. Com os dados coletados foi
possível identificar características das empresas incorporadoras que interferem na gestão e mitigação dos
riscos, tendo como referência a Norma ISO 31000. As empresas de estudo apresentam baixa maturidade
em gerenciamento de riscos, sem nenhum tipo de análise formal ou sistematizada, sendo que o nível de
aceitação aos riscos é alto. Espera-se que, a partir do diagnóstico realizado seja possível propor, em etapa
posterior da pesquisa, um Modelo de Análise de Riscos para Fase de Concepção em Projetos de
Incorporação Imobiliária condizente com os contextos internos e externos aos quais tais empresas estão
inseridas.
Palavras-chave:Gestão de Riscos, Processo de Projeto, ISO 31000

ABSTRACT
The present study aims at establishing a diagnosis on risk management at the design process of Real
Estate companies, focusing risk management concepts and tools. Multiple case study method was used.
Partial results of the research are presented. The case study involved semi-structured interviews,
documents analysis and direct observations of work procedures. With the collected data it was possible to
identify management issues that impact on risk management and mitigation, using ISO31000 as
conceptual framework.The results point out that the companies have low risk management maturity,
without any kind of formal or systematic analysis, with high level of risks acceptance. It is expected that,
based on this diagnosis, it will be possible to set up, in later stage of this research, a model of risk
analysis for design stage in real estate development projects consistent with the internal and external
contexts of such companies.
Keywords: Risk management; design management process; ISO 31000.

1

INTRODUÇÃO

Como é sabido, o processo de projeto tem crescido em importância em empresas
incorporadoras e construtoras (BROCKMAN, 2012; EMMITT, 2010). Dentro dessa
estratégia de melhoria da gestão do processo de projeto, um passo importante que as
empresas precisam dar é o de focar o processo de projeto dede o ponto de vista da
gestão de riscos, a exemplo de outros segmentos do macro setor da construção, como é
o caso de grandes empreendimentos de capital, visando garantir a chamada tríade de
ferro – escopo, custo e prazo (CHENG, 2011).
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Essa atitude, que ainda é relativamente nova no mercado, de certa forma é mais fácil de
ser tomada em empresas incorporadoras de maior porte, por serem gerencialmente
melhor estruturadas. Ainda que isso não seja regra, empresas incorporadoras já
consolidadas no mercado e com atuação nacional têm gerencias de projeto ou funções
equivalentes, têm um maior ou menor grau de padronização no processo de projeto,
possuem modelos de coordenação, o que torna possível implementar mecanismos de
identificação, análise e mitigação de riscos, ainda que nem sempre com procedimentos
estruturados e formais.
O quadro se altera quando se trata de pequenas empresas incorporadoras / construtoras.
Essas empresas têm características que tornam mais difícil o amadurecimento do
processo de projeto e, com ele, a gestão de riscos na fase de concepção dos
empreendimentos. Entre essas características observa-se (BICALHO, 2009) o fato de
seu nicho de mercado ser pouco definido, ou seja, os empreendimentos são vinculados a
oportunidades de negócio, sem que aja um planejamento estratégico prévio. Outras
características são a escassez de pessoal e a sobrecarga de trabalho de seus proprietários
(que atuam como gestores de obras e administradores da empresa, simultaneamente), a
ausência de procedimentos gerenciais formais e estruturados, a centralização na tomada
de decisões e um processo de projeto pouco estruturado, normalmente sobrepondo-se à
realização das obras.
Diante desse quadro, parece ser relevante, do ponto de vista de atender demanda do
mercado, identificar como pequenas empresas incorporadoras consideram a questão do
risco em seus processos de concepção dos empreendimentos, desde a criação de um
possível empreendimento até o início das atividades nos canteiros, ou seja, na fase de
concepção. Do ponto de vista acadêmico, poucos trabalhos no Brasil têm concentrado
sua atenção na análise de mecanismos de gestão de riscos no processo de projeto, e mais
ainda em pequenas empresas.
Nesse contexto, o presente trabalho apresenta a primeira etapa de um estudo
exploratório e diagnóstico sobre a gestão de riscos no processo de projeto de empresas
incorporadoras de pequeno porte. Como referencial básico, para identificação de
estratégias de gestão de riscos, é utilizada a Norma ISO 31000.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

De acordo com MANSO e MITIDIERI FILHO (2007), o fluxo de desenvolvimento de
projeto de um empreendimento imobiliário passa pelas seguintes etapas principais: a)
Planejamento estratégico; b) Análise dos terrenos; c) Definição do produto/ Definição
das diretrizes para desenvolvimento do projeto; d) Definição dos recursos/ contratação
dos projetistas; e) Planejamento e controle do desenvolvimento do projeto; f) Gestão do
escopo/ desenvolvimento do projeto; g) Recebimento, análise crítica e validação do
projeto; h) Avaliação/ retroalimentação do sistema; i) Validação do projeto; j)
Apresentação à equipe de obra; h) Acompanhamento da utilização. No entanto, essas
etapas raramente estão presentes no processo de projeto de empresas de pequeno porte
(BICALHO, 2009).
Os mecanismos de decisão quanto à realização do empreendimento são normalmente
pautados por parâmetros financeiros (ROCHA LIMA JR, 2004). Mesmo sendo uma
análise necessária e de grande impacto para a decisão de empreender ou não, deixa
lacunas não preenchidas, pois não leva em conta diversas variáveis com grande
influência no resultado final do empreendimento. Estas variáveis são, por exemplo, a
qualidade dos materiais empregados, grau de inovação das tecnologias adotadas,
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experiência da equipe em projetos similares, estrutura organizacional da companhia,
nível de maturidade da companhia com relação à gestão de projetos, lições aprendidas,
qualidade do projeto, análises de construtibilidade (integração e compatibilização dos
conceitos de projeto e obra), etc.
Portanto, se faz necessária uma análise holística da situação para que a qualidade das
decisões tomadas seja a melhor possível considerando o nível de desenvolvimento do
projeto e consequentemente o grau de dados e informações disponíveis. A aplicação
correta da gestão de riscos e o enquadramento de teorias, hoje aplicáveis apenas em
megaprojetos, ao contexto interno e externo das empresas objeto de estudo pode ser um
caminho mais suave e menos desgastante para se alcançar o sucesso dos projetos, ou
seja, executar e receber o que foi planejado respeitando as restrições de custo, escopo,
tempo e qualidade.
O processo de concepção de empreendimentos é um ciclo iterativo de amadurecimento
e maturação de ideias, conceitos e definições. O que se procura durante este ciclo é a
redução das incertezas e das indefinições que afetam os objetivos previstos para
implantação do projeto.
Incertezas são definidas como um estado, mesmo que parcial, de deficiência de
informação relacionada ao entendimento ou conhecimento de um evento, suas
consequências ou probabilidade de ocorrência (ISO 31.000, 2009).
Nesse contexto, uma abordagem menos onerosa ao projeto é a abordagem proativa,
voltada não a solução de problemas, mas à análise prévia de falhas potenciais. Neste
caso, procura-se identificar e avaliar os principais riscos, suas respectivas causas e
consequências a que o empreendimento estará sujeito durante as diferentes fases de
desenvolvimento.
A ISO 31.000 define risco como o efeito das incertezas sobre os objetivos do projeto.
Desta forma, através de uma ampla identificação, uma avaliação realística e um controle
efetivo dos riscos do projeto pode-se alcançar um nível de incerteza aceitável e
condizente com a capacidade dos patrocinadores do projeto em conviver com riscos. Já
a NASA (2009) define risco como uma medida de uma potencial inabilidade em atingir
os objetivos pré-definidos do projeto.
São definidos 7 processos de gerenciamento de riscos pela ISO 31.000, a saber:
Estabelecer o Contexto; Identificar os Riscos; Analisar os Riscos; Avaliar os Riscos;
Desenvolver Planos de Tratamento; Comunicar e Consultar os Riscos; Monitorar e
Revisar os Riscos. Estes processos são empregados durante o ciclo de vida do projeto,
visando garantir a redução dos impactos negativos e a catalisação dos impactos
positivos nos objetivos do projeto.
A análise detalhada dos riscos durante a fase de concepção de empreendimentos,
segundo a ISO 31000, traz como benefícios a criação e proteção de valor para os
agentes envolvidos e, logicamente, o aumento da probabilidade de serem alcançados os
indicadores de desempenho objetivados, entre outros benefícios (ISO 31000, 2009).
Estes benefícios podem ser incorporados ao processo de concepção de
empreendimentos imobiliários partindo da definição de um processo formal de análise e
classificação do nível de incerteza que o projeto apresenta, ou seja, um processo formal
de gerenciamento de riscos.
As metodologias FEL (Front End Loading) e PDRI (Project Definition Ratio Index),
utilizadas amplamente nos megaprojetos, são também uma forma de se definir o grau de
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incerteza dos projetos. Estas procuram definir, através de uma análise de maturidade e
de benchmarking, as chances que o projeto possui de ser um sucesso. Mesmo sendo rara
sua aplicação em projetos de menor porte, o conceito de validação pode ser transposto
para o cenário das empresas construtoras-incorporadoras.
Por se tratar de projetos de pequeno/médio porte, estão sujeitos a maiores desafios do
que projetos de grande porte, devido principalmente a sua característica inata de
restrição de recursos, cronograma desafiador, grande competição e baixas margem de
lucro (SMITH E BOHN, 1999). Para TAROUN (2014), nenhum projeto de construção
é livre de riscos, estes podem ser gerenciados, porém nunca ignorados. Estas
constatações corroboram com a evidente necessidade de uma gestão cuidadosa dos
riscos.
3

METODOLOGIA

Foi escolhido como estratégia de pesquisa o Estudo de Caso Prospectivo ou
Exploratório (YIN, 2010). O tipo de estudo de caso adotado para este trabalho foi o
estudo de casos múltiplos, onde foram realizados três estudos de casos em empresas de
médio/pequeno porte que incorporam/constroem empreendimentos residenciais na
região metropolitana de Belo Horizonte/MG e na Região de Campos dos
Goytacazes/RJ.
O desenvolvimento do estudo de caso foi estruturado nas fases de: planejamento,
elaboração de protocolo de estudo de caso detalhado, elaboração do questionário e lista
de documentos a serem consultados, identificação das potenciais empresas e realização
dos estudos de caso. Os estudos de caso foram desenvolvidos fazendo uso de três fontes
principais de evidência: entrevistas semiestruturadas, observação direta e análise da
documentação. As entrevistas semiestruturadas foram realizadas a partir da escolha
prévia dos profissionais, considerando fatores como experiência, capacitação técnica e
posição no organograma da companhia.
Foram analisados, durante o desenvolvimento dos casos, os seguintes documentos
principais: Procedimentos do Sistema da Gestão da Qualidade (SGQ) relacionados a
incorporação imobiliária - aferir se são ou não realmente utilizados; Procedimentos para
análise de viabilidade dos empreendimentos; Procedimentos e documentos utilizados no
processo de projeto (design); Projetos e maquetes eletrônicas – visando analisar se é
previsto no projeto algum tipo de análise de compatibilização; Procedimentos de
planejamento e orçamentação – visando aferir se são ou não realmente
utilizados;Programa do empreendimento – documentação descrevendo escopo,
premissas e restrições e manuais dos softwares de incorporação, orçamentação,
planejamento e controle utilizados pelas empresas.
4

ESTUDO DE CASO: ANÁLISE DE RISCOS NO PROCESSO DE PROJETO

4.1

Caracterização das empresas

Para caracterização do processo de concepção de empreendimentos foram escolhidas
três empresas que atenderam aos parâmetros de seleção adotados no planejamento do
estudo de caso. A caracterização foi realizada seguindo fielmente a metodologia
definida na seção 3 deste artigo.
O questionário de estudo de caso contempla os seguintes temas principais:
•

Geral: Perfil do Entrevistado; Perfil da Empresa;
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•

Processo de concepção de empreendimentos: A ideia original; O processo de
Projeto; Planejamento e Controle de Prazo; Orçamentação e Controle de Custos;
Construtibilidade.

Os questionários foram aplicados uma única vez em cada empresa. Os escolhidos para
as entrevistas eram sócios e diretores de incorporação e engenharia. Cada entrevista
durou cerca de 3 horas.
As três empresas selecionadas são construtoras e incorporadoras, responsáveis por todo
o ciclo de vida do empreendimento. A partir dos dados coletados no questionário foi
possível a construção de uma tabela comparativa do perfil das empresas objeto de
estudo, conforme tabela 1 abaixo.
Tabela 1 – Perfil das Empresas Pesquisadas
Local atuação
Funcionários
Mercado Atuação
Tipologia Média do Produto
Número de Empreendimentos Lançados
Número de unidades incorporadas
Padrão Construtivo
Sistema de Gestão

Empresa A
Belo Horizonte
450

Empresa B
Empresa C
Belo Horizonte
Campos dos Goytacazes
160
400
Edifícios Habitacionais / Edifícios Habitacionais /
Edifícios Habitacionais
Comerciais
Comerciais
Apartamento 2
Não existe tipologia
Apartamento 3
dormitórios
específica
dormitórios
10
12
11
1581
450
340
Baixo
Normal
Normal
ISO 9001 e PBQP-H ISO 9001 e PBQP-H
Não possui

Para além do que pode ser identificado na tabela anterior, foi possível observar outras
características importantes durante o desenvolvimento dos casos. A empresa A, mesmo
possuindo um número de empreendimentos muito similar às demais, apresenta uma
estrutura organizacional melhor estruturada, com processos, responsabilidades,
procedimentos bem definidos. Esta possui três linhas pré-estabelecidas de
empreendimentos. O processo de identificação de terrenos parte da premissa que é
necessário encontrar um terreno que se adeque a um dos três produtos padrões. Para
isso, a empresa faz prospecção constante de potenciais terrenos armazenando-os em
uma base de dados. A empresa possui uma boa fundamentação para análise de
viabilidade fazendo análise de VPL (Valor Presente Líquido) e TIR (Taxa Interna de
Retorno). O estudo de viabilidade é dividido em duas fases: Viabilidade do Terreno e
Viabilidade do Lançamento. O desenvolvimento dos projetos é divido em 4 fases. A
primeira fase corresponde à concepção do empreendimento. Foi identificado que as
demais fases (implantação do empreendimento) possuem melhores processos e
ferramentas de controle. A empresa entende que muitos erros e retrabalhos ocorridos
durante a implantação se devem a uma fraca gestão da fase ouro.
A empresa B se encontra em fase transitória, partindo de uma empresa informal para
uma empresa que possui cada vez mais procedimentos e processos formalizados. No
entanto, ainda carece de processos que auxiliem a tomada de decisão e o controle
efetivo das atividades em desenvolvimento. O cronograma e o orçamento elaborados
não contemplam a fase de concepção.
A última empresa analisada está localizada no município de Campos dos
Goytacazes/RJ. Diferentemente das demais esta não possui certificação ISO ou PBQPH e por isso não possui processos formais de gestão da fase de concepção. A omissão
quanto a este tipo de certificação se deve ao mercado da região não exigir tais
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certificações e a empresa utilizar de recursos próprios para implantação da maior parte
dos seus empreendimentos.
4.2

Caracterização das etapas iniciais dos empreendimentos

Mesmo apresentando pontos convergentes, cada empresa possui um fluxo do processo
de concepção diferenciado. Na empresa A, empresa de maior porte dentre as três
pesquisadas, a fase 1 - prospecção de terrenos é feita de forma cuidadosa, onde o
empreendedor busca um terreno que se adeque a um dos seus três produtos
padronizados. A empresa possui um banco de dados extenso e detalhado com todos os
terrenos já prospectados, permitindo a escolha da opção que proporcione maior
rentabilidade e menor impacto no projeto original. A fase 2 – viabilidade do terreno é
executada após um pré-contrato assinado com o dono do terreno. Neste momento é
feito, estudo de viabilidade econômica (com base em índices), projeto conceitual,
levantamento topográfico, ensaios do solo, estudo de massa e análise jurídica. Sendo
identificada a viabilidade o empreendimento é aprovado pela diretoria da empresa e um
contrato de permuta é assinado. É elaborado o projeto legal e este submetido à
aprovação da prefeitura (fase 3). Na fase 4 – viabilidade de lançamento, é elaborado um
pré-orçamento, onde são considerados quantitativos reais do empreendimento, porém
ainda com um certo grau de incerteza devido à falta dos projetos executivos. Neste
momento, o projeto passa por uma última aprovação da diretoria, sendo ainda possível a
dissolução do contrato de permuta. A fase 5 contempla a incorporação e lançamento do
empreendimento e o início das vendas. Apenas na fase 6 são elaborados os projetos
executivos para então se obter o orçamento e cronograma final da obra. Os projetos
executivos são elaborados por empresas parceiras, sendo que há uma redução de cerca
de 60% nos custos nesta etapa, dada a padronização e repetitividade dos projetos.
Portanto, ao final da fase 6, é feita a entrega a equipe de obra de um “pacote de
informações”, contemplando todos os projetos executivos, o cronograma de
implantação e o orçamento base. Na figura 1 é apresentado o processo de concepção
adotado pela empresa A.
Figura 1 - Processo de Concepção dos Empreendimentos – Empresa A
1 - Prospecção
de Terrenos

2 - Viabilidade
do Terreno

4 - Viabilidade
de Lançamento

Viável?

3 - Projeto Legal

5 - Incorporação
e Lançamento

Viável?

6 - Projetos
Executivos e
Planejamento

Início Obras

A empresa B recebe constantemente ofertas de terrenos por meio de imobiliárias
parceiras. Caso algum destes terrenos se encaixe no perfil desejado pela empresa é feita
uma Análise de Viabilidade do Terreno. Esta análise de viabilidade consiste
basicamente de um estudo comparativo entre o custo médio por metro quadrado (dados
históricos) e o valor venal por metro quadrado esperado (pesquisa de mercado). A
empresa adota uma contingência de 20% no valor venal e aprova o projeto se alcançar
uma margem de lucro mínima de 30%. Esta análise simples habilita a assinatura do
contrato de permuta e o desenvolvimento do projeto legal. Não são consideradas fontes
importantes de incerteza, como as características do solo e viabilidade jurídica. Ainda
durante a fase 2 a empresa elabora um projeto conceitual e o escopo base do
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empreendimento, o qual é parte componente do contrato de permuta. Com o projeto
legal aprovado o empreendimento é incorporado e lançado (fase 3). Por fim, são feitos
os projetos executivos (empresas subcontratadas parceiras) e o orçamento/cronograma
(consultoria externa especializada). Todos os projetos executivos são elaborados antes
do início das obras. A figura 2 apresenta o processo da empresa B.
Figura 2 - Processo de Concepção dos Empreendimentos – Empresa B
1 - Prospecção
de Terrenos

2 - Viabilidade
do Terreno +
Projeto
Conceitual

Viável?

3 - Projeto Legal

4 - Incorporação
e Lançamento

5 - Projetos
Executivos e
Planejamento

Início Obras

A empresa C realiza uma prospecção de terrenos que se adequem à tipologia do produto
que pretende construir. Na fase 2 é realizada a análise de viabilidade do terreno de
forma similar à adotada pela empresa B, não sendo considerados na tomada de decisão
os cálculos de VPL e TIR. Após aprovação do empreendimento, decide-se se o terreno
será permutado ou adquirido. Logo após a aprovação do projeto legal a empresa inicia a
elaboração dos projetos executivos. Há uma grande preocupação interna em lançar o
produto apenas após ter os projetos executivos auxiliares prontos. Isto porque a empresa
deseja entregar um produto 100% fiel àquele apresentado no material de lançamento.
Mesmo sendo a única empresa que não possui certificação de qualidade, e evidente o
cuidado em entregar aos seus clientes um produto fiel ao vendido e que respeita as
normas técnicas. A empresa preza por sua imagem e reputação. Há também uma
participação ativa da equipe de obras no desenvolvimento dos projetos desde a fase
conceitual. Isto se dá devido, principalmente, ao fato de que os projetos arquitetônicos e
estruturais são elaborados internamente.
Figura 3 - Processo de Concepção dos Empreendimentos – Empresa C
1 - Prospecção
de Terrenos

2 - Viabilidade
do Terreno +
Projeto
Conceitual

Viável?

3 - Projeto Legal

4 - Projetos
Executivos

5 Planejamento,
Incorporação e
Lançamento

Início Obras

Os três modelos apresentados anteriormente se aproximam do modelo proposto por
ROMANO (2006), no qual o processo de projeto é decomposto em três macrofases:
Pré-projetação; Projetação; Pós-projetação. No entanto, nas três empresas foi observada
uma baixa preocupação e detalhamento da fase de pré-projetação. Nos três casos
estudados, o planejamento e os procedimentos elaborados são em sua grande maioria
voltados para a fase de execução das obras. Há, portanto, um baixo controle e pouca
preocupação com o planejamento e controle da fase de concepção.
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Nenhuma das empresas objeto de estudo possui um processo ou procedimento formal de
gerenciamento de riscos. Esta característica já era esperada, devido ao porte das
empresas, recursos limitados e a cultura pouco formal das empresas construtorasincorporadoras brasileiras.
A redução do grau de incerteza significa uma maior maturidade do projeto e um maior
nível de informações disponíveis para sua implantação. Uma melhor definição do
produto e da forma como este produto será implantado, aprimora a capacidade do
gerente do projeto em prever uma série de problemas tão usuais nos empreendimentos
imobiliários. Mesmo com a consciência de que a fase de concepção é fundamental para
o sucesso final do projeto, é dado, pelas empresas, pouco ou menor valor ao seu
desenvolvimento.
Foram identificados, para cada fase do processo de concepção, elementos que
contribuem de alguma forma para a redução das incertezas do projeto e
consequentemente para o gerenciamento de riscos. Para cada um dos elementos
identificados foi feita uma correlação com um dos 7 processos da ISO31000
anteriormente. Esta análise é mostrada na tabela 2 a seguir.
Tabela 2 – Elementos de Gestão de Riscos X ISO 31000
Fase do Processo Concepção

Elementos de Gestão de Riscos

Empre Empresa Empresa
saA
B
C

Processos ISO 31.000

Considerações

=> Estabelecer o Contexto
=> Identificar os Riscos
=> Comunicar e Consultar
os Riscos

Nesta fase é estabelecido o contexto ao
qual o projeto está sujeito, tanto interno,
organizacional, quanto externo,
comunidade, proprietário do terreno,
legais e regulatórios, etc. Além disso, já
são identificados diversos riscos que
podem afetar o projeto. Também são
utilizadas as lições aprendidas para
aprimorar a escolha dos melhores terrenos.

=> Identificar os Riscos
=> Analisar os Riscos
=> Avaliar os Riscos
=> Tratar os Riscos

A viabilidade do terreno é composta por
uma série de estudos e levantamentos de
informações que visam reduzir o nível de
incerteza do projeto. O projeto conceitual
já prevê algumas medidas de tratamento
dos riscos.

Definição do escopo geral do produto

=> Tratar os Riscos
=> Monitorar e Revisar os
Riscos
=> Comunicar e consultar
os riscos

O avanço no detalhamento do projeto dá
continuidade ao processo de tratamento
dos riscos já identificados. Exigências da
prefeitura ou mesmo e o novo grau de
informações disponíveis trazem a
necessidade de realizar o monitoramento e
revisão dos riscos. São utilizadas as lições
aprendidas para melhor definição do
produto.

Elaboração de um pré-orçamento

=> Identificar os Riscos
=> Analisar os Riscos
=> Avaliar os Riscos
=> Tratar os Riscos

Aborda os mesmos processos da
viabilidade do terreno, porém com maior
nível de detalhe e confiança. Não possui a
importância para decisão de incorporar da
VT, porém pode ser decidido não
implantar o terreno após esta segunda
análise.

Identificação dos melhores terrenos que
se adequem ao produto desejado empresa

Prospeção de Terrenos

Construção de banco de dados com todos
os terrenos já propectados

Estudos iniciais do terreno
Análise de Mercado
Viabilidade do Terreno

Projeto Conceitual
Cálculo do VPL e TIR (Análise
Econômica)
Viabilidade Jurídica

Projeto Legal

Viabilidade de Lançamento (somente
empresa A)

Incorporação e Lançamento

Fase do Processo Concepção

Projetos Executivos e Planejamento

Revisão da Análise Econômica

-

Elementos de Gestão de Riscos

-

-

-

Empre Empresa Empresa
saA
B
C

-

Processos ISO 31.000

Esta etapa gera novos riscos que devem
ser analisados durante o planejamento do
empreendimento e a finalização dos
projetos executivos.
Considerações

Detalhamento do escopo

Riscos identificados são tratados através
=> Tratar os Riscos
=> Monitorar e Revisar os da evolução no densenvolvimento do
Riscos
projeto e a redução do grau de incerteza.
=> Comunicar e consultar
os riscos

Definição do Orçamento

=> Identificar os Riscos
=> Tratar os Riscos
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São identificados riscos relacionados à
baixa definição de projeto ou pouca
confiabilidade nos preços coletados.
Medidas de tratamento podem requerer
melhor detalhe do projeto ou uma pesquisa
de preços mais elaborada e realista.

Tabela 2 – Elementos de Gestão de Riscos X ISO 31000 (Continuação)
Cálculo de contingências

=> Avaliar os Riscos

Definição do Cronograma de Implantação

=> Identificar os Riscos
=> Tratar os Riscos

Nenhuma das empresas faz um cálculo
matemático das contingências de prazo e
custo. No máximo é definida uma
porcentagem fixa para cobrir eventos nãoprevistos. Uma justificativa para não haver
esta análise é a superestimação do
orçamento, que geralmente cobre
variações nos preços, custos não previstos,
etc.

Após definição do cronograma é possível
identificar uma série de riscos que podem
afetar o caminho crítico do
empreendimento.
=> Identificar os Riscos
Estas reuniões poderiam ser chamadas
=> Analisar os Riscos
perfeitamente de reuniões de identificação
=> Avaliar os Riscos
e análise dos riscos, visto que este é o
principal objetivo de sua realização dentro
=> Tratar os Riscos
=> Monitorar e Revisar os das empresas, mesmo não havendo um
Riscos
processo formal de gestão de riscos.

Reuniões de análise crítica
Projetos Executivos e Planejamento

Construtibilidade

=> Identificar os Riscos
=> Tratar os riscos
=> Comunicar e consultar
os riscos

Há uma participação ativa da equipe
responsável pela obra na fase de
elaboração dos projetos e do
planejamento. Há uma consulta constante
às lições aprendidas.

Compatibilização dos Projetos

=> Identificar os Riscos
=> Tratar os riscos

A compatibilização nas três empresas
consiste simplesmente da sobreposição das
diversas plantas. Apesar de ser uma
medida válida, muitos erros são
propagados para a fase de execução.

Legenda
Realiza
Realiza parcialmente
Não realiza

Considerando a tabela 2, e comparando com o observado durante os estudos de caso,
empresas que implementam ou possuem ferramentas diretas ou indiretas que visam
gerenciar e reduzir os riscos dos seus projetos tendem a ser empresas melhores
preparadas, enfrentando cada vez menos surpresas, isto porque sabem medir seus erros e
acertos e com esta informação, prever, cada vez melhor como os seus projetos se
comportarão no futuro.
Mesmo tendo sido analisados os 9 itens apresentados na tabela, qualquer ferramenta,
técnica ou processo que a empresa utilize afim de reduzir as incertezas inerentes aos
seus projetos é caracterizado como parte de um trabalho de gerenciamento de riscos,
portanto, o gerenciamento de riscos não pode ser visto como algo distante e longe da
realidade das empresas, mas sim como uma prática necessária e muitas vezes já aplicada
no dia a dia.
5

CONCLUSÕES

Mesmo não apresentando uma estrutura formalizada de gerenciamento de riscos, as
empresas construtoras-incorporadoras pesquisadas possuem em seu processo de
concepção dos empreendimentos uma série de elementos que auxiliam na redução do
nível de incerteza. Considerando que as incertezas são fontes de riscos, quanto menor o
nível de incerteza do projeto menor o grau de risco que este estará sujeito.
Os elementos de gestão de riscos foram comparados, em uma análise inicial, com os
processos da ISO 31.000, evidenciando que a possibilidade de elaboração de um roteiro
de concepção de empreendimentos voltado para a redução do grau de riscos. Este tipo
de abordagem já é aplicada em projetos de capital através das metodologias FEL e
PDRI. Ambas as abordagens procuram definir um pacote de informações padrão
mínimo que assista na decisão de aprovar ou não o empreendimento.
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Foi identificado que, de forma geral, as empresas não possuem uma gestão cuidadosa da
fase de concepção. Não há um controle de progresso das atividades, não há um
cronograma detalhado das atividades. Apenas uma das empresas estudadas desenvolve a
análise de viabilidade baseando-se em parâmetros econômicos. Os procedimentos para
controle de qualidade são realizados principalmente para manutenção das certificações
ISO 9001 e PBQP-H.
Fica evidente, portanto, a necessidade de maior formalidade e padronização na fase de
concepção. A utilização de um roteiro estruturado para a fase de concepção, com foco
no gerenciamento de riscos, pode trazer melhores resultados globais aos
empreendimentos. Este modelo será desenvolvido em etapa posterior da pesquisa.
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RESUMO
A sociedade industrial passa por uma mudança estrutural para a sociedade de serviços. Assim, as
organizações, em um âmbito mundial, passam por uma alteração de paradigma da liderança em
tecnologia para a liderança em utilização. Para tanto, as empresas tem adotado como estratégia de
diferenciação a servitização, que é a integração de serviços aos produtos. Tal estratégia aproxima os
fabricantes de seus consumidores, agregando valor ao produto, aumentando a satisfação e fidelizando
seus consumidores e criando uma barreira competitiva sustentável. Diante deste contexto, o presente
artigo busca investigar se as organizações brasileiras da indústria da construção civil têm adaptado as suas
estratégias, em consonância ao mercado mundial, e adicionado serviços ao seu portfólio de negócios. Para
analisar o uso da servitização, foi realizado um estudo de caso em um grupo empresarial de médio porte,
da construção civil, localizado em um Balneário conhecido, durante o primeiro trimestre de 2013. O
método utilizado foram entrevistas semiestruturada aos representantes da organização. A estratégia foi
caracterizada, por meio da expansão do grupo, desde 2007, em atividades de prestação de serviço. Com
tais ações, houve um aumento de produção em área construída de 50,14%, nos últimos cinco anos e um
acréscimo em 10,05% no índice de satisfação de seus consumidores, nos últimos três anos, demostrando a
adequação do uso da servitização como estratégia de negócio.
Palavras-chave: Servitização, diferenciação, construção civil.

ABSTRACT
The industrial society undergoes a structural change for services society. Thus, the organizations, in a
global context, undergo a paradigm shift in technology leadership for leadership in use. For this, the
companies have adopted the servitization as differentiation strategy, which is the integration of services
and products. This strategy approaches the manufacturers of their consumers, adding value to the
product, increasing the satisfaction and loyalty of your customers and creating a sustainable competitive
barrier. On this context, this article aims to investigate whether Brazilian organizations in the
construction industry have adapted their strategies, in line to the world market , and added services to its
business portfolio. To analyze the use of servitization, a case study was conducted in a business group
midsized construction, located in a known Balneario, during the first quarter of 2013. The method used
was semi-structured interviews with the representatives of the organization. The strategy was
characterized by expansion of the group since 2007, in service activities. With these actions, there was an
increase in production of building area of 50.14 %, over the last five years, and an increase in 10.05% in
the index of satisfaction of its consumers, over the last three years, demonstrating the appropriateness of
using servitization as a business strategy.
Keywords: Servitization, differentiation, civil construction.
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1

INTRODUÇÃO

Os países industrializados passam por uma mudança estrutural para a sociedade de
serviços, tal alteração é motivada pela redução dos postos de trabalho, devido ao
aumento da automação e produtividade. Assim, as organizações passam por uma
alteração de paradigma, da liderança em tecnologia para a liderança em utilização
(MEIER; ROY; SELIGER, 2010).
Em complemento, Yang et al. (2009) afirmam que, de forma crescente, os fabricantes
de produtos estão alocando um menor esforço na manufatura e um maior foco no
provisionamento de serviços de valor agregado ao consumidor. De acordo com Meier,
Roy e Seliger (2010) os clientes não escolhem mais o produto de menor preço, mas
aqueles cujo ciclo de vida é maior e que possuem assistência durante o uso.
Segundo Baines et al. (2009) para atender esta demanda de serviços especializados e de
maiores exigências dos clientes surge o processo denominado de servitização. Assim, os
fabricantes associam serviços aos seus produtos, criando vínculo com seus
consumidores e vantagem competitiva sustentável com relação aos seus concorrentes.
Diante deste contexto, busca-se responder o seguinte problema de pesquisa, as
organizações brasileiras da indústria da construção civil tem adaptado as suas
estratégias, em consonância ao mercado mundial, agregando valor aos seus produtos por
meio da adição de serviços ao seu portfólio de negócios?
Para tanto, realizou-se um estudo de caso em um grupo empresarial de médio porte, da
indústria da construção civil, com intuito de averiguar a presença de estratégias de
negócio voltadas ao sistema de servitização.
Para atingir este objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram estabelecidos:
i) definir as características do sistema de servitização; ii) estudar as estratégias de
negócio do estudo de caso; iii) verificar a utilização da servitização como estratégia de
negócio.
A relevância deste artigo é caracterizada através das proposições apresentadas e da
necessidade das organizações em adaptar suas estratégias de negócio, de modo a criar
um diferencial competitivo e assegurar a sobrevivência no mercado.
Este artigo foi organizado em seis seções, sendo elas: 1. o capítulo introdutório; 2. o
referencial teórico, contemplando os fundamentos teóricos sobre planejamento
estratégico e o sistema de servitização; 3. a metodologia utilizado; 4. o estudo de caso;
5. a discussão dos resultado; 6 as considerações finais e por fim, as referências.
2
2.1

REFERENCIAL TEÓRICO
Planejamento Estratégico

O planejamento estratégico, ou a definição da estratégia competitiva, é entendido como
um processo pelo qual a organização define um plano ou procedimento com intuito de
caracterizar seu mercado alvo, seus clientes e produtos, assim como, as ações requeridas
para atingir os objetivos propostos pela empresa (AZEVEDO, 2013).
Segundo, Porter (1996) o desenvolvimento de uma estratégia significa executar
diferentes atividades ou realizá-las de modo distintos, com intuito de superar os
concorrentes de mercado. As organizações, portanto, desenvolvem suas estratégias para
obter vantagem competitiva, fornecendo valor para o cliente e criando-o para si.
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Os modelos genéricos de Porter sugerem que a criação de valor pode ser obtida segundo
três estratégias competitivas: a liderança pelo custo, a diferenciação e o enfoque. De
acordo com Schneider et al. (2009) a primeira estratégia, refere-se a ações voltadas à
eficiência, produtividade e redução do custo; enquanto que, a segunda trata da utilização
da tecnologia, da assistência ou outros meios para se criar diferenciais e a terceira é a
definição de um público alvo restrito e a utilização de uma das estratégias mencionadas.
Contudo, para Mintzberg, Alstrnand e Lampel (2009) o processo de elaboração de uma
estratégia é muito mais rico, confuso e dinâmico do que os processos descritos por
Porter. Estes autores descrevem o processo de formulação da estratégia em dez escolas,
sendo: três prescritivas, seis descritivas, e a última integrativa. Sendo elas:


escola do design: responsável pelo processo de concepção;



escola do planejamento: descreve o processo de formulação;



escola do posicionamento: analisa criticamente a formulação da estratégia;



escola empreendedora: apresenta o processo visionário da estratégia;



escola cognitiva: determina a formulação como um processo mental;



escola de aprendizado: pondera a estratégia como um processo emergente;



escola do poder: considera a formulação um processo de negociação;



escola cultural: avalia sua criação como um processo coletivo;



escola ambiental: defende a estratégia como um processo reativo;



escola de configuração: considera a formulação da estratégia como um processo
de transformação.

Os autores concordam que independente da teoria utilizada, explícita ou implicitamente,
toda organização define sua estratégia. Sendo que, o foco das estratégias
organizacionais atuais tem se direcionado a capacidade de criação de valor para os
clientes, por meio de soluções inovadoras e criativas.
2.2

Servitização

A servitização foi um termo definido por Vandermerwe e Rada em 1988 e desde, então,
este sistema tem sido estudado. Atualmente, muitas organizações estão adotando-a
como forma de agregar valor aos produtos, gerando capacidades adicionais aos
fabricantes e criando uma diferenciação, com ação de longo prazo. (BAINES et al.,
2009).
Segundo, Schmenner et al. (2009) a servitização não deve ser considerada uma nova
estratégia de negócio. Uma vez que, este processo tem sido adotado por organizações a
mais de 150 anos, onde os fabricantes buscam controlar os elementos à jusante de sua
cadeia de abastecimento, com o intuito de se aproximar do cliente e criar uma barreira
sustentável, à entrada de concorrente, pela fidelização dos clientes.
A principal característica da servitização diz respeito à mudança de foco da venda do
produto para um conjunto de serviços. Segundo Silva et al. (2009), o recurso básico
deixa de ser a produção, mas um sistema de conhecimento em que toda a organização se
volta ao atendimento das necessidades do usuário.
Para Baines et al. (2009) as terminologias de produto e serviço, para o estudo da
servitização, são definidos como sendo: o produto, os artefatos materiais, ou seja, o
1179

objeto em si; e o serviço como os ativos intangíveis de uma atividade econômica que
não resulta em propriedade.
A principal dificuldade da implantação da servitização se deve a reorganização da
estrutura produtiva, permitindo a alteração e a evolução da manufatura, de acordo com,
as aspirações dos consumidores. Contudo, o acesso permanente do fabricante às
informações de uso do produto, permitem melhorias no projeto e aumento no
desempenho e confiabilidade do produto (BAINES et al., 2007).
Desta forma, a provisão de serviços por si só não é considerada uma vantagem
competitiva para a organização. Segundo Davies (2003) os serviços se tornam um
diferencial quando estes combinados aos produtos proveem soluções que agregam valor
para os clientes.
De acordo com Brax (2005) existem inúmeras razões para incluir serviços nos portfólios
das empresas, tais como facilitar a venda de produtos, aumentar a fidelidade dos
consumidores, criar oportunidades de crescimentos em mercados maduros, equilibrar os
efeitos dos ciclos econômicos com diferentes fluxos de caixa e responder as demandas
do mercado.
Enquanto que as pesquisas de Baines et al. (2009) sugerem três fatores que impulsionam
o uso de estratégias de servitização, definidos por como sendo: financeiro, para
aumentar a margem de lucro e estabilidade de renda; estratégico, para criar uma
vantagem competitiva de diferenciação; e comercialização, para influenciar a decisão de
compra e fidelizar o cliente.
Com relação aos modos de servitização, um estudo desenvolvido por Wise e
Baumgartner (1999) apud Almeida, Miguel e Silva (2011) apresenta três modelos de
negócio visando à aproximação com o cliente, sendo eles:


serviços embutidos: a inclusão de serviços nas ofertas tradicionais, eliminando
atividades que deveriam ser realizadas pelos clientes;



serviços abrangentes: a integração aos produtos de serviços que não podem ser
cominados aos serviços, mas devido a posição privilegiadas como fornecedor,
oferecem esta atividade associada aos clientes;



soluções integradas: refere-se a oferta de uma gama de serviços em conjunto
com os produtos.

Enquanto que, o autor Davies (2003) propõe uma estrutura contento cinco modos de
realização da servitização, definindo-os como: solução de problemas, consultoria,
integração de sistemas, financiamento e soluções integradas.
3

METODOLOGIA

O artigo trata de um estudo de caso sobre o sistema de servitização como estratégia de
negócio, aplicado a um grupo empresarial da construção civil, localizado em um
Balneário conhecido.
Caracteriza-se como de natureza qualitativa, com delineamento exploratório, por se
tratar de uma pesquisa de interpretação dos fenômenos e atribuição de significados, sem
a utilização de métodos e técnicas estatísticas, mas com intuito de ampliar o
conhecimento a respeito de poucos objetos.
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Primeiramente, foi realizada uma revisão bibliográfica, a respeito do tema servitização.
Esta busca teve como desígnio definir as características deste sistema de negócios, de
forma a possibilitar a verificação do uso destas estratégias em uma organização.
Para contextualizar a pesquisa, foi selecionado um grupo empresarial de médio porte, da
construção civil, para verificar a utilização do sistema de servitização como instrumento
estratégico de diferenciação de negócios, onde foi elaborado o estudo de caso.
Empregaram-se como método de pesquisa, entrevistas semiestruturadas, com o setor de
qualidade e a diretoria executiva, que foram definidos como os representantes do grupo.
Para garantir a confiabilidade das informações foi realizada análise documental dos
procedimentos da empresa.
Este estudo foi realizado durante o primeiro trimestre do ano de 2013. Com base nas
informações obtidas durante as entrevistas e alguns dados fornecidos pela empresa,
foram realizadas as análises e desenvolvido o presente artigo.
4
4.1

ESTUDO DE CASO
Descrição do grupo empresarial

O grupo empresarial é definido como uma organização de médio porte do subsetor de
edificações da indústria da construção civil que atua principalmente na construção e
comercialização de edifícios comerciais e residenciais de alto padrão. Possui um quadro
funcional composto por mais de 800 funcionários, tendo como característica uma
representativa parcela da equipe própria.
Fundado em 1984 em um Balneário conhecido, é uma organização de base familiar e
cultura hierárquica. Até o ano de 2013, entregou 435.497,16 m² em área construída em
mais de trinta edifícios, onde grande parcela (cerca de setenta por cento) de seus
empreendimentos construídos na última década.
A organização tem como missão em seus empreendimentos, valorizar os espaços,
proporcionando bem estar, elegância, conforto e exclusividade. Nos últimos anos,
diversificou seu ramo de atuação em diversos segmentos, relacionados à construção
civil. Estes segmentos adicionaram serviços, ou qualidade ao produto, agregando valor
aos edifícios.
4.2

Desenvolvimento do grupo empresarial

A expansão do grupo iniciou em 2002 com a empresa de fundações. Esta empresa
surgiu através da observação do mercado, que se encontrava aquecido e demonstrava
um crescimento promissor. Atualmente, a empresa de fundações possui mais de dez
equipes distribuídas em diversos locais do país.
Desde 2007 o foco de expansão da empresa se voltou ao atendimento de seus
consumidores e à busca por melhor compreender suas necessidades. Assim,
observaram-se modificações nas suas práticas para atividades associados à venda dos
apartamentos, produto principal do grupo. Na Figura 01, pode ser visualizada a
cronologia da abertura de empresas do grupo.
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Figura 01 – Cronologia abertura das empresas do grupo.

Nos anos 2007, 2008, 2012 e 2013 realizaram-se a abertura da empresa de móveis e
decoração, a assessoria de condomínios, a manutenção e reformas e a manutenção pós
venda, respectivamente. As empresas têm o intuito de agregar valor, por meio da venda
associada de serviços durante a aquisição do apartamento e o fornecimento de serviços
de apoio posteriores à compra.
Outra forma adotada pela organização para agregar qualidade e diferenciação aos seus
produtos foi a setorização da empresa. Ou seja, a organização cria setores que se
apropriam o fornecimento de alguns serviços e insumos, específicos da construção civil,
antes terceirizados, elevando o desempenho de determinada atividade.
A setorização ocorre quando a eficiência dos fornecedores está abaixo do padrão
estabelecido pela empresa. Assim, investe-se em equipamentos e técnicas de
modernização de determinado serviço ou insumo. No ano de 2013, foi construída uma
fábrica para alocar: o atelier de gesso, o atelier da marcenaria, a fábrica de esquadrias, a
marmoraria, entre outros.
Em 2013 a organização também pretendia incluir nos locais de comercialização de
imóveis, pesquisas com os clientes que não adquiriram seus apartamentos com intuito
de identificar as razões que impediram a aquisição e desenvolver a qualidade do
produto.
5

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O grupo empresarial desde sua formação utilizou como estratégia de negócio o enfoque
em um público alvo característico, desenvolvendo apartamentos personalizados aos seus
consumidores. Assim, o sistema de servitização concorda com os objetivos do grupo ao
criar um diferencial competitivo, por meio da agregação de valor ao produto.
O sistema de servitização foi utilizado de modo intuitivo pela organização, como forma
de melhor atender o seu consumidor e agregar valor ao seu produto. Observa-se o
emprego desta estratégia com base nas seguintes análises:


em períodos com menor volume de investimentos no setor, o grupo atuou como
financiador de seus imóveis, forma de comercialização que garantiu o
crescimento da empresa na década de 80;



atualmente, com a empresa de móveis e decorações constata-se a utilização de
dois modelos de negócio: a venda do apartamento de forma combinada ao
serviço de decoração (solução integrada), ou a comercialização de apartamentos
mobiliados (serviços embutidos);



a assessoria de condomínios e as empresas de manutenção e reforma e ou pós
vendas se caracterizam como estratégias de serviços abrangentes.
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Com relação a tais estratégias serem convertidas em crescimento organizacional,
verifica-se que com a abertura das empresas que associassem serviços ao produto
principal da organização, pode ser verificado um aumento anual gradual na produção de
metros quadrados (m²). Em 2007 eram produzidos 32.108,00 m² e em 2012 foram
construídos 48.207,60 m², que representam um acréscimo de 50,14% em área construída
em um período de cinco anos, conforme representado na Figura 02.
Figura 02 – Área construída na última década.
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Os resultados permanecem promissores ao avaliar a quantidade de empreendimentos
construídos simultaneamente, neste período de cinco anos (de 2007 a 2012) houve um
aumento de 66,67%, onde em 2007 eram executados seis empreendimentos para dez em
2012 (Figura 03).
Figura 03 – Número de edifícios construídos na última década.
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Ressalta-se que durante o segundo semestre de 2009, o grupo empresarial observou
algumas alterações no setor em virtude da crise econômica mundial. Contudo, pode ser
observado que a organização manteve sua produção.
Este fato, também esta associado a outras medidas, tais como: a abertura de dois
empreendimentos para financiamentos em 2008. Sendo que, os demais
empreendimentos continuam amparados com capital próprio. Esta alteração foi utilizada
para dar velocidade construtiva e manter o crescimento do grupo.
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Outro índice interessante se refere à satisfação dos consumidores, por meio deste se
verifica a agregação de valor ao cliente por meio das ações utilizadas pelo grupo. A
avaliação dos consumidores começou a ser realizada em 2009. Através deste índice
pode ser verificada a melhora gradual na qualidade dos empreendimentos em 10,05% ao
longo de um período de três anos, apresentado na Figura 04.
Figura 04 – Média geral da pesquisa de satisfação dos consumidores.
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Por meio desta análise, percebe-se que a servitização pode ser vista como uma estratégia
que tem sido adotada pela construção civil e apresenta bons resultados. Contudo,
observa-se que outras ações foram realizadas em conjunto e que esta estratégia não pode
ser considerada a única responsável pelos resultados.
6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema de servitização é um instrumento estratégico interessante no que diz respeito
à diferenciação, pois promove a integração entre produtos e serviços, agregando valor
ao produto, aumentando a satisfação dos consumidores e garantindo a fidelização dos
mesmos.
Independente do modelo estratégico adotado pela organização, a aproximação com o
seu consumidor por meio da prestação de serviço é considerada positiva por permitir o
desenvolvimento e a evolução do produto em consonância com os requisitos definidos
como relevantes.
Com relação ao estudo de caso, foram verificadas algumas ações que caracterizam a
utilização da servitização como instrumento estratégico no grupo empresarial da
construção civil analisado. Observou-se que tais ações apresentam bons resultados, uma
vez que refletem em um crescimento contínuo da produção e um acréscimo da
qualidade do produto, segundo avaliação de seus consumidores.
Contudo, ressalva-se que o uso deste processo não deve ser considerado a razão
exclusiva para o crescimento do grupo empresarial, sendo necessária uma análise mais
aprofundada. Sugere-se o desenvolvimento e aplicação de um modelo que mensure a
viabilidade das ações de servitização e avalie a lucratividade dos investimentos e a
necessidade do mercado.
Este estudo foi desenvolvido em um grupo empresarial em isolado, logo, para verificar
a aderência nas organizações da construção civil as estratégias de servitização, este
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estudo deve ser expandido para outras empresas do mesmo segmento. Demonstra-se
também adequado a avaliação de outros segmentos industriais a respeito do tema.
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RESUMO
A sobrevivência de uma organização depende de sua capacidade de avaliação do ambiente interno e
externo, e de sua aptidão em transformar os objetivos estratégicos em ações. Ciente desta afirmação, este
artigo propõe a elaboração de indicadores de desempenho, por meio do modelo Balanced Scorecard
(BSC), aplicado a um estudo de caso, em uma empresa consultora em gestão de obras na construção civil.
A organização foi fundada no inicio de 2013, portanto, esta em processo de organização de seus
processos gerenciais internos, por meio do qual a proposição de indicadores permitiria o
acompanhamento da evolução de suas atividades. Para tanto, realizaram-se entrevistas semiestruturadas,
com os representantes da empresa, durante o segundo trimestre do ano de 2013. Com base nas
informações obtidas, foram elaborados vinte indicadores, sendo: nove no ambiente on line (caracterizado
pela relação entre a organização e o mercado), cinco no off line (definido pelas atividades de suporte aos
processos operacionais); cinco in line (ambiente onde são desenvolvidos os processos operacionais) e um
misto no ambiente on e in line. Os indicadores refletem o atual estado da organização, permitindo a
tomada de decisão para a melhoria contínua da empresa. Portanto, com uma abordagem proativa dos
indicadores os processos são conduzidos para uma maior eficiência, evitando falhas e promovendo
melhores resultados financeiros do negócio.
Palavras chave: Indicadores; Balanced Scorecard (BSC), gestão da construção.

ABSTRACT
The survival of an organization depends of its capacity to evaluate the external and internal environment,
and of its ability to transform strategic objectives in actions. Aware of this, this paper proposes the
implementation of performance indicators, through Balanced Scorecard (BSC) model, applied in a case
study in a consulting company in management of civil constructions. The organization was founded at the
beginning of 2013, therefore, in this organization process their internal management processes, through
which indicators are proposed to allow monitoring the evolution of its activities. In this regard, in the
second quarter of 2013 were carried semi-structured interviews with the representatives of the company.
Based in these information were created twenty indicators, as follows: nine in online environment
(characterized by the relation between the company and the market), five in offline (defined by the
support activities to the operating process), five in inline (environment where operating process are
developed) and in a mixed environment on and in line. The indicators reflect the current state of the
organization, enabling decision making for continuous improvement of the company. Therefore, with a
proactive approach to indicators processes are driven to greater efficiency by avoiding failures and
promoting better financial results of the business.
Keywords: Indicators; Balanced Scorecard (BSC); construction management.

1186

1

INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil possui uma função estratégica no desenvolvimento
econômico e social dos países, devido a sua representatividade no produto interno bruto
e sua ação como geradora de empregos, onde em momentos de baixo crescimento
econômico são fomentadas políticas públicas neste segmento econômico (KURESKI,
2011).
Contudo, apesar de sua importância, principalmente em países em desenvolvimento
como o Brasil, as organizações deste segmento industrial são pouco consolidadas no
que diz respeito ao desempenho dos processos gerenciais. De acordo com Dave e
Koskela (2009), com a economia globalizada, a construção civil tem sofrido
considerável pressão para melhorar o desempenho de seus processos produtivos.
Nesta conjuntura, um estudo realizado por Guzi (2011) a cerca da cultura
organizacional das empresas do setor, relatou a carência no uso de ferramentas de
controle dos processos gerenciais, bem como, ausência na elaboração de estratégias,
dificuldades de comunicação, disseminação de objetivos e metas nas empresas de
construção civil.
Em resposta à demanda e carência do mercado, no início da segunda década do século
XXI, em uma capital sulina, foi criada uma empresa que presta consultoria em gestão de
obras da construção civil, por meio de metodologias que integram o conhecimento
científico e as vivências práticas.
Diante deste contexto, busca-se responder o seguinte problema de pesquisa: como
avaliar o desempenho e a adequação das estratégias desta empresa consultora na gestão
de obras da construção civil?
Para tanto, o presente estudo tem o intuito de elaborar os indicadores de desempenho a
ser aplicados como ferramenta de controle e gestão em uma organização que presta
consultoria em gestão da construção. Para atingir este objetivo geral, os seguintes
objetivos específicos foram perseguidos: i) definir um modelo de avaliação de
desempenho das organizações; ii) estudar as características da empresa selecionada para
o estudo de caso; iii) elaborar a proposta de indicadores de desempenho.
A relevância deste artigo é caracterizada através das proposições apresentadas e da
necessidade da organização em monitorar o desempenho da empresa e adequar os
serviços prestados para garantir o diferencial competitivo e assegurar a sobrevivência no
mercado.
Este artigo está organizado nas seguintes seções: 1 o capítulo introdutório; 2 o
referencial teórico, contemplando os fundamentos teóricos sobre indicadores e o modelo
BSC (Balanced Scorecard); 3 a metodologia utilizada; 4 o estudo de caso e os
indicadores propostos; 5 as considerações finais e, por fim, as referências.
2
2.1

REFERENCIAL TEÓRICO
Avaliação de Desempenho

A avaliação do desempenho é essencial para as organizações, uma vez que determina o
ambiente atual e impulsiona para a melhoria contínua da gestão da empresa. Contudo,
Almahmoud, Doloi e Panuwatwanich (2012) alerta sobre a necessidade de modelos que
forneçam uma abordagem proativa, de forma a conduzir os processos a melhores
resultados e evitar falhas.
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De acordo com Azevedo (2009) a medição do desempenho se fundamenta nos
indicadores, que são mecanismo de avaliação, com bases mensuráveis, de análise da
qualidade e produtividade de uma organização, tornando o ambiente de decisões do
negócio mais seguro e controlado, atraindo mais investimentos.
Contudo, estudos realizados na indústria da construção civil nacional descrevem que os
indicadores de desempenho não são elaborados em consonância com os objetivos
estratégicos da empresa, resultando em processos burocráticos ineficazes que não são
incorporados aos processos gerenciais (HERNANDES, 2008; AZEVEDO, 2009).
Segundo Zorzi e Ensslin (2007), dentre os modelos de medição de desempenho, o
Balanced Scorecard (BSC) é o mais utilizado para operacionalizar a estratégia da
organização, pois clarifica a visão e a estratégia da organização traduzindo-as em planos
de ação compreensíveis a todos os integrantes de uma organização.
Este sistema propõe a medição de indicadores financeiros e não financeiros, que
analisam a sustentabilidade econômica do negócio, a satisfação dos clientes internos e
externos, a qualidade dos serviços prestados, o sistema de aperfeiçoamento da
organização e a capacidade da organização de se adaptar e mudar
(GRIGOROUDIS;ORFANOUDAKI; ZOPOUNIDIS, 2012).
2.2

Modelo BSC (Balanced Scorecard)

O modelo Balanced Scorecard foi apresentado, na literatura científica, em 1992, por
Robert Kaplan e Davis Norton, na Hardvard Business Review. O artigo tinha o intuito
de apresentar um modelo de avaliação do desempenho, contudo, ficou reconhecido por
desenvolver uma metodologia de gestão estratégica baseada em quatro perspectivas
(KAPLAN; NORTON, 2000).
A combinação destas diferentes perspectivas por este sistema de medição e gestão,
segundo Rajesh et al (2012), consente aos gestores uma visão holística do negócio,
permitindo uma melhor compreensão das relações e das trocas entre as diferentes
dimensões de desempenho, favorecendo a tomada de decisão e a resolução de
problemas.
Segundo Kaplan e Norton (2000) o modelo Balanced Scorecard permite atingir este
equilíbrio dinâmico entre os processos estratégico e as ações operacionais, utilizando
quatro perspectivas distintas como estratégia para a criação de valor, sendo elas:


financeira: atendimento do acionista, por meio de estratégias de crescimento,
rentabilidade e risco;



cliente: foco no cliente e na criação da imagem da empresa de diferenciação e
criação de valor;



processos e negócios internos: definição de prioridades estratégicas internas, de
forma a satisfazer tanto os clientes quanto acionistas;



aprendizado e crescimento: desenvolvimento de um ambiente organizacional
propício à mudança, inovação e crescimento.

O conceito de Balanced Scorecard é muito relevante no ambiente atual, onde as
organizações enfrentando clientes mais exigentes, concorrência mais intensa e
legislações mais severas. Que alteraram o sistema de concorrência com base na
capacidade de investir para um ambiente onde se valoriza o conhecimento e os ativos
intangíveis como vantagem competitiva. (GHOSH; MUKHERJEE, 2006).
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3

METODOLOGIA

A presente pesquisa trata de um estudo de caso aplicado a uma organização que atua
como consultora na gestão de obras da construção civil. Este estudo possui natureza
qualitativa, com delineamento descritivo, ao delinear as características e procedimentos
da empresa; e analítica, por avaliar e ponderar sobre os indicadores elaborados.
Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica, a respeito do tema “indicadores de
desempenho”. Nesta busca alçava-se determinar um modelo mais adequado para
elaboração de indicadores, sendo definido o Balanced Scorecard (BSC) como o mais
apropriado.
Por seguinte, para contextualizar a pesquisa, foi selecionada uma empresa consultora na
área de gestão da construção, onde foi elaborado um estudo de caso, durante o segundo
trimestre do ano de 2013. Com o intuito de elaborar o modelo, foram realizadas
entrevistas semiestruturadas, com os representantes da empresa e estudada as
informações disponíveis sobre a organização.
Conforme as recomendações de Kaplan e Norton (2000) as informações obtidas na
organização, foram ordenadas de acordo com a o proposto pelo método em: visão
estratégica da organização, objetivos estratégicos e fatores críticos de sucesso. O
vínculo com os indicadores foi realizado com base na definição dos fatores/medidas.
Após a definição dos fatores/medidas, foram utilizados os procedimentos propostos por
Paladini (2011), para a elaboração dos indicadores. Por meio dos quais foram definidos:
os objetivos, as justificativa, os padrões e os elementos de cada indicador. O método
apresenta os indicadores agrupados em três ambientes: on, off e in line.
As definições e os indicadores foram validados pelos representantes da empresa, que
acompanharam a elaboração dos indicadores e julgaram como adequados. Estes também
atuaram como responsáveis pelas definições dos padrões admitidos como aceitáveis
pela organização.
4
4.1

ESTUDO DE CASO
Caracterização da empresa

Em junho de 2012, em uma capital sulina, dois estudiosos da área de gestão da
construção: um com vasto conhecimento das práticas de mercado e o segundo, com
sólida experiência acadêmica. Observaram o contexto da construção civil e notaram
uma lacuna a ser preenchida entre as pesquisas desenvolvidas nas instituições de ensino
e as técnicas aplicadas nas construtoras de pequeno e médio porte, maioria no setor.
Estes estudiosos alinhavaram seus conhecimentos teóricos e as expectativas e demandas
do mercado e elaboram um método que traduz as ferramentas e instrumentos científicos
a uma linguagem acessível às práticas da construção civil. Desta forma, em março de
2013 instituíram uma empresa que presta consultoria às construtoras no
desenvolvimento e personalização dos processos de gestão de obras.
A organização está fundamentada no aprimoramento dos processos de gestão da
construção civil e valorização da praticidade e qualidade das ferramentas e técnicas,
tendo como base a filosofia Lean Construction e o ciclo de melhoria contínua. Por meio
de serviços de elaboração de orçamentos, planejamento e acompanhamento de obras,
treinamentos in company, gestão ambiental no canteiro, entre outros.
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Em menos de seis meses a aceitação do mercado fez com que o quadro de funcionários
fosse triplicado e continuassem em plena expansão. Atualmente, a empresa atende a
várias construtoras, atuando em mais de vinte empreendimentos, distribuídos em várias
cidades da região.
Para conquistar o mercado o foco esteve nas ações operacionais e foram abdicadas as
ações táticas e estratégicas. Contudo, para cumprir a visão estratégica da organização,
faz-se necessário a análise das ações de negócio com a intenção de manter as
características de diferenciação pela aplicação prática do conhecimento técnico
científico e promover o desempenho organizacional sustentável.
4.2

Desenvolvimento dos indicadores de desempenho

Os indicadores foram elaborados á partir da visão estratégica da organização, conforme
recomendação da metodologia de Karplan e Norton (2000). Para tanto, a visão foi
decomposta em objetivos estratégicos e em fatores críticos de sucesso, segundo as
quatro perspectivas do modelo Balanced Scorecard (BSC), e definido o fator/medida
descritos na Figura 01.
Figura 01 – Resumo da aplicação do modelo Balanced Scorecard (BSC).
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Por conseguinte, os fatores e medidas, foram utilizados como marco inicial na
estruturação dos indicadores pelo método de Paladini (2011). Foram elaborados 20
indicadores, caracterizados como: 9 indicadores de ambiente on line (Quadro 01), 5 no
ambiente off line (Quadro 02), 5 indicadores no ambiente in line (Quadro 03) e 1 no on
e in line (Quadro 01 e Quadro 03).
Os indicadores do ambiente on line (Quadro 01) se caracterizam por avaliar as relações
entre a organização e o mercado, deste modo, direcionando a organização para o
atendimento do cliente. Sendo fator determinante à sobrevivência da empresa, devido a
sua função de responder às mudanças no ambiente externo com velocidade e precisão
das mutações (PALADINI, 2011).
Quadro 01 – Indicadores ambiente on line.
Indicador

Objetivo

1

Analisar a
rentabilidade da
organização.

2

Avaliar o
crescimento da
organização.

5

6

7

8

Analisa a
adequação da
oferta de novos
serviços à
demanda do
mercado.
Determinar a
eficácia do
processo interno
em corresponder
às expectativas
consumidores.
Analisar a
imagem da
organização
perante seus
consumidores.
Avaliar a
adequação das
propostas
elaboradas pela
organização as
expectativas do
mercado.

Justificativa

Padrão

Elemento

Fator/Medida

Verificar se as atiRentabilidade
Percentual de
vidades desenvol15% do
da
lucro líquido por
vidas apresentam
faturamento
organização.
ano.
resultados positivos à organização.
Conferir se as
Percentual de
Crescimento
atividades da
crescimento da
da
organização estão 5% ao ano
receita líquida por
organização.
conquistando a
ano.
fatia de atuação.
Verificar se os
Percentual de
novos serviços
oferecidos são
20% do
Aceitação do faturamento com
novos serviços
necessários e
faturamento
mercado.
por ano.
adequados ao
mercado.
Manter os
consumidores
satisfeitos e suas
exigências
atendidas.

Zero de
ocorrência

Garantir a
satisfação dos
consumidores e a
sobrevivência da
organização.
Verificar se as
propostas
elaboradas pela
organização estão
captando clientes
e estão adequadas
à demanda do
mercado.

9,0

90% das
propostas
aceitas/
realizadas.

Atendimento
aos
consumidores.

Número de
reclamações
recebidas por
trimestre.

Média do índice
Satisfação dos de satisfação dos
consumidores. consumidores por
ano.

Atendimento
às
necessidades
dos clientes

Percentual de
propostas
aprovadas pelos
clientes por
trimestre.
Continua...
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Continuação Quadro 01.
Indicador

Objetivo

Justificativa

9

Determinar se a
organização tem
captado novos
consumidores.

Avaliar o
crescimento
vertical da
organização,
captação de
clientes.

10

11

12

Analisar se a
organização tem
aumentado
verticalmente.
Determinar se as
novas
necessidades dos
consumidores têm
sido supridas pela
organização.
Avaliar o
alinhamento dos
processos internos
as expectativas
dos
consumidores.

Padrão

Elemento

Fator/Medida

10,0 novos
Número de novos
Captação de
consumidoconsumidores por
consumidores.
res.
ano.

Avaliar o
crescimento
vertical da
organização.
Avaliar a
evolução dos
produtos de
acordo com as
expectativas dos
consumidores.

5,0 novos
consumidores/saída.
100% das
sugestões/
solicitações
atendidas.

Verificar a
eficácia dos
processos
internos.

Zero de
ocorrência.

Crescimento
da
organização.

Número de
entrada/saída de
consumidores por
ano.

Evolução da
organização.

No de produtos
oferecidos a partir
de sugestões dos
consumidores por
ano.

Eficácia
organização.

Número de
revisões por
produtos por
trimestre.

O ambiente on line, foi o que recebeu maior atenção, por ser responsável em atender os
investidores, consumidores e clientes. Os indicadores 1 e 2, referem-se às expectativas
dos acionistas e necessidade de todas as organizações de fornecer lucro e crescer
financeiramente. A pretensão dos indicadores 6, 7, 8 e 12 é sobre a necessidade de
corresponder às expectativas atuais, enquanto que, os indicadores 5, 9, 10 e 11 aspiram
ao constante crescimento e adaptabilidade da empresa.
Segundo Paladini (2011) o ambiente off line, apresentado na Quadro 02, fornece a
avaliação das atividades que dão suporte ao processo produtivo, sendo definidas
basicamente como as ações de desenvolvimento dos recursos humanos, que atuam
indiretamente na produção. Afinal, os colaboradores são os clientes internos e sua
satisfação e qualidade reflete em todos os produtos e serviços oferecidos.
Quadro 02 – Indicadores ambiente off line.
Indicador

16

Objetivo

Justificativa

Padrão

Elemento

Fator/Medida

Percentual de
Em média
Determinar o
colaboradores
Ampliar o
90% de
envolvimento e
Envolvimento
presentes em
participação dos envolvimento nos presença
dos
eventos da
eventos da
dos colabocolaboradores nos
colaboradores
organização
organização.
radores nos
eventos da
por trimestre.
eventos
organização.
Continua...
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Continuação Quadro 02.
Indicador

17

18

19

20

Objetivo

Justificativa

Padrão

Elemento

Fator/Medida

Média do
índice de
avaliação do
Satisfação
Média 9,0
ambiente
equipe.
pelos
colaboradores
por trimestre.
% de investimento apliTreinamento
0,5% do
cado em treiCapacitar os
dos
faturamento
namento dos
colaboradores.
colaboradores.
anual.
colaboradores
por ano.
Média do
índice de
Avaliar o
Capacitação
avaliação dos
desempenho dos Média 9,0.
dos
fornecedores.
fornecedores fornecedores
por ano.
Analisar o
Número de
comprometimento
sugestões
espontâneo dos 1 sugestões
Motivação
recebidas dos
colaboradores
por
dos
com o
trimestre. colaboradores. colaboradores
por trimestre.
desenvolvimento
da organização.
Melhorar as
características do
ambiente conforme expectativa
dos
colaboradores.

Avaliar a
satisfação dos
colaboradores
com o ambiente.
Verificar o
comprometimento
da alta direção em
investir na qualificação de seus
colaboradores.
Analisar se os
fornecedores se
adequam às
necessidades da
organização.
Determinar o
comprometimento
dos colaboradores
com a
organização.

O ambiente de operação do processo produtivo é definido como in line. Neste ambiente,
definem-se as características básicas da organização suas potencialidades e fragilidades
(PALADINI, 2011). No Quadro 03 são expostos os indicadores que devem avaliar a
eficiência dos processos da organização, tais como o indicador 3, 12, 13 e 14. Enquanto
que, os indicadores 4 e 15 refletem o desenvolvimento da organização através do
aprimoramento de suas atividades.
Quadro 03 – Indicadores ambiente in line.
Indicador

Objetivo

3

Determinar a
produtividade
dos recursos
humanos.

4

Justificativa

Padrão

Elemento

Fator/Medida

Reduzir o
Variável de
Média de homens
consumo de
acordo com Produtividade
horas por
homens hora por
o produto.
produto.
produto.
Verificar o comAvaliar o
% de faturamento
prometimento da
comprometimenaplicado para
Desenvolvi3% do
alta direção em
to da alta direção
aprimorar os pro- faturamento mento de novos aprimoramento
no aprimodos produtos por
serviços.
por ano.
dutos, conforme
ramento dos
ano.
solicitações do
produtos.
mercado.
Continua...

1193

Continuação Quadro 03.
Indicador

12

13

5

Objetivo

Justificativa

Avaliar o
alinhamento dos
Verificar a
processos
eficácia dos
internos as
processos
expectativas dos
internos.
consumidores.
Determinar o
Minimizar o custo
custo em
com retrabalho.
retrabalho dos
produtos.

Padrão

Elemento

Fator/Medida

Zero de
ocorrência.

Eficácia
organização.

Número de
revisões por
produtos por
trimestre.

Variável de
acordo com
o produto.

Falhas/ erros.

Reduzir o tempo Variável de
médio de resposta acordo com
o produto.
ao cliente.

Comunicação
externa.

Custo de
retrabalho de
produtos por
trimestre.
Tempo médio de
resposta aos
consumidores por
produto por
trimestre

14

Determinar o
tempo médio de
resposta ao
cliente.

15

Registrar as
No de ações
Desenvolver
lições aprendidas
constantemente o
realizadas a partir
4 ações por Aprimoramento
e soluções para
processo de
de lições
ano.
dos processos.
aprimoramento
gestão da
aprendidas por
do processo de
organização.
ano.
gestão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sobrevivência de uma organização depende de sua capacidade de avaliação do
ambiente interno e externo, assim como, da aptidão em transformar os objetivos
estratégicos em ações. Para traduzir este pensamento foram elaborados os indicadores
de desempenho segundo o modelo Balanced Scorecard. Afinal, independente das
características da organização, o sucesso ou fracasso nos negócios reflete as decisões
realizadas no presente.
A empresa de consultoria, em questão, tem como diferencial a personalização de
processos de gestão de obras de construção civil e teve uma boa aceitação inicial.
Contudo, para manter-se saudável e crescer é importante que se tenha como foco as
estratégias que transformarão a visão da organização em realidade, pois suas conquistas
atuais são frutos das boas escolhas realizadas no passado.
Todos os indicadores foram considerados adequados para a organização pelos seus
representantes, por contemplarem aspectos financeiros, essenciais para vitalidade da
empresa, por terem como meta a manutenção e crescimento em todas as perspectivas e
objetivarem o desenvolvimento dos processos, recursos e atendimento aos clientes.
Portanto, estes vinte indicadores podem servir como base para medição do desempenho
de suas atividades, serviços e produtos, por focarem nos eixos essenciais para toda
organização. Contudo, Kaplan e Norton (2000) alertam que o sucesso do modelo em
atingir melhores resultados depende principalmente do alinhamento e adesão dos
recursos com as estratégias da organização durante o período de implantação.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é testar a aplicabilidade da ferramenta laddering associada à cadeia “meios-fim”
para o mapeamento do valor percebido por usuários de sistemas de proteções coletivas (SPC): guardacorpo rodapé (GcR) em um empreendimento, localizado no Bairro Passo D’ Areia no Município de Porto
Alegre - RS. O estudo foi desenvolvido com a aplicação de entrevistas aos usuários do produto para a
construção do mapeamento da hierarquia de valor percebido. A principal contribuição deste trabalho
condiz com a confirmação de que a metodologia adotada é pertinente ao estudo que a pesquisa se
propunha, ou seja, a aplicabilidade da ferramenta laddering associada à cadeia “meios-fim” são eficazes
em identificar, mediante a determinação da estrutura perceptiva e cognitiva dos usuários, elementos
determinantes do seu comportamento. Desta forma, essa metodologia tem potencial para auxiliar na
determinação de diretrizes e soluções mais adequadas para a melhoria dos “EPC GcR”, que venham a
garantir melhores condições de segurança ao trabalhador, assim como maior valor do serviço ofertado,
desempenho da obra e qualidade de vida a seus distintos usuários.
Palavras-chave: Formação de valor, Usuários do sistema de proteção coletiva, Construção civil.

ABSTRACT
The objective of this work is to test the applicability of the tool "laddering" associated with the "meansend" chain for verification of the value perceived by users of collective protection systems (SPC):
guardrails footer (GcR) in a building located in Passo D'Areia Neighborhood in Porto Alegre - RS. The
study was developed with the application of interviews with users of the product for the construction of
the hierarchy mapping of perceived value. The main contribution of this work is consistent with the
confirmation that the methodology is appropriate to the study the research is proposed to, that is, the
applicability of the laddering tool associated with the "means-end" chain are effective in identifying, by
determining the users’ cognitive and perceptual structure, determining elements of their behavior. Thus,
this methodology has potential to assist in determining the most appropriate solutions and guidelines to
improve the "EPC GcR", which will ensure better safety conditions for workers, as well as an increased
value of the service offered, performance of work and quality of life for their distinct users.
Keywords: Formation of value, Users of collective protection system, Construction.

1

INTRODUÇÃO

Entender as necessidades e expectativas dos diversos usuários na construção civil
representa um passo importante para gerar mais valor para o ambiente construído.
Frente a isso, referenciais teóricos, especialmente da área de marketing (por exemplo,
WOODRUFF e GARDIAL, 1996; HOLBROOK, 2006), têm sido elencados a estudos
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da construção civil, a fim de contribuir para a compreensão da geração de valor
(GRANJA et al., 2009; BONATTO, 2010; BRITO et al., 2012).
De acordo com os pesquisadores da área de marketing, Woodruff e Gardial (1996), para
se obter um maior entendimento sobre a geração de valor para os usuários, é necessário
que, além dos atributos, as consequências e os objetivos esperados para o produto em
uso também sejam explicitados. Frente a isso, alguns autores evidenciam a utilização da
teoria da cadeia “meios-fim” para possibilitar um maior entendimento do
comportamento dos usuários em uma situação de uso de um produto ou serviço
(GUTMAN, 1982; REYNOLDS e GUTMAN, 1988a). O modelo de cadeia “meios-fim”
foi proposto por Gutman (1982) para descrever como os usuários categorizam as
informações sobre os produtos na memória, visando entender o comportamento que leva
à escolha de compra de um determinado bem ou serviço.
Posteriormente, Woodruff e Gardial (1996) ampliaram a aplicabilidade desse modelo,
considerando além do valor desejado na compra, o valor recebido durante o uso do
produto. De acordo com os autores, o julgamento de valor envolve relações entre o que
é oferecido (produtos e serviços), a uma situação específica de uso e aos objetivos dos
usuários (WOODRUFF e GARDIAL, 1996). Esses autores definiram uma estrutura
hierárquica de percepção de valor, com níveis de abstração e relevância para os usuários
a partir de três níveis: (a) atributos (referentes ao nível mais concreto e, portanto na base
do modelo); (b) consequências (são considerações subjetivas dos resultados e
experiências, positivas ou negativas, do produto em uso) e; (c) objetivos (correspondem
ao nível mais abstrato da hierarquia de valor, estando relacionados com os principais
valores dos clientes e, portanto no topo do modelo) (WOODRUFF e GARDIAL 1996).
Deste modo, com intuito de aprofundar a compreensão de como os usuários traduzem os
atributos do produto em associações vinculadas ao seu significado foi proposta por
Reynolds e Gutman (1988a) a técnica “laddering”. Segundo esses autores, trata-se de
uma técnica de entrevista em profundidade que busca com que, o entrevistado siga um
direcionamento para explicitar uma escala com níveis de abstração que conecta os
atributos funcionais do produto com os estados finais desejados (REYNOLDS e
GUTMAN, 1988a). Segundo Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2008) o termo ladder, que em
português significa “escada”, fornece o principal sentido da técnica: (a) passar do nível
mais superficial ao mais profundo, por meio de questões abertas, e assim obter uma
estrutura hierárquica dos atributos, consequências e objetivos de determinado produto
em uso. Ao final, a conexão entre esses níveis é representada graficamente no mapa
hierárquico de valor. Segundo Veludo de Oliveira e Ikeda (2008) trata-se de uma
representação gráfica em forma de árvore que simboliza visualmente o conjunto de
respostas dos entrevistados, contribuindo para o entendimento do valor gerado pelo
produto ao usuário.
Para Koskela (2000), apesar de haver uma substancial quantidade de pesquisas que
abordam a geração de valor, no contexto da construção civil, o conceito ainda é
insuficientemente disseminado e entendido. Neste sentido, as atividades relacionadas à
segurança em canteiro de obras representam uma lacuna no conhecimento. A segurança
na construção civil tem gerado muita preocupação pelo aumento de acidentes,
especialmente os que resultam em morte de operários. Segundo dados do Ministério do
Trabalho (BRASIL, 2010), 376 pessoas morreram no ano de 2010 em acidentes na
construção civil no país, ocasionados na maior parte das vezes, pelo não cumprimento
da NR18 e não elaboração do Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho
(PCMAT), assim como o não uso ou uso inadequado dos Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) e do Sistema de Proteção Coletiva (SPC). Considerando esses
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problemas identificados e com intuito de testar a aplicabilidade do mapeamento de valor
percebido, este trabalho delimitou como objeto de estudo o SPC: guarda-corpo rodapé
(GcR), devido a importância, aceitabilidade e uso deste produto na construção civil.
A partir do exposto, o objetivo deste trabalho é testar a aplicabilidade da ferramenta
“laddering” associada à cadeia “meios-fim” para a verificação do mapeamento de valor
percebido de usuários de “sistemas de proteção coletiva guarda-corpo-rodapé SPC GcR” utilizando como estudo de caso um empreendimento em fase de construção. Para
alcançar esse objetivo é necessário: (a) discutir as potencialidades da técnica
“laddering” associada à cadeia “meios-fim” vinculada ao “SPC GcR” e (b) identificar,
mediante a determinação da estrutura perceptiva e cognitiva dos usuários (mapa de
hierarquia de valor percebido), elementos determinantes do seu comportamento quanto
ao uso dos “SPC GcR”.
2

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste estudo foi selecionado como estudo de caso um
empreendimento em fase de construção localizado no Bairro Passo D’Areia, Zona Norte
do Munícipio de Porto Alegre/RS. O empreendimento foi considerado apto para o
desenvolvimento da pesquisa por se caracterizar como uma obra de um conjunto
vertical de cinco torres de dezesseis pavimentos que, apresenta a presença e o uso dos
equipamentos de segurança investigados na pesquisa. A Tabela 1 apresenta a tipologia
do “SPC GcR” investigado a partir de seus usuários.
Tabela 1 – Tipologia do “SPC GcR” investigado
“SPC GcR” em Madeira (MA)
Características: sistema constituído em madeira com tela de proteção. A união dos componentes é
mediante pregos. Os montantes são fixados na viga mediante barra de ancoragem, arruela e porca.
Uso: sistemas construtivos de vigas e pilares de concreto, nas etapas de montagem de forma,
concretagem e elevação de alvenaria.
Fonte: Elaboração própria (2013)

As abordagens e técnicas utilizadas para o desenvolvimento do trabalho incluem
pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, entrevistas e mapeamento de hierarquia de
valor dos usuários. O objetivo da aplicação das entrevistas foi possibilitar a abordagem
“laddering” uma vez que, essa técnica auxilia o entendimento da formação de valor a
partir da percepção dos usuários (REYNOLDS e GUTMAN, 1988b). As entrevistas
foram aplicadas a 6 usuários (operários envolvidos na montagem e manutenção do
“SPC GcR”), da obra selecionada para o estudo, tendo como partida inicial a técnica do
“incidente crítico”. Segundo Edvardsson e Strandvik (2000), a técnica do “incidente
crítico” caracteriza-se por: (a) extrair as percepções mais presentes na mente dos
clientes (usuários), como por exemplo, os incidentes que os clientes finais facilmente se
lembram, assim como (b) indicar aspectos que devam ser considerados de forma a
atingir uma maior satisfação dos usuários.
Nas entrevistas, foi solicitado que os usuários relatassem cinco características positivas
e cinco negativas mais presentes em sua memória, não havendo o comprometimento de
atingir esse número. Deste modo, cada resposta, positiva e negativa, foi questionada por
meio de perguntas repetitivas sobre o significado, consequência e importância de
determinado atributo a partir do seu ponto de vista. Cabe ressaltar que apesar do número
de respondentes ser pequeno, a pesquisa chegou a um determinado ponto de saturação a
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partir de respostas convergentes. Para análise dos dados, foram consideradas as
respostas pertinentes às características positivas resultantes da técnica do “incidente
crítico”. Os dados brutos gerados a partir das entrevistas foram cuidadosamente
transcritos no formato de palavras-chaves, com intuito de minimizar a variedade de
palavras e possibilitar a análise dos dados de forma mais clara e precisa. De acordo com
Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2008), a partir da lapidação das palavras são feitas as
classificações em: (A) atributos de um produto; (C) consequências de uso de um
produto; (V) valores pessoais dos indivíduos formando uma cadeia (ladders, sequência
A-C-V, ou cadeia “meios-fios”).
Para manipulação dos dados foi utilizada a ferramenta LadderUX1. A fim de inserir os
dados na ferramenta LadderUX, os elementos das sequências A-C-V, segundo descrito
no subitem anterior, foram decodificados e divididos, constituindo as ladders. Ainda,
considerando as recomendações de Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2008), optou-se por
trabalhar com a hierarquia de valor nos seguintes desdobramentos: (a) atributos
concretos; (b) atributos abstratos; (c) consequências funcionais; (d) consequências
psicossociais e; (e) valores finais. Em síntese, as sequências individuais (ladders) dos
respondentes foram agregadas a uma matriz de implicação, a qual representa todas as
relações entre os elementos, desde as menores até as maiores correlações. Por fim, as
conexões dominantes entre tais elementos foram representadas graficamente no mapa
hierárquico de valor (HVM), cuja construção, análise e interpretação dos resultados
obtidos são apresentados neste artigo.
3

RESULTADOS

3.1

Análise dos resultados

A primeira fase de aplicação da técnica laddering foi a análise dos dados brutos das
entrevistas, os quais foram traduzidos em palavras-chaves, e posteriormente
codificados, conforme Tabela 2.
Tabela 2 - Lista de códigos resumo
Atributos concretos (A)

Consequências funcionais (C)

Estabilidade
1
Resistencia dos materiais 2
Elementos constituintes
3
Integridade dos elementos 4
Encaixe dos elementos
5
Uso dos EPI´S
6
Atributos abstratos (A)
Flexibilidade
7
Padronização
8
Proteção coletiva
9
Delimitação espacial
10
Fatores ergonômicos
11

Segurança
12
Facilidade
13
Técnica
14
Manutenção
15
Reutilização
16
Esforço físico
17
Cooperação
18
Interatividade
19
Respeito
20
Consequências psicossociais (C)
Desempenho
21
Lazer
22

Consequências psicossociais
(C) - continuação
Qualidade de vida
23
Cautela
24
Ascenção profissional
25
Tranquilidade
26
Responsabilidade
27
Motivação
28
Conscientização
29
Estabilidade econômica
30
Valor (V)
Sentir-se bem
31
Preservar integridade física e
emocional
32

Fonte: Elaboração própria (2013)

Os resultados positivos das entrevistas foram lidos e cada resposta foi representada por
uma oração. As orações com mesmo sentido foram agrupadas sob uma mesma oração,
1

http://www.ladderux.org/
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possibilitando em um momento posterior à construção das ladders, ou sequências A-CV. Neste trabalho também foram identificadas outras sequências de ladders como, por
exemplo: A-C-C (respondente: 6 – ladders: 21); A-C-C-C-V (respondente: 1- ladders:
4); A-C (respondente: 6- ladders: 24) entre outras combinações, conforme Figura 1.
Figura 1 – Construção das ladders (primeira etapa)

Fonte: Ferramenta LadderUX (2013)

3.2

Construção das ladders

Como exposto na Figura 1, as ladders foram geradas a partir da identificação dos
códigos resumos e da decodificação das orações, ou seja, cada entrevista constituiu um
conjunto de ladders. Cabe ressaltar, que segundo Reynolds e Gutman (1988b), nessa
etapa de análise é importante considerar o significado central da proposta em estudo e
não apenas as palavras utilizadas pelo entrevistado, mas também o contexto ao qual ela
se refere. Partindo dessa premissa, as entrevistas foram cautelosamente analisadas a
partir dos dados brutos, conforme exemplifica a Tabela 3.
Tabela 3 – Exemplo de descrição das entrevistas (dados brutos)
Por que o sistema é importante?
Quais são os 5 pontos positivos do “SPC GcR”
“Se o sistema não estiver bem fixado não garante a
Segurança (E.D. 2013)
segurança, e se um colega cair ou eu me machucar
não posso fazer as coisas que eu gosto” (E.D. 2013).
“Se os materiais estiverem em boas condições a
Facilidade (E.D. 2013)
execução é bem fácil” (E.D. 2013).
“Tem que fazer manutenção para que os materiais
Resistencia dos materiais (E.D. 2013)
não se prejudiquem e os colegas tem que avisar se
aconteceu alguma coisa com o GcR” (E.D. 2013).
“Tem que saber fazer e saber onde fazer, para que os
Respeitar as medidas para o correto uso (E.D.
colegas possam trabalhar tranquilos” (E.D. 2013).
2013)
“Tem que adaptar-se. Os colegas devem ajudar para
Reutilizável (em algumas partes) (E.D. 2013)
que se consiga reaproveitar” (E.D. 2013).
Fonte: Elaboração própria (2013)
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Posteriormente, cada oração originou um grupo de palavras-chaves de acordo com a
lista de códigos resumos. Essas então originaram as ladders e foram representadas pelos
números correspondentes aos códigos resumo, conforme Tabela 4.
Tabela 4 – Exemplo das ladders da entrevista (sequências A-C-V)
Ladders

Grupo de palavras-chaves

Elementos

nº
1

Atributo (A)
Estabilidade

Consequência (C)
Segurança
Qualidade de vida.

2

Integridade dos
elementos
Resistencia dos
materiais
Fatores
ergonômicos

Facilidade

4 - 13

2

Manutenção
Cooperação
Técnica
Tranquilidade

2 - 15 - 18

3

11 - 14 - 26 - 31

4

7 - 16 - 18

3

5 - 14 - 12 - 32

4

8 - 16
10 - 21 - 31

2
3

1 - 26
6 - 29 - 32

2
3

6 - 12
9 - 18 - 28 - 31

2
4

5 - 24

2

5 - 17

2

4 - 18 - 32

3

3 - 19

2

9 - 21- 23 - 30 31

5

6 - 27
1 - 12 - 26 - 32

2
4

9 - 12 - 32

3

5 - 24 - 29

3

11 - 25 - 28 - 31

4

3
4

5

Flexibilidade

6

Encaixe dos
elementos

7
8
9
10

Padronização
Delimitação
espacial
Estabilidade
Uso dos EPI´S

11
12

Uso dos EPI´S
Proteção coletiva

13

Encaixe dos
elementos
Encaixe dos
elementos
Integridade dos
elementos

14
15

16

Sentir-se bem

Reutilização
Cooperação.
Técnica
Segurança

Preservar a
integridade física
e emocional.

Reutilização
Desempenho

Sentir-se bem

Tranquilidade
Conscientização

Preservar a
integridade física
e emocional.

Segurança
Motivação
Cooperação
Cautela

Sentir-se bem

Esforço físico
Cooperação

17

Elementos
constituintes
Proteção coletiva

18
19

Uso dos EPI´S
Estabilidade

20

Proteção coletiva

Segurança

21

Encaixe dos
elementos
Fatores
ergonómicos

Cautela
Conscientização
Ascensão
profissional

22

Valor (V)
Preservar a
integridade física
e emocional.

Lista de
Códigos resumo
Códigos
1 - 12 - 23 - 32

Preservar a
integridade física
e emocional.

Interatividade
Desempenho
Qualidade de vida
Estabilidade Econ.
Responsabilidade
Segurança
Tranquilidade

Sentir-se bem

Preservar a
integridade física
e emocional
Preservar a
integridade física
e emocional

Sentir-se bem
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nº
4

23
24

Delimitação
espacial
Encaixe dos
elementos

Motivação
Cooperação

10 - 18

2

Responsabilidade

5 - 27

2

Fonte: Elaboração própria (2013)

Em síntese, verificou-se na análise das 6 entrevistas aplicadas aos operários a formação
de 24 ladders, sendo que desse total: (a) 10 ladders possuem 2 elementos; (b) 7 ladders
possuem 3 elementos; (c) 6 ladders possuem 4 elementos; (d) 1 ladder possui 5
elementos. Cabe ressaltar ainda, que apesar de poucas entrevistas, conseguiu-se um
nível de abstração considerável, principalmente do elemento: (A) atributos e (C)
consequências relevantes, apesar de uma baixa abstração quanto aos (V) valores finais.
3.3

Matriz de implicação

As últimas etapas da técnica laddering condizem com a construção da matriz de
implicação. Essa matriz foi construída a partir das seguintes etapas: (a) primeiramente,
os elementos que compõem as ladders foram representados pelos códigos resumo, os
quais foram alocados nas linhas e colunas de uma tabela, constituindo a matriz; (b)
posteriormente, a partir dessa matriz, foram analisadas as relações entre os elementos,
por meio da verificação de quantas vezes dado elemento levava a outro e; (c) por fim, a
análise da quantidade de relações entre os elementos foi apresentada de forma fracional
na matriz, de modo que as relações diretas ficassem à esquerda da célula e as indiretas à
direita da célula, conforme exemplificado pela Figura 2.
Figura 2 – Matriz de implicação

Fonte: Elaboração própria (2013)
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3.4

Ponto de corte ou número de relações e correspondência ao total

Em detrimento da quantidade de relações e com intuito de limitar a matriz às relações
mais evidentes para obter resultados mais claros e objetivos, Reynolds e Gutman
(1988b) recomendam o cálculo de um ponto de corte, o qual deve representar o número
mínimo de vezes que determinada relação deve ocorrer para que seja considerada como
relevante e possa ser utilizada na construção do Mapa Hierárquico de Valor (MHV). De
acordo com esses autores, o ponto de corte ideal é: (a) aquele que consegue representar
cerca de dois terços (2/3) de todas as relações da matriz (REYNOLDS e GUTMAN,
1988b).
Nesta lógica, o ponto de corte utilizado e suas implicações neste trabalho condizem
com: (a) ponto de corte adotado = 1; (b) 86 Relações; (c) correspondendo ao total de 56,98%. Assim, foi possível visualizar tais dados a partir da ferramenta LadderUX
conforme exemplificado na Figura 3 (ver, Directabovecov 86; e Direct Links abovecov
56,98).
Figura 3 – Ponto de corte utilizado

Fonte: Elaboração própria (2013)

3.5

Mapa de hierarquia de valor (MHV)

A partir das cadeias obtidas na análise da matriz de implicação construiu-se o mapa de
hierarquia de valor gerado a partir da relação entre os constructos, representado pela
Figura 4. Cabe salientar que para a construção do MHV é importante distinguir o
significado dos termos ladders e cadeia. A denominação ladders é atribuída às
sequências de elementos que emergem a partir dos respondentes, enquanto a
denominação cadeia é atribuída às sequências de elementos que emergem a partir da
matriz de implicação (REYNOLDS e GUTMAN, 1988b).
Na referida figura, é possível observar que o mapa de hierarquia reflete um conjunto de
atributos (concretos e abstratos), os quais estão relacionados com as consequências (de
uso e psicossociais) do “SPC GcR” e, por fim, a cadeia de valores obtida. Nesta
pesquisa, observou-se que a maior parte dos atributos mencionados pelos respondentes
se referiam às questões de segurança (ladders 12) e à integridade física e emocional
(ladders 32), conforme exemplificado pela Figura 4.
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Figura 4 – Representação do mapa de hierarquia de valor (MHV)

Fonte: Elaboração própria (2013)

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou testar a aplicabilidade da ferramenta laddering associada à cadeia
“meios-fim” por meio do mapeamento de valor percebido de usuários do sistema de
proteção coletiva (SPC): guarda-corpo rodapé (GcR) no empreendimento estudado.
Com intuito de discutir as potencialidades da técnica laddering associada à cadeia
“meios-fim”, pode-se confirmar que a técnica se demonstrou apta ao Mapeamento
Hierárquico de Valor (MHV), identificando, neste estudo, um conjunto de constructos e
as suas relações para o sistema de proteção coletiva “GcR” avaliado.
Além disso, esta pesquisa buscou testar a técnica do incidente crítico na aplicação de
entrevistas, mediante a identificação da estrutura perceptiva e cognitiva dos usuários,
elementos determinantes do seu comportamento quanto ao uso do sistema de proteção
coletiva “GcR”. Pode-se confirmar então que a técnica se demonstrou adequada, uma
vez que os respondentes seguiram, com auxílio dos entrevistadores, um direcionamento
para explicitar uma escala com níveis de abstração que conecta os atributos funcionais
do produto com os estados finais desejados, constituindo então, um número
considerável de constructos.
Cabe ressaltar ainda que a ferramenta LadderUX utilizada apresentou alguns problemas,
uma vez que apagava os dados e omitia o número de respondentes, não possibilitando
qualquer alteração que se fizesse necessária durante o desenvolvimento das análises do
MHV. Identifica-se a partir disso, a necessidade de melhorias nesta ferramenta ou
mesmo o desenvolvimento de novas ferramentas que venham a garantir um melhor
desempenho para a construção e análise de MHV.
Os resultados obtidos nesta pesquisa sustentam a aplicabilidade da ferramenta laddering
associada a cadeias “meios-fim” e indicam um caminho alinhado com os argumentos de
Koskela (2000), os quais apontam para a necessidade de novas pesquisas direcionadas à
compreensão de valor no contexto da construção civil. Nesse sentido, pesquisas futuras
podem contribuir a partir do estudo das atividades envolvidas na segurança em obras,
como por exemplo, o uso de EPI’s e demais elementos de proteção coletiva (SPC), ou
até mesmo o refinamento dos conceitos (palavras-chaves) empregados neste estudo.
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Outra contribuição desse estudo é a identificação da diferença dos constructos do MHV
quando comparados com estudos similares existentes com MHV de empreendimentos
habitacionais de interesse social (EHIS). Por exemplo, o presente estudo revela um
grande número de constructos pertinentes às consequências psicossociais, ressaltado
principalmente pelo fato de corresponder a uma atividade de risco. No entanto,
pesquisas que analisaram a hierarquia de valor em EHIS revelaram um grande número
de constructos pertinentes aos atributos concretos, tais como, salão de festas, portaria,
localização, entre outros, evidenciados nas pesquisas de Granja et al., (2009), Bonatto
(2010), e Brito et al., (2012).
Concluindo, este estudo de hierarquia de valor percebido por usuários de obras da
construção civil expõe a potencialidade da aplicação da técnica laddering para o
mapeamento não só da percepção de usuários do ambiente construído, mas também de
usuários do ambiente em construção. Tais mapeamentos podem auxiliar no
entendimento das características que poderão futuramente gerar maior valor pelo
aprimoramento desse tipo de produto, assim como na oferta de um melhor serviço de
segurança, no melhor desempenho dos “SPC GcR”, na diminuição dos custos e até no
prolongamento da vida útil do produto.
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RESUMO
A recentemente revisada NBR 15.575, que define o desempenho mínimo para as edificações, trouxe uma
nova realidade para o desempenho das edificações no Brasil. Os principais elementos da edificação têm
agora definidos com maior precisão os padrões de desempenho esperados ao longo de sua vida útil.
Contudo, existe no mercado da construção uma preocupação, especialmente por parte das empresas
construtoras, no que diz respeito às tecnologias a serem utilizadas e ao impacto destas no custo dos novos
empreendimentos a fim de que o desempenho estabelecido na norma seja atendido. O objetivo do
presente artigo, portanto, é analisar um destes aspectos: o impacto da inclusão de distintos sistemas de
tratamento acústico de lajes no custo de edificações, considerando oito tipos de projetos de construção
residencial previstos na metodologia de cálculo do Custo Unitário Básico (CUB) e seis tipos de sistemas
para tratamento acústico para lajes, sendo que método de pesquisa empregado é a pesquisa documental.
Como resultado, obteve-se que o percentual de custo máximo das soluções de tratamento acústico dos
sistemas analisados ficou menor que 5% do custo da edificação, mesmo nas edificações de padrão
popular do CUB. Por outro lado, verificou-se que nas empresas construtoras consultadas nesta pesquisa, a
opção por um ou outro sistema de tratamento acústico de lajes ainda é algo empírico, sendo necessário
que mais estudos acadêmicos e tecnológicos venham a ajudar o mercado na decisão da escolha entre
sistemas a partir da análise de custo x desempenho acústico de cada sistema.
Palavras chave: NBR 15575; Desempenho Acústico de Laje, Custo.

ABSTRACT
The newly revised NBR 15.575, which defines the minimum performance for buildings, brought a new
reality to the performance of buildings in Brazil. The main elements of the building have now more
precisely defined performance standards expected throughout his life. However, there is in the
construction market a concern, especially by construction companies, with regard to the technologies to
be used and the impact of the cost of new developments so that the performance established standard is
met. The purpose of this article, therefore, is to analyze one of these aspects: the impact of the inclusion
of different systems of acoustic treatment of slabs in the cost of buildings, considering the various
construction standards set out the methodology of calculation of Basic Unit Cost (CUB) and six types of
systems for acoustic treatment for slabs, and research method employed is the documentary research. As
a result, it was found that the maximum cost of the solutions of acoustic treatment systems analyzed was
less than 5 % of the cost of the building, even in buildings popular standard CUB. Moreover , it was
found that the construction companies consulted in this research , the choice of one or another system of
acoustic treatment of slabs is still something empirical , requiring more academic and technologic studies
will help the market in the choice decision between systems from the analysis of cost- acoustic
performance of each system .
Keywords: NBR 15575. Acoustic Performance of the Slab. Treatment of Acoustic Slabs, cost.
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1. INTRODUÇÃO
A busca por um lugar tranqüilo em meio ao ambiente agitado das grandes cidades é,
sem dúvida, um desafio para os profissionais que atuam na área do Ambiente
Construído. As normas têm sido modificadas de modo a exigir maiores níveis de
conforto acústico dos edifícios que estão sendo projetados e construídos. No ano de
2013 entrou em vigor a NBR 15.575:2013 – Edificações Habitacionais – Desempenho
(ABNT, 2013) que delimita um desempenho mínimo para vários aspectos da edificação.
Em sua Parte 3 – Pisos, a nova NBR delimita o desempenho mínimo para o sistema de
piso, quanto aos fatores: desempenho estrutural, segurança contra incêndio,
estanqueidade, desempenho térmico, acústico, lumínico, de durabilidade e
manutenibilidade, funcionalidade e acessibilidade, conforto tátil, visual e
antropodinâmico, adequação ambiental. O foco presente trabalho se dá no desempenho
acústico, especificamente de lajes. O conforto e desempenho acústico vêm sendo um
tema recorrente tanto no meio acadêmico quanto na mídia. Observa-se então uma
movimentação do mercado que tenta se adaptar o quanto antes às exigências da Norma,
buscando sempre aliar um custo benefício favorável. Essa concepção de conforto
acústico aliado com bom desempenho dos materiais empregados nasce na fase de
projeto e é possível de ser atingida através de diferentes soluções construtivas, conforme
Pedroso (2007). A preocupação das empresas construtoras, por outro lado, é com
relação ao impacto que tais tratamentos terão no custo da edificação.
1.1 Objetivo
Neste cenário, o objetivo do presente artigo é analisar o impacto de diferentes sistemas
de tratamento acústico de lajes no custo das edificações dos distintos tipos de projetos
multifamiliares presentes na norma NBR 12721/2006 da ABNT (2006), a qual dá
diretrizes para formação do Custo Unitário Básico (CUB).
1.2 Delimitações da pesquisa
Na presente pesquisa não foram feitos ensaios de diferentes tratamentos acústicos, mas
sim foram adotados valores de L’nT,w oriundos da bibliografia, em especial da
dissertação de Pedroso (2007). Apesar de constar na norma NBR 15575 que os ensaios
de avaliação do ruído de impacto devem ter como base a ISO 140-7 (de ensaios de
campo), foram usados dados nível de pressão sonora de ensaios de laboratório por estes
serem um indicativo de que os materiais testados em laboratório, quando aplicados em
campo, se considerados os cuidados de aplicação, atenderão a condição de desempenho
prevista na norma (80 dB) por estarem distantes deste valor.
As análises de viabilidade apresentadas neste artigo serão feitas em função do custo
direto de cada solução adotada, não serão levadas em conta as despesas indiretas a ela
associada.
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. O ruído e a Norma de Desempenho de Edificações – NBR 15575
As ondas sonoras podem propagar-se por diferentes meios e existem fenômenos
acústicos bastante complexos que interferem no desempenho dos elementos e dos
recintos, como difração, ressonância, reverberação e absorção. Tais fenômenos não são
tratados individualmente na NBR 15575, sendo que o enfoque é dado à propagação dos
sons aéreos e dos ruídos de impacto transmitidos por corpos sólidos, como no caso dos
entrepisos (CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, 2013).
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A norma de desempenho de edificações NBR 15575 (ABNT, 2013) estabelece que: para
coberturas acessíveis posicionadas sobre unidades autônomas e entrepisos que separam
unidades autônomas, deve ser verificado, além da isolação ao som aéreo, o isolamento
de ruídos de impacto resultantes do caminhamento, queda de objetos e outros.
No que se refere à norma NBR 15.575-3, os resultados dos ensaios para avaliar o ruído
de impacto indicam se o sistema avaliado atende ou não a um determinado limite ou
classificação. Mesmo sendo obtidos por ensaios conforme norma ISO, alguns fatores
dificultam a comparação dos resultados entre ensaios feitos em locais e por equipes e
instrumentos de medição diferentes. A inexistência de avaliação da incerteza de
medição, a dificuldade em calibrar a máquina geradora de impactos, os variados
sistemas construtivos e a pouca experiência brasileira em realizar ensaios para avaliar o
ruído de impacto são alguns desses fatores. Além disso, os resultados de ensaios feitos
em campo não podem ser comparados diretamente com ensaios feitos em laboratório,
pois não é possível reproduzir em laboratório as mesmas condições da obra.
A NBR 15575 (ABNT, 2013) estipula valores limites a serem alcançados no pavimento
inferior referentes ao isolamento acústico aplicados às lajes de piso através do “Nível de
pressão sonora de impacto padrão ponderado” (L’nT,w), o qual deve ser ≤ 80dB para os
sistemas de piso separando unidades habitacionais autônomas posicionadas em
pavimentos distintos. Complementarmente existe uma classificação onde é possível
identificar desempenho acústico Intermediário (I) e Superior (S), além do desempenho
mínimo (M). Contudo, ao se tratar de uma cobertura acessível ou sistema de piso de
áreas de uso coletivo (atividades de lazer e esportivas, tais como home theater, salas de
ginástica, salão de festas, salão de jogos, banheiros e vestiários coletivos, cozinhas e
lavanderias coletivas) sobre unidades habitacionais autônomas, existe um maior rigor
quanto ao “Nível de pressão sonora de impacto padrão ponderado” (L’nT,w).
Tomando-se por base um dos sistemas de tratamento proposto por Pedroso (2007),
modificando-se apenas a camada interna resiliente, comparou-se o custo dos sistemas
abordados no presente artigo, levando-se em consideração que todos eles atendem o
limite de 80dB estabelecido na NBR 15575. Para avaliação do custo, tomaram-se por
base os projetos utilizados no cálculo do Custo Unitário Básico, a seguir descrito.
2.2. Análise de Viabilidade Econômica: Enfoque no Método do CUB
A primeira fase do desenvolvimento de um empreendimento é o estudo de viabilidade
econômica. Nesta fase é decidido se o empreendimento irá ou não ser construído. Em
geral, neste momento ainda não se tem os projetos definidos, então, os limites de custo
são prognosticados levando-se em conta as necessidades gerais dos clientes (área,
padrão de acabamento) e um esboço do projeto, de acordo com LIU e ZHU (2007).
Vários métodos podem ser utilizados para se chegar à estimativa de custo nesta fase,
como: volumes e/ou áreas indicadores de custo de construção; tempo de execução;
parametrização das relações geométricas e custo (OTERO, 2000, PARISOTTO, 2003),
dentre outros. Marchiori (2009) afirma que o método mais difundido nacionalmente
para se estimarem os custos nas fases iniciais do empreendimento é o método do Custo
Unitário Básico (CUB), segundo o cálculo baseado na Norma Brasileira - NBR 12721
(ABNT, 2006).
O “CUB” é um indicador de custo amplamente utilizado pelo mercado da Construção
Civil, não somente para a estimativa de custo de obras, como também para a atualização
de preços de contratos. O CUB é um indicador do custo de construção estabelecido pela
Lei Federal n° 4.591/64 e apurado mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da
Construção Civil (SINDUSCONs). Os indicadores do CUB são calculados a partir dos
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19 projetos padrões da NBR 12.721/2006 de onde são levantados os quantitativos,
concluídos os orçamentos, traçadas as curvas ABC e então definidos os 25 (vinte e
cinco) materiais, as 02 (duas) categorias profissionais, 01 (um) equipamento e custo
administrativo (engenheiro) que tem seus preços pesquisados mensalmente pelos
SINDUSCONs regionais. O CUB mais amplamente divulgado é o CUB médio
(CUBm), o qual representa a média aritmética dos 8 (oito) CUB’s Residenciais
calculados para cada um dos projetos-padrão dessa modalidade, contudo existem 16
tipos de CUB (mostrados no Quadro 1), os quais abarcam além das edificações
residenciais, outras modalidades, como as comerciais e galpões industriais.
Quadro 1 – Projetos-padrão do CUB de acordo com a NBR 12.721/2006
Caracterização dos Projetos-padrão do CUB
Padrão de
acabamento
Baixo

Normal

Alto

Residência
Popular
Projeto de
interesse social
Galpão
industrial

Descrição

Número de pavimentos

Residência unifamiliar padrão baixo (c/
dois dormitórios)
Prédio popular padrão baixo
Residência multifamiliar padrão baixo
Residência unifamiliar padrão normal
Prédio popular padrão normal
Residência multifamiliar padrão
normal
Residência multifamiliar padrão
normal
Edificação Comercial (Salas e lojas)
Edificação Comercial (Salas e lojas)
Edificação Comercial (Andar Livre)
Residência unifamiliar padrão alto
Residência multifamiliar padrão alto
Residência multifamiliar padrão alto
Edificação Comercial (Salas e lojas)
Edificação Comercial (Salas e lojas)
Edificação Comercial (Andar Livre)

Sigla

1

R1-B

Térreo + 3 tipos
Térreo + 7 tipos
1
Garagem + pilotis + 4 tipos

PP-B*
R8-B*
R1-N
PP-N*

Garagem + pilotis + 8 tipos

R8-N*

Garagem + pilotis + 16 tipos

R16-N*

Garagem + térreo + 8 tipos
Garagem + térreo + 16 tipos
Garagem + térreo + 8 tipos
1
Garagem + pilotis + 8 tipos
Garagem + pilotis + 16 tipos
Garagem + térreo + 8 tipos
Garagem + térreo + 16 tipos
Garagem + térreo + 8 tipos

CSL-8
CSL-16
CAL-8
R1-A
R8-A*
R16-A*
CSL-8
CSL-16
CAL-8

Residência popular (c/ 1 dormitório)

1

RP1Q

Residência multifamiliar

Térreo +_ 4 tipos

PIS*

Galpão industrial

1

GI

*Projetos padrão abordados neste artigo.

Fonte: NBR 12.721/2006 – ABNT (2006)

Dentre os tipos de projetos do CUB apresentados no Quadro 1, os escolhidos para
fazerem parte do presente estudo são os residenciais multifamiliares de padrão baixo,
normal e alto, além do projeto de interesse social. A escolha se deu por se tratar de
edificações multifamiliares, onde o ruído de impacto de uma unidade habitacional
poderá interferir na unidade vizinha.
3. METODO DE PESQUISA
Para que o objetivo da presente pesquisa fosse atingido, foram percorridas as etapas da
pesquisa apresentadas na Figura 1.
Na revisão bibliográfica foi realizada uma busca em artigos, dissertações, teses, laudos e
relatórios de ensaio sobre o tema desempenho acústico de edificações. Paralelamente,
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foram feitas pesquisas sobre a formação do custo de construção, em especial dos
projetos-padrão usados na formação do indicador Custo Unitário Básico (CUB).
Posteriormente foi realizada entrevista com construtoras que utilizam algum tipo de
tratamento acústico com objetivo de conhecer as práticas do mercado de construção
residencial multifamiliar em Florianópolis. Obteve-se a lista de empresas filiadas ao
Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON) da Grande Florianópolis,
das quais foram excluídas as que não eram construtoras de edificações residenciais
multifamiliares, sendo assim selecionadas 62 empresas. A seguir foram selecionadas as
que já tinham empregado as soluções de tratamento acústico de laje em seus
empreendimentos, restando, então, 06 empresas. Após contatos telefônicos, três
empresas se dispuseram a participar da entrevista, as quais serão citadas ao longo do
texto como: Construtora A, Construtora B e Construtora C. Os aspectos levantados na
entrevista foram: qual o sistema de piso, sistema de tratamento acústico e custo da
solução adotada e de que forma as empresas tomam a decisão de adotar uma solução em
detrimento de outra e a influência do uso de tratamento acústico nas vendas dos
apartamentos.
Após a pesquisa exploratória com vistas ao entendimento do tema, procedeu-se, então,
ao cálculo do custo da utilização de sistemas de tratamento acústico e seu impacto no
custo de construção. As composições de custo utilizadas tiveram por base a Tabela de
Composição de Preços para Orçamento – TCPO (2010), já o preço da mão de obra foi
pesquisado pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
(SINAPI1), elaborado pela Caixa Econômica Federal, referente ao mês de março 2014.
Quanto ao preço dos materiais, este foi determinado através de consulta aos fabricantes.
Figura 1 - Etapas da Pesquisa
Busca bibliográfica
sobre custo de
construção

Análise de desempenho
acústico-econômico

Aplicação prática

Cálculo do custo dos
tratamentos acústicos

Pesquisa sistemas de
tratamento acústicos com
construtoras

Exploração do
tema

Busca bibliográfica
sobre desempenho
acústico

Fonte: Elaboração dos autores, 2014.

O custo global de execução foi obtido pela multiplicação da área equivalente (definida
na NBR 12.721/2006), pelo valor do CUB para Florianópolis do mês de março de 2014
(SINDUSCON FLORIANÓPOLIS, 2014).
Foram, então, determinados dois custos totais de execução do projeto padrão da NBR
12.721/2006, um sem considerar o tratamento acústico e outro considerando o
tratamento acústico. O custo total de execução do tratamento acústico foi obtido pela
multiplicação da área de aplicação do tratamento no projeto padrão pelo custo unitário
1

Foram adotados Encargos Sociais sem a desoneração de impostos.
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do serviço de execução. Desta forma foi determinada a variação de custo, em termos
percentuais, do uso do tratamento acústico e comparado com o seu desempenho em
termos de isolamento acústico.
4. ANÁLISE DOS DADOS
4.1 Entrevistas com as construtoras
As construtoras que fizeram parte do estudo têm sua caracterização apresentada
no Quadro 2, bem como a solução de tratamento acústico por elas utilizada.
Quadro 2 - Características das empresas entrevistadas e das soluções de tratamento
acústico adotadas
Caract.*
empresas

Caract. *
obras

Solução de tratamento acústico adotada

Construtora A

Tipo de laje

Grande
porte,
atuando a
30 anos no
mercado.

Médio e
Alto
padrão,
residencial,
financ/
próprio.

Contrapiso
Tratamento
acústico
Revestimento
de piso
Revestimento
de teto
Avaliação do
sistema

Construtora B

Grande
porte,
atuando a
15 anos no
mercado.

Médio e
Alto
padrão,
residencial
e
comercial,
financ/
próprio.

Construtora C

Tipo de laje

Grande
porte,
atuando a
5 anos no
mercado.

Alto
padrão
residencial,
financ/
próprio

Contrapiso
Tratamento
acústico

Laje nervurada com blocos de EPS com espessura
de 17cm
Espessura total do sistema de piso com
revestimentos= 25cm
Argamassa com brita leve
A empresa considera que o uso de EPS como
tratamento acústico.
Porcelanato assentado com argamassa colante
Chapisco, emboço e reboco com areia fina, massa
corrida e pintura.
Não realizam ensaios. O retorno dos clientes foi
melhor quando utilizada laje nervurada com EPS do
que com o sistema de laje pré-moldada
anteriormente adotada (ambos utilizavam os
mesmos sistemas de contrapiso e de revestimentos)
Maciça ou pré-moldada (vigotas de concreto e
tavelas cerâmicas)
Argamassa convencional
Manta resiliente de 4mm composta por fibras
recicladas de PET (definida em projeto de
tratamento acústico)
Porcelanato assentado com argamassa colante

Revestimento
de piso
Revestimento
de teto
Avaliação do
sistema
Tipo de laje
Contrapiso
Tratamento
acústico
Revestimento
de piso
Revestimento
de teto

Chapisco, emboço e reboco com areia fina, massa
corrida e pintura.
Não realizam ensaios. Não haviam feito avaliação
pós-ocupação.
Laje nervurada com EPS com espessura de 27cm
Argamassa convencional.
A empresa considera o uso de EPS como
tratamento acústico.
Porcelanato assentado com argamassa colante

Avaliação do
sistema

Não realizam ensaios. Não haviam feito avaliação
pós-ocupação.

*Caract = Caracterização
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Chapisco, emboço e reboco com areia fina, massa
corrida e pintura.

4.2 Cálculo dos custos dos sistemas de tratamento acústico
Para efetuar o cálculo do custo dos sistemas de tratamento acústico, adotou-se
uma das configurações de sistemas de tratamento acústico proposta por Pedroso (2007),
o qual contém: laje em concreto armado, sobre ela: camada de material resiliente
(mantas apresentadas no Quadro 3), contrapiso e, dando o acabamento, o piso em
porcelanato, conforme apresentado na Figura 2. É importante salientar que a camada
“material resiliente” é que tem variações, sendo usados diferentes tipos de materiais
para tanto.
Figura 2 – Camadas do sistema de tratamento acústico avaliado

Fonte: Pedroso (2007)

As composições de custo escolhidas na TCPO que mais se assemelham a
instalação de mantas acústicas e execução de camadas de regularização foram,
respectivamente: “07220.8.1.2 – Isolamento térmico em laje”, unidade: m2 (adaptada
para os casos onde o piso flutuante for executando com mantas de material resiliente) e
a composição “09605.8.1.7 – Regularização sarrafeada de base para revestimento de
piso com argamassa de cimento, unidade: m²” (adaptada para o caso do piso flutuante
com Brita Leve), já que não existiam as composições de custo no TCPO que refletissem
exatamente os serviços encontrados na prática de obra de Florianópolis. Desta forma,
para a instalação de manta de material resiliente, chegou-se a um custo de R$ 10,44
acrescido do valor da manta (por m2). Já para a regularização sarrafeada de base para
revestimento de piso com argamassa de cimento e brita leve, o custo foi de R$ 16,49
(por m2). No Quadro 3 estão apresentados os preços para os materiais com base nos
valores de mercado das mantas acústicas, bem como, o preço final do serviço.
Quadro 3 – Valores totais do serviço para cada sistema
Num.
1

Material

Valor Mão
de Obra
(R$)

Valor
Material
(R$)

Valor Total
do Serviço
(R$/m2)

60,0

10,44

28,70

39,14

130,0

10,44

85,00

95,44

260,0

10,44

40,00

50,44

27,5

10,44

3,95

14,39

32,5

10,44

5,26

15,70

100,0

8,99

7,50

16,49

Espessura Densidade
(mm)
(kg/m³)

Lã de Vidro
15,0
Manta de Borracha
8,0
2
Reciclada
Manta de Borracha
4,0
3
Reciclada
Poliestireno
25,0
4
Expandido
Poliestireno
25,0
5
Expandido
EVA (brita leve)
5,0/7,0
6
Fonte: Elaboração dos autores, 2014.

5. IMPACTO DO CUSTO DO TRATAMENTO ACÚSTICO NOS
PROJETOS PADRÕES DO CUB
No Quadro 4 estão apresentados os valores (em reais e percentualmente) de custo do
tratamento acústico com relação ao custo dos empreendimentos considerando os
projetos-padrão residenciais do CUB.
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Quadro 4 – Custo de 6 tipos de tratamento acústico para cada projeto padrão do CUB

Custo Total de Execução para cada sistema de tratamento acústico

Projeto Padrão
Área Equivalente (m²)
Área Desc.2(m²)
CUB (R$)
Custo do empreendimento sem tratamento
acústico (R$)
Custo tratamento
Lã de Vidro
Custo empreend c/
(50dB)*
tratamento
% variação do custo
Manta de
Custo tratamento
Borracha
Custo empreend c/
Reciclada 8mm tratamento
(62 dB)*
% variação do custo
Custo tratamento
Manta de
Custo empreend c/
Borracha
Reciclada 4mm tratamento
(65 dB)*
% variação do custo
Custo
tratamento
Poliestireno
Expandido
Custo empreend c/
27,5Kg/m3
tratamento
(62 dB)*
% variação do custo
Custo tratamento
Poliestireno
Custo empreend c/
Expandido
tratamento
32,5Kg/m3
(64 dB)*
% variação do custo
Custo tratamento
Argamassa
com brita leve Custo empreend c/
de EVA
tratamento.
(53 dB)*
% variação do custo

PP – B
927,08
437,88
1.118,75

PP – N
1.840,45
624,96
1.337,35

PIS
978,09
437,88
851,17

R8 – B
1.885,51
1.021,72
1.067,37

R8 – N
4.135,22
1.458,24
1.184,48

R8 – A
4.644,79
1.582,84
1.391,92

R16 – N
8.224,50
3.124,80
1.145,78

R16 – A
8.371,40
3.391,80
1.494,47

1.037.170,75

2.461.325,81

832.520,86

2.012.536,81

4.898.085,39

6.465.176,10

9.423.467,61

12.510.806,16

17.138,62

24.460,93

17.138,62

39.990,12

57.075,51

61.952,36

122.304,67

132.755,05

1.054.309,37

2.485.786,74

849.659,49

2.052.526,93

4.955.160,90

6.527.128,45

9.545.772,28

12.643.561,21

1,63%
41.791,27

0,98%
59.646,18

2,02%
41.791,27

1,95%
97.512,96

1,15%
139.174,43

0,95%
151.066,25

1,28%
298.230,91

1,05%
323.713,39

1.078.962,02

2.520.971,99

874.312,13

2.110.049,77

5.037.259,81

6.616.242,35

9.721.698,52

12.834.519,55

3,87%

2,37%

4,78%

4,62%

2,76%

2,28%

3,07%

2,52%

22.086,67

31.522,98

22.086,67

51.535,56

73.553,63

79.838,45

157.614,91

171.082,39

1.059.257,42

2.492.848,79

854.607,53

2.064.072,37

4.971.639,01

6.545.014,55

9.581.082,52

12.681.888,55

2,09%
6.301,09

1,26%
8.993,17

2,58%
6.301,09

2,50%
14.702,55

1,48%
20.984,07

1,22%
22.777,07

1,65%
44.965,87

1,35%
48.808,00

1.043.471,84

2.470.318,98

838.821,96

2.027.239,36

4.919.069,46

6.487.953,16

9.468.433,48

12.559.614,16

0,60%
6.874,72

0,36%
9.811,87

0,75%
6.874,72

0,73%
16.041,00

0,43%
22.894,37

0,35%
24.850,59

0,47%
49.059,36

0,39%
53.251,26

1.044.045,47

2.471.137,68

839.395,58

2.028.577,81

4.920.979,75

6.490.026,68

9.472.526,97

12.564.057,42

0,66%
7.220,64

0,40%
10.305,59

0,82%
7.220,64

0,79%
16.848,16

0,47%
24.046,38

0,38%
26.101,03

0,52%
51.527,95

0,42%
55.930,78

1.044.391,39

2.471.631,40

839.741,51

2.029.384,97

4.922.131,76

6.491.277,13

9.474.995,56

12.566.736,94

0,69%

0,42%

0,86%

0,83%

0,49%

0,40%

0,54%

0,45%

*Valores de Ln,w (dB) extraídos da dissertação de mestrado de Pedroso (2007), calculados à partir da ISO 140-6 considerando-se o revestimento de piso como sendo
porcelanato em todos os casos.

2

Área Descontada: Área subtraída da área total dos projetos padrão referente as áreas onde não são instalados os materiais para tratamento acústico, como por exemplo
cozinha, banheiros, áreas comuns.
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Como era esperado, o maior impacto no custo se dá no projeto que tem o menor
custo de construção por área, o projeto de interesse social (PIS). Neste tipo de
construção, o valor do tratamento acústico irá variar de 0,75 até 4,78% do custo total de
construção, sendo que o tratamento de menor custo é utilizando-se o poliestireno
expandido de densidade 27,5 Kg/m3 e o de maior custo é a manta de borracha reciclada
de 8 mm. A diferença de isolação acústica entre eles é de 10 dB, sendo, entre ambos, o
poliestireno expandido, o elemento com melhor desempenho acústico.
Se o percentual de participação do tratamento acústico no custo do
empreendimento for colocado em ordem crescente em cada tipo de projeto do CUB,
perceber-se-á que a lógica de influência no custo se mantém para todos os padrões de
acabamentos e número de pavimentos, por exemplo: a manta de borracha reciclada de 8
mm foi a mais cara em todos os tipos de projeto e o poliestireno expandido, o mais
barato.
Interessante observar que o tratamento acústico mais barato (poliestireno
expandido de densidade 27,5 Kg/m3) não foi o de pior desempenho acústico, de acordo
com os dados de L’nT,w apresentados por Pedroso (2007). A lã de vidro foi o tratamento
que se mostrou com melhor desempenho e a um custo intermediário dentre as 6
soluções analisadas. Poder-se-ia apontar, ainda, o tratamento acústico contendo a brita
leve de EVA na argamassa de contrapiso como um material promissor a ser
desenvolvido como sistema acústico, já que seu custo também foi intermediário e
apresentou o segundo melhor nível de isolamento acústico.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo do presente trabalho foi atingido ao se apresentar, no Quadro 4, o impacto
do tratamento acústico de lajes utilizando distintos sistemas no custo das edificações dos
projetos residenciais multifamiliares presentes na norma do CUB:NBR 12721 (2006).
Foi possível mostrar, ainda, que as soluções acústicas possuem, em geral, um baixo
custo quando comparado ao custo total da edificação, mas que sofrem influência de
acordo com o padrão de acabamento da edificação, sendo mais relevantes nos de padrão
mais baixo. O impacto econômico no custo dos projetos populares é algo importante de
ser levado em conta por parte dos órgãos financiadores, principalmente nas obras dos
Programas Habitacionais Federais, como o “Minha Casa Minha Vida”, a fim de
considerá-los nas verbas destinadas ao Programa, a fim de fomentar uso de tratamento
acústico em lajes, mesmo em habitações mais simples.
Com relação às soluções adotadas pelas construtoras estudadas em
Florianópolis, verifica-se que a escolha do sistema de tratamento acústico é feita, muitas
vezes, por indicação de fabricantes sem a busca da verificação “in loco” do atendimento
às normas técnicas. É importante ressaltar que as soluções utilizadas nas construtoras A,
B e C não tiveram associação com as soluções de tratamento adotadas pelos autores
apresentadas no Quadro 3. De qualquer forma julga-se importante conhecer a prática
do mercado com relação aos tratamentos acústicos de laje, apesar de não se terem dados
de quanto eles são eficientes. Faz-se, portanto, necessário, um engajamento do Setor
local, a fim de atender a norma de desempenho (NBR 15.575), a fim de que
desempenho acústico das soluções adotadas sejam comprovados. Outros trabalhos
acadêmicos também poderiam ser desenvolvidos, como, por exemplo: no
desenvolvimento de novos produtos para tratamento acústico; pesquisas variando as
características do elemento laje (variando espessuras e acabamentos)a fim de auxiliarem
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o mercado na decisão da escolha entre sistemas a partir da análise de custo x
desempenho acústico de cada sistema.
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RESUMO
As boas práticas buscam eliminar fatores que gerem interrupções nos processos que ocorrem nos
canteiros de obras. O objetivo desta pesquisa foi desenvolver um jogo didático que auxilie os gerentes de
obras no uso das boas práticas no processo construtivo de elevação da alvenaria estrutural, estimulando a
continuidade dos fluxos de produção e eliminando perdas. A metodologia envolveu os procedimentos
necessários para o desenvolvimento e validação de jogo didático proposto, com realização de estudo
exploratório; elaboração de lista de boas práticas; elaboração, validação e aplicação de checklist;
desenvolvimento de jogo didático e sua validação através da aplicação em forma de dinâmica de grupo,
primeiramente com professores e alunos de iniciação científica e, posteriormente, com gerentes de três
dos seis canteiros de obras em que se desenvolveram os estudos. Como resultado, constatou-se que a
negligência da maioria dessas atividades poderia resultar na ocorrência de perdas por making-do e,
consequentemente, em retrabalhos; os gerentes utilizam boas práticas no seu dia a dia e o jogo de
simulação confirmou as informações observadas em campo e proporcionou uma visão geral do processo
pelos gerentes. Conclui-se que o jogo didático é uma ferramenta que pode ser utilizada para treinar
profissionais na identificação de pontos fortes e frágeis relacionados com as atividades gerenciais tanto
para processo construtivo estudado como em outros processos.
Palavras-chave: Boas práticas, Atividades facilitadoras, Construção enxuta, Jogos e simulações.

ABSTRACT
Best practices seek to eliminate factors that create interruptions in processes and that occur at
construction sites. The objective of this research was to develop a didactic game that helps managers to
make practical the use of best practices in structural masonry construction process, to stimulate flow
production continuity and to eliminate wastes. The methodology involves the procedures required to
development and validation of proposed tool. For this, the following tasks were carried out: exploratory
study, preparation of a best practices list, development, validation and application of a checklist;
development of didactic game and its validation by the application in a group dynamics, primarily with
professors and scientific initiation students, and later with managers of three of the six construction sites
researched. As a result it was found that the neglect of most of these activities could result in the
occurrence of making-do and consequently in rework; the managers use best practices in their daily and.

1216

the game confirmed the information observed in the field and provided an overview of the process by
managers. The conclusion is that the game is a teaching tool that can be used to train professionals in the
identification of strengths and weaknesses related to management activities not only in construction
process of structural masonry elevation, but also in other processes.
Keywords: Best practices, Extra-planning activities, Lean construction, Games and simulations.

1

INTRODUÇÃO

Na busca pela eliminação ou redução de atividades que não agregam valor ao produto
final na construção civil, inserem-se as atividades que contribuem para a melhoria dos
processos construtivos, identificadas na literatura como boas práticas, que buscam
eliminar fatores que gerem, direta ou indiretamente, interrupções nos processos que
ocorrem nos canteiros de obras.
A prática dessas atividades evita a ocorrência de perdas. Ohno (1997) propõe sete
categorias de perdas, são elas: superprodução; transporte, processamento em si, estoque,
fabricação de produtos defeituosos, movimentação e espera. Além dessas categorias,
Koskela (2004) definiu o making-do como o oitavo tipo de perda. Situação na qual a
tarefa começa antes que todos os recursos necessários estejam disponíveis para que o
trabalho inicie ou continue até seu término.
Para Oglesby, Parker e Howell (1989), Alves (2000), Bernardes (2001), Machado
(2003) e Santos (2004), as atividades que contribuem para a melhoria dos sistemas
produtivos na construção civil podem ser encontradas sob diversas denominações, desde
as mais genéricas às mais específicas, como, por exemplo: boas práticas, atividades
facilitadoras, antecipações, antecipações gerenciais, ações gerenciais, entre outras.
Baseado na referida literatura, para este estudo, o termo “atividades que contribuem
para a melhoria dos processos construtivos” representa a forma mais genérica de
denominação para as “boas práticas”, que visem eliminar ou reduzir, direta ou
indiretamente, os fatores que gerem interrupções nos diversos processos e fluxos de
produção que ocorrem dentro dos canteiros de obras.
Assim, os jogos podem ser utilizados como ferramentas lean para evitar a ocorrência de
descontinuidades nos processos produtivos de forma lúdica e interativa entre os gerentes
de obras, estimulando o fluxo da informação e o processo de difusão do conhecimento.
Os jogos são uma estratégia de aprender a fazer através da simulação de uma situação
real, buscando integrar a teoria com a prática (SANTOS; LOVATO, 2007).
O objetivo geral desta pesquisa consistiu em desenvolver um jogo didático que
auxiliasse os gerentes de obras no uso das atividades que contribuem para a melhoria do
processo construtivo de elevação da alvenaria estrutural.
2

APRENDIZAGEM POR JOGOS E SIMULAÇÕES

De acordo com Romanel (2009), a busca por novas formas de aprendizagem é uma
característica dos empreendimentos inovadores e atentos às mudanças e nuances do
mercado. Desde o final dos anos 1950 e com mais frequência a partir dos anos 1990, os
jogos têm sido aplicados em salas de aula e também nas organizações, como alternativa
aos métodos tradicionais de aprendizagem.
Lopes (2004) afirma que no jogo as pessoas são convidadas a participar de um
empreendimento simulado, em que desafios e problemas são lançados. Elas mesmas
constroem seus padrões de organização e decisão, trazendo à tona suas habilidades e
dificuldades. Assim, ao término do processo de simulação, as pessoas relatem seus
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sentimentos, reações e emoções durante a vivência simulada. A partir dessas
conclusões, os jogadores já conseguem estabelecer comparações e analogias da
atividade simulada com a realidade empresarial.
Segundo Gramigna (2007), na empresa, em geral, o funcionário prefere não se arriscar e
acomodar-se num processo padronizado de atitudes e postura, ao contrário do que
acontece com a simulação através de jogos, em que o treinando pode tomar decisões,
estabelecer metas, planejar suas situações sem se preocupar com as consequências. Para
Braga et al. (2007), os principais objetivos trabalhados pelos jogos incluem: trabalhar a
ansiedade, rever limites, reduzir a descrença na auto capacidade de realização,
desenvolver a autonomia, aumentar a atenção e concentração, desenvolver antecipação e
estratégia e ampliar o raciocínio lógico.
Tsao et al. (2013) relataram formas de como melhor repassar os conceitos, métodos e
técnicas da construção enxuta para estudantes acadêmicos. O referido estudo concluiu
que a aprendizagem por jogos e simulações foi a forma mais eficaz, já que os seus
alunos desenvolveram um entendimento teórico mais sólido dos princípios lean, bem
como das suas aplicações na Indústria da Construção Civil. Para Golzarpoor e González
(2013), os jogos e simulações podem ser considerados como uma estratégia de pesquisa
no caso da construção civil, por proporcionar robustez ao estudo e permitir a sua análise
detalhada ao final do processo de aplicação.
3
3.1

METODOLOGIA
Fases da pesquisa

A estratégia de pesquisa foi o constructive research (pesquisa construtiva) ou design
science, o qual pode ser conduzido como múltiplos estudos de caso (Lukka, 2003;
Holmström et al., 2009) ou pesquisa-ação (Holmström et al., 2009). O delineamento
deste trabalho foi dividido em duas fases. A primeira formada pelo referencial teórico e
a segunda composta por cinco etapas, compreendendo os grupos Compreensão,
Estruturação e Consolidação.
Na etapa 1, fase Compreensão, foi realizado estudo exploratório, para a compreensão
do processo executivo de elevação da alvenaria estrutural e também para o
entendimento do modelo adotado. Neste estudo exploratório, foram realizadas
observações diretas, registros fotográficos, entrevistas não estruturadas, reuniões com os
engenheiros da gestão da obra e do planejamento (brainstorming), consultas a projetos e
a normas técnicas, bem como análise do procedimento operacional da empresa para o
processo de elevação de alvenaria. Por fim, foi possível elaborar um fluxograma para o
processo pesquisado, com a inserção e identificação das boas práticas.
Na etapa 2, fase Estruturação, foi elaborada uma lista de boas práticas, com base nas
atividades encontradas no fluxograma da etapa anterior, na literatura nacional, em
procedimentos executivos e normas técnicas para a alvenaria estrutural.
Esta lista foi formatada como um quadro com as seguintes colunas: “item”, “frequência
(%) do item”, “atividade” (boa prática), “descrição”, “causas” (restrições caso a
atividade não seja posta em prática), “vantagem” (caso a atividade seja utilizada),
“princípio(s) lean relacionado(s)” (Koskela, 1992), “categoria(s) de perda” (Shingo,
1996; Koskela, 2004), “se não utilizar a atividade o trabalho pode ser interrompido?”,
“categoria de atividade facilitadora” (Santos, 2004) (usada também para as boas
práticas), “nível hierárquico do planejamento” e “fonte de pesquisa”.
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Partiu-se, então, para a etapa 3, fase Estruturação. Foi necessário identificar quais boas
práticas listadas (63 atividades) deveriam ser consideradas como AF’s, ao aplicar o
questionamento: Se não utilizar a boa prática, o trabalho pode ser interrompido? Caso a
resposta fosse afirmativa (sim), a boa prática seria considerada atividade facilitadora.
Para a seleção das AF’s, utilizou-se como ferramenta de apoio ao planejamento o
Diagrama de Ishikawa, tornando possível a correlação com os níveis hierárquicos de
decisão. Já para a seleção das demais boas práticas listadas foi levada em consideração a
frequência das atividades. O resultado foi um checklist a ser aplicado com gerentes de
obras em canteiros de obras de alvenaria estrutural contendo 31 atividades.
Como estratégia de estruturação do checklist, para cada categoria foi montado um
quadro contendo “Número do item”, “Atividade” e “Objetivo da boa prática”. Ressaltase que a informação “Objetivo da boa prática” serviu somente para efeitos de validação
do checklist, sendo este suprimido durante a fase de aplicação. Como opções de
respostas para os gerentes de obras foram estabelecidas as opções “Nenhuma
importância”, “Pouco importante”, “Indiferente”, “Importante” e “Muito importante”,
para que cada atividade fosse posta em prática pelos gerentes.
Em seguida, o questionário foi submetido para validação de um especialista. Esta ação
foi determinante para a utilização do termo “atividades que contribuem para a melhoria
do processo construtivo” ou “boas práticas”.
Ainda na fase de Estruturação, etapa 4, para a aplicação do checklist foram
selecionados seis empreendimentos com elevação de alvenaria em andamento (Obras A,
B, C, D, E e F), cada um pertencente a uma empresa construtora diferente. Dessa forma,
foi possível obter pontos de vista diversos, aumentando a confiabilidade do estudo, já
que este se baseou primordialmente no conhecimento tácito dos gestores de obras.
Na etapa 5 (fase Consolidação), que corresponde ao desenvolvimento, à validação e à
aplicação do jogo didático, foi possível desenvolver um jogo didático lúdico,
denominado “Estimulando Práticas – Alvenaria Estrutural”, para a simulação do
problema de pesquisa em questão. Essa ferramenta foi validada primeiramente com
pesquisadores e, posteriormente, com gerentes de obras de três das seis empresas
investigadas. Foram convidados os entrevistados e seus superiores. Ao final da
dinâmica de grupo, os gestores foram convidados a analisar as contribuições do jogo
para a solução de problemas de obra e levantar questionamentos para trabalhos futuros.
3.2

Proposta de aplicação do jogo “Estimulando Práticas – Alvenaria
Estrutural”

O jogo contribui para a aplicação dos conceitos da construção enxuta na medida em que
sugere a realização de um processo construtivo visando a continuidade do fluxo de
produção, por meio da introdução de melhoria contínua ao processo e a eliminação de
atividades que não agregam valor para o produto final. O simulador auxilia ainda na
prevenção contra a ocorrência de perdas por making-do, já que sua aplicação sugere que
todos os recursos estejam disponíveis quando solicitados, evitando improvisações e,
consequentemente, retrabalhos no processo.
O jogo propõe uma dinâmica, em que os jogadores podem assimilar os preceitos da
mentalidade enxuta e, posteriormente, disseminá-los. A dinâmica pode ser aplicada com
qualquer quantidade de jogadores (individual ou em grupo). Cada equipe dispõe de um
kit (Figura 1), composto por manual do jogo, 02 (duas) cópias do fluxograma para o
processo de elevação da alvenaria estrutural, 37 (trinta e sete) setas adesivas com
providências, caneta marca-texto, tesoura e régua de plástico e fotos adesivas diversas.
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O fluxograma que funciona como o tabuleiro do jogo, representa o passo a passo de um
processo de elevação da alvenaria estrutural, desde a entrega da laje pela equipe anterior
e a marcação da primeira fiada até a execução e o grauteamento da fiada de respaldo.
Figura 1 – Componentes do Kit

Fonte: Registrado pelo autor

As setas (Figura 2) contêm providências a serem tomadas diante da simulação de um
processo de elevação da alvenaria estrutural. Estas foram identificadas através de quatro
cores distintas, sendo que duas correspondem a pontos positivos e duas a pontos frágeis.
Os pontos positivos tratam-se das Boas Práticas (BP) (verdes) (pontua-se positivamente)
e das Atividades Facilitadoras (AF) (azuis) (pontuação máxima para o item), já os
pontos frágeis correspondem às Atividades Falhas Leves (AL) (preto) (forma tardia ou o
não atendimento a uma BP) e às Atividades Falhas Graves (AG) (laranja) (forma tardia
ou o não atendimento a uma AF ou ainda o não cumprimento de itens de normas, logo
pontuação máxima negativa). As setas utilizadas são duplas, com as duas extremidades
curvas, para permitir que os participantes possam posicioná-las livremente no
fluxograma em ambos os lados.
Figura 2 – Exemplos de providências utilizadas no jogo
Pontos positivos
BP

AF

Observar as condições para
transportar a argamassa

Dispor de todas as variações
de blocos exigidos no projeto

Pontos frágeis
AL

AG

Se faltarem ferramentas ou
EPI’s, retomar o serviço logo
que adquiri-los

Se faltarem blocos ou
argamassa, retomar o
serviço após aquisição

Fonte: Elaborado pelo autor

A utilização de fotos no jogo proporciona um caráter lúdico e interativo entre os
participantes, relacionando a simulação com a realidade da obra. Portanto, o gerente que
associar corretamente a foto à providência, deve receber um bônus extra.
Assim, para simular a execução de um processo de elevação de alvenaria estrutural sem
interrupções, o ministrante deve apresentar as instruções aos jogadores, que devem
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utilizar as setas e o marcador de texto no fluxograma. Se achar necessário, o gerente
deve posicionar a seta ao lado daquela atividade que não deve ser interrompida. Após
decidir a posição, deve recortar adequadamente a seta dupla e colá-la no fluxograma.
Caso o gerente já identifique uma providência existente dentro do próprio fluxograma,
deve destacá-la com o auxílio da caneta marca-texto e da régua. No total, o gerente tem
à sua disposição 37 atividades (como aquelas mencionadas na Figura 2), devendo
utilizar aquelas que ele julgar necessárias. Após esse procedimento, os participantes,
caso desejem, podem ainda inserir uma ou mais fotos ao lado daquela(s) atividade(s)
que acharem necessário. Recomenda-se a utilização de 40 (quarenta) minutos para a
conclusão do jogo. A Figura 3 apresenta os tipos de providências, as pontuações
individuais dessas atividades, bem como as pontuações máximas.
Figura 3 – Tabela com pontuações máximas alcançáveis

Fonte: Elaborado pelo autor

Após a aplicação da dinâmica, são discutidos os pontos frágeis do jogo, principalmente
aqueles que foram utilizados pelos participantes. Abre-se então uma mesa de discussões
para que sejam debatidas as estratégias utilizadas e quais foram as principais
contribuições para o conhecimento dos participantes, buscando formas de utilizar, no
dia a dia, as atividades que contribuem para a melhoria do processo de elevação da
alvenaria estrutural.
4
4.1

RESULTADOS
Aplicação do checklist

A análise das respostas do checklist fornecidas pelos gerentes não foi realizada
isoladamente, mas em conjunto com aspectos observados durante as visitas realizadas
nas obras. Em termos da estatística geral das respostas, infere-se que 82,80% dos
gerentes entrevistados consideram como “importante” ou “muito importante” a
utilização das boas práticas no processo de elevação da alvenaria estrutural, significando
que, independente da utilização dessas atividades no dia a dia, os gestores reconhecem
que a sua adoção reduz a ocorrência de perdas e pode trazer benefícios para a
continuidade do fluxo. Já a adoção das atividades consideradas como “nenhuma
importância”, “pouco importante” ou “indiferente”, totalizaram 17,20% do total da
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escala de importância, o que pode indicar a existência de pontos de alerta no processo
de produção e estes merecem atenção (Figura 4).
Figura 4 – Gráfico das porcentagens totais por categoria

Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se que as quatro categorias que atingiram maiores porcentagens de atividades
consideradas “importantes” ou “muito importantes” foram, em ordem decrescente,
“Proteção dos Operários” (100%), “Projeto” (96,67%) e, com a mesma porcentagem, as
categorias “Conferência do Trabalho” (91,67%) e “Sequenciamento” (91,67%).
Entende-se, que na visão dos respondentes, estas seriam as categorias onde as perdas
estariam mais visíveis.
4.2

Aplicação do jogo “Estimulando Práticas - Alvenaria Estrutural”

O processo de aplicação do jogo foi realizado com quatro engenheiros pertencentes a
três empresas distintas. Cada equipe foi constituída por dois engenheiros, sendo um de
cada empresa presente e foi assistida por uma pessoa da equipe de apoio, os quais
sanaram as dúvidas que porventura surgissem. Os demais membros da equipe de apoio
prestaram auxílio na montagem dos kits, organização das fotos, coleta de registros
fotográficos e filmagem da dinâmica. A equipe de apoio contou com o suporte de uma
professora mestre em psicologia, a qual realizou uma análise comportamental dos
participantes e da forma de aplicação da dinâmica. Ao final do processo de aplicação,
elaborou-se o quadro da Figura 5.
Alertou-se aos gerentes sobre os pontos de fragilidade inseridos no fluxograma e foram
explicados os motivos pelos quais aqueles poderiam ser considerados como pontos de
vulnerabilidade para a continuidade do fluxo de produção. Observou-se ainda que os
três pontos frágeis adotados por cada uma das equipes foram exatamente os mesmos:
“Familiarizar-se com os projetos para não haver interrupção ao consulta-los (FG)”;
“Refazer a parede quando detectados pontos fora de nível e/ou prumo (FL)”; e “Utilizar
como referência o ponto mais alto da laje se esta não estiver nivelada (FL)”.
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Figura 5 – Resultados do jogo aplicado com gerentes de obras

Fonte: Elaborado pelo autor

As três falhas cometidas condizem com a realidade observada em alguns canteiros de
obras, corroborando com informações coletadas durante as visitas de campo. A gestora
da obra E, por exemplo, na fase de aplicação do checklist, mostrou-se indiferente à
consulta dos projetos de modulação durante o processo de elevação da alvenaria. A
opinião da gestora, que estava presente na dinâmica, foi novamente revelada na fase de
aplicação do jogo simulativo.
As outras duas FL utilizadas remetem a ocorrências de retrabalhos. A informação pode
ser confirmada através de alguns casos de retrabalho que foram observados e relatados
nos canteiros pesquisados durante a fase de coleta das informações.
Observa-se que a equipe A utilizou mais atividades Boas Práticas e fotos do que a
equipe B. Dos pontos positivos identificáveis no fluxograma (intrínsecos ao processo), o
grupo A identificou uma AF e o B uma AF e uma BP. No geral, a primeira equipe
adotou mais pontos positivos e fotos no seu fluxograma. As duas equipes inseriram
poucos pontos de fragilidade. Pelo somatório dos pontos, o grupo A atingiu um melhor
desempenho. Cabe, então, uma análise da estratégia de ação utilizada pelas equipes e a
observação dos fluxogramas finais montados.
A equipe A, da qual fazia parte o engenheiro de planejamento, definiu previamente as
atividades predecessoras e utilizou como estratégia separar todas as providências por
cor, espalhando-as sobre a mesa e estabelecendo o grau de importância de cada grupo
de providências. Dessa forma, a equipe foi adotando aquelas providências à medida que
as julgasse como necessárias e relevantes para o processo. Já a equipe B também definiu
as atividades predecessoras, porém, não houve critérios para a seleção das providências
e nem uma análise prévia destas. Os gerentes simplesmente juntaram todas as atividades
aleatoriamente e iam olhando uma a uma para, então, inserir no fluxograma na posição
que definissem como correta.
Ao observar as Figuras 6 (a) e 6 (b), as informações anteriores podem ser confirmadas.
O fluxograma da equipe A encontra-se visualmente mais organizado e com as
atividades melhor posicionadas e precisas quanto à localização e ação no tempo exato.
Portanto, a Equipe A agiu de forma estratégica e a B de forma operacional, apesar dos
dois grupos terem considerado a adoção de medidas para que o processo não parasse por
ausência de recursos, dificultando a ocorrência de making-do.
Quando analisados somente os critérios de pontuação, constatou-se que as equipes A e
B obtiveram, respectivamente, 25,20 e 23,80 como pontuações finais, o que representa,
nesta mesma ordem, 77,78% e 73,46% da situação ideal para o jogo (conforme Figura
3). Na prática, isto pode significar que, independente da quantidade de pontos frágeis
existentes nos processos produtivos, os gerentes adotam pontos positivos e preocupamse com a continuidade dos fluxos no canteiro de obras.
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Figura 61 – Fluxogramas elaborados pelas equipes na aplicação com os gerentes
(a) Equipe A

(b) Equipe B

Fonte: Registradas pela equipe de apoio.

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações contidas neste artigo foram extraídas a partir de uma pesquisa de
dissertação de mestrado que buscou desenvolver uma ferramenta prática que auxiliasse
os engenheiros de obras que trabalham no gerenciamento do processo construtivo de
elevação da alvenaria estrutural.
A dinâmica traduz o que acontece no dia a dia dos gestores e as providências
representam a maneira com que os gerentes tentam contornar os problemas ocorridos
durante a execução do processo. As atividades destacadas pelos participantes, com o
auxílio da caneta marca-texto, representam as BP’s e AF’s que contribuem para evitar
interrupções e as quais a empresa já utiliza. Logo, estas já estão no seu procedimento
operacional e, teoricamente, já fazem parte da rotina do gestor.
Já as informações contidas nas setas (providências) devem ser constantemente
lembradas, na tentativa de busca-las a partir de iniciativas da empresa e do gestor.
Quando estas são negligenciadas, acontecem as interrupções tão frequentes nas obras e,
como já se tornaram uma rotina, os gerentes acabam achando normal a sua existência. É
nesse ponto que a utilização de recursos como o jogo simulativo pode ser útil.
O processo de aplicação do jogo remete, ainda, à reflexão de que as pessoas envolvidas
no processo de produção podem estar pensando e agindo como verdadeiros gestores ou
como operários da construção. No último caso, o conceito lean sempre estará mais
distante e será mais difícil o incremento na produtividade e qualidade, bem como a
satisfação dos clientes. Por outro lado, mesmo agindo de forma operacional, a aplicação
da dinâmica mostrou que as “atividades que contribuem para a melhoria dos processos
produtivos” são atividades simples e podem ser utilizadas, no dia a dia, mesmo pelas
pessoas que não detêm o conhecimento dos conceitos da construção enxuta.
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RESUMO
Nas últimas décadas, uma grande quantidade de publicações vem sendo produzidas no País sobre projeto
e execução de edificações, contudo, a manutenção predial apenas recentemente tem sido foco de
pesquisas acadêmicas. Um reflexo disso se percebe na prática, ao se observar o grande número de
edificações com problemas patológicos, sendo que, em alguns casos, levando-as até ao colapso. A norma
NBR 5674 prevê que o sistema de manutenção deva possuir uma estrutura de documentação e registro de
informações permanentemente atualizado para propiciar uma maior eficiência nos serviços de
manutenção. Ratificando esta idéia, na NBR 15575 é citado que as inspeções prediais devem ser feitas
com base em listas de verificação para facilitar os registros e sua recuperação, os quais devem ser
preditivos e conter o diagnóstico sobre a evolução de eventuais falhas constatadas. Neste sentido, o
presente artigo tem por objetivo propor uma lista de verificação para inspeção predial, que contemple a
informação sobre a gravidade e urgência das manutenções. Com base em tal lista é possível identificar as
manifestações patológicas mais importantes, além de ser uma ferramenta possível de ser aplicada em
atendimento às leis municipais que tornam obrigatória a realização de vistorias periódicas nas edificações.
Palavras-chave: Inspeção predial, lista de verificação, GUT.

ABSTRACT
In recent decades, a large amount of publications has been produced in the country about the design and
execution of buildings, however, the building maintenance has only recently been the focus of academic
research . Consequently, its possible to observe the large number of buildings with pathological
problems, and, in some cases, may occur until the collapse of these . The NBR 5674 provides that the
maintenance system should have a structure documentation and record keeping constantly updated to
provide greater efficiency in maintenance services. Confirming this idea, into the NBR 15575 it is
mentioned that the building inspections should be made based on checklists and records to facilitate their
recovery, which should be predictive and contain the diagnosis of the evolution of any errors found. So,
this paper aims to propose a checklist for building inspection, which includes information about the
seriousness and urgency of maintenance. Based on such a list is possible to identify the most important
pathological manifestations as well as being a possible tool to be applied in compliance with local laws
mandating periodic inspections in buildings.
Keywords: Building inspection, checklist, GUT.

1

INTRODUÇÃO

A isnpeção predial é uma atividade de suma importância para a garantia da segurança e
habitabilidade das construções. Todavia, frequentemente, as inspeções tem tido como
foco da atenção de pesquisadores, os sistemas de infra-estrutura civil, tais como: pontes,
rodovias e túneis, com vistas à avaliação das condições de uso e da necessidade de
manutenção. De acordo com Ballado et al. (2003), as inspeções envolvem as etapas de
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criação de instrumentos, coleta de dados de campo, análise de informações e
documentação dos resultados, os quais são posteriormente interpretados por pessoal
experiente, com equipamento especial.
Muitas pesquisas internacionais já desenvolvidas têm como foco elaborar ferramentas
para inspeção, em especial no que se refere à utilização de tecnologia para a inspeção
dos sistemas de infra-estrutura (BALLADO et al., 2003; SUNKPHO et al., 2005;
STEINBERG, 2009) e ainda, a utilização de ensaios destrutivos e não destrutivos faz
parte de alguns protocolos de inspeção.
Já no Brasil, poucas pesquisas científicas vêm sendo desenvolvidas na área de inspeção,
contudo, algumas iniciativas podem ser pinçadas como as que propõem procedimentos
para inspeção também de infra-estrutura, como a norma sobre inspeção de pontes DNIT
010/2004-PRO do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transporte (2004) e o
Manual de Inspeção de Barragens do Ministério da integração Nacional (2010).
Com relação à inspeção predial, ainda não existe uma norma da Associação Brasileira
de Normas Técnicas que a balise, contudo, Picanço (2009) cita que a Avaliação de PósOcupação (APO1), utilizada já desde a década de 1940 nos Estados Unidos da América,
foi um primeiro passo no sentido de evidenciar a necessidade de se fazer a inspeção
predial periódica. A obrigatoriedade do procedimento ainda tem ficado vinculado a
grandes acidentes prediais com perda de patrimônio e em muitos casos, perda de vidas.
Percebe-se, portanto, que existe a necessidade de que o esforço de inspeção não fique
limitado às obras públicas ou de infra-estrutura, e sim contemple também as demais
edificações públicas e privadas. Alguns municípios brasileiros já elaboraram a sua a lei
de inspeção predial, quais sejam: Porto Alegre/RS, Capão da Canoa/RS, Balneário
Camboriu/SC, Ribeirão Preto/SP, Santos/SP, Salvador/BA, Fortaleza/CE, Rio de
Janeiro/RJ, dentre outros; contudo, em Florianópolis, local de atuação profissional dos
autores do presente artigo, as inspeções periódicas ainda não são obrigatórias para as
edificações multifamiliares. Diante de tal lacuna, o objetivo do presente artigo é propor
uma lista de verificação para inspeção predial, que contemple a informação sobre a
gravidade e urgência das manutenções prediais.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Inspeção Predial
O Instituto de Engenharia de São Paulo (2014) conceitua Inspeção como: “análise
técnica de determinado fato, condição ou direito relativo a um edifício, com base em
informações genéricas e interpretação baseada na experiência do engenheiro
diagnóstico”. Este Instituto elaborou, em 2014, um documento chamado “Diretrizes
Técnicas de Engenharia Diagnóstica em Edificações”, onde classifica as inspeções em
edificações em sete tipos: “Inspeção Predial; Inspeção de Vizinhança; Inspeção de
Estágio de Obra; Inspeção de Conclusão ou Recebimento de Obra; Inspeção Locativa;
Inspeção de Obra em Garantia - e Inspeção de Falhas de Manutenção. A lista de
verificação ora proposta se situa no primeiro tipo de inspeção, a predial, que é a
1

A APO dá mais ênfase à opinião dos usuários dos imóveis e níveis de satisfação do que a inspeção
predial, que é mais técnica. A teoria da APO surgiu nos Estados Unidos da América e no Canadá, na
década de 1940, mas somente vinte anos depois é que foram realizadas as primeiras aplicações deste
método de avaliação. Na década de 1970 começou a ser utilizada para avaliação de desempenho na
produção de edifícios e utilizava a opinião dos usuários como ferramenta de análise do desempenho. Em
1984 o método tem as suas primeiras utlizações no Brasil. (PICANÇO, 2009)
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avaliação técnica tridimensional (construção, manutenção e uso) da edificação. Há que
se considerar, contudo, que devido à recente entrada em vigor da norma de desempenho
NBR 15.575, logo poder-se-á elencar mais um tipo de inspeção em edificações a ser
incluído nas Diretrizes Técnicas de Engenharia Diagnóstica em Edificações, a Inspeção
de Desempenho – análise de conformidade à norma NBR 15.575.
A atividade de inspeção tem como uma das ferramentas principais a vistoria e toma por
base a observação visual, constatação técnica mediante verificação in loco (IBAPE/SP,
2011). O laudo gerado a partir da inspeção pode indicar a necessidade de utilização de
um diagnóstico mais aprofundado, com o uso de ensaios sejam eles destrutivos ou não,
conforme recomendação da Norma de Inspeção Predial - IBAPE/SP, para indicação de
orientações técnicas. A inspeção predial tem como foco evidenciar os problemas
existentes ou a ausência deles, não sendo abarcada a forma de remediação, a qual deve
ser feita por empresa ou profissional especializado em reparo, reforço ou substituição.
2.2

A legislação relativa à inspeção predial

No Brasil as normas técnicas não são leis, mas têm força obrigatória, sendo assim um
dever legal baseado no fato de existirem leis que impõem o atendimento às normas
técnicas existentes. Para atender às necessidades legais inerentes à inspeção predial
diante do fato de hoje ainda não haver a publicação de uma norma técnica específica
elaborada pela ABNT, os profissionais têm se valido de fragmentos de normas já
publicadas e seguido as instruções técnicas dispostas na Norma de Inspeção Predial
elaborada pelo IBAPE/SP.
2.2.1 Normas ABNT
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) já tem instalada uma comissão de
estudos para elaboração da norma de inspeção em edificações, mas esta ainda não foi
publicada. Enquanto uma norma que estabeleça critérios que contemplem todas as
dimensões da Inspeção predial não é criada, tomam-se como base: a NBR 13752, que
fixa procedimentos às perícias de engenharia na construção civil e estabelece critérios
para a apresentação de laudos e pareceres técnicos; a NBR 5674, que orienta
procedimentos de manutenção; a NBR 14037, que define diretrizes para a elaboração de
manuais de uso e operação das edificações; a NBR 15575, que baliza definições de vida
útil para os sistemas e componentes e a Norma de Inspeção Predial elaborada pelo
IBAPE/SP, a qual será abordada a seguir.
2.2.2 Norma de Inspeção Predial do IBAPE/SP (2011)
Esta norma é hoje a principal balizadora da atividade, estabelece critérios e elenca
etapas para que a avaliação seja sistemática e metodológica. As etapas citadas são:
determinação do nível e tipo de inspeção; verificação da documentação; obtenção de
informações dos usuários, responsáveis, proprietários e gestores das edificações;
inspeção dos tópicos da listagem de verificação; classificação das anomalias e falhas;
classificação e análise das anomalias e falhas quanto ao grau de risco; ordem de
prioridades; indicação das orientações técnicas; classificação da qualidade de
manutenção e uso; classificação das condições de uso; recomendações gerais e de
sustentabilidade, os tópicos essenciais do laudo e indicação de responsabilidades.
Contudo, os graus de risco conforme determinado na Norma de Inspeção Predial,
IBAPE/SP, considera “o risco oferecido aos usuários, ao meio ambiente e ao
patrimônio, dentro dos limites da inspeção predial”, mas não relaciona diretamente cada
grau à natureza das manifestações patológicas. Fica então sob a expertise de cada
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profissional a incumbência de determinar em qual grau de risco cada manifestação
patológica verificada em vistoria se enquadra.
Para a determinação da ordem de prioridades, a norma sugere o uso de métodos que
acabam por determinar os reparos que devem ser reparados com mais urgência, o que
indiretamente auxilia na confirmação dos graus de risco. Dentre eles a metodologia
“Gravidade Urgência e Tendência” (GUT), mas sem a definição de seus critérios.
2.3 Método GUT
O método GUT2 é uma ferramenta para o gerenciamento de risco e utiliza uma
metodologia que leva em consideração a Gravidade (G), a Urgência (U) e a Tendência
(T) dos problemas a serem verificados. Para a avaliação, o sistema dispõe do uso de
pesos que são destinados a classificação de cada item inspecionado, a fim de definir
graus de criticidade em relação aos problemas encontrados.
Propõe-se, no presente artigo, uma classificação a ser usada no método GUT aplicado às
inspeções prediais, com a qual se pretende reduzir ao máximo a subjetividade na análise
de dados, a qual tem por base as definições que seguem e estão descritas no Quadro 1.
•

Gravidade - foram considerados possíveis riscos e prejuízos aos usuários, ao
patrimônio e ao meio ambiente. Buscando atingir maior objetividade, foi
incorporada a classificação de grau de risco definida na Norma de Inspeção Predial
IBAPE/SP onde a definição de Crítico foi inserida nos graus: Total e Alta; a
designação de Regular foi inserida no grau: Média e a definição de Mínimo foi
incorporada nos graus: Baixa e Nenhuma.

•

Urgência - foram associados aos prazos para intervenção em relação às patologias
constatadas in loco. Para tanto foi adotado o termo Incidente, “episódio,
circunstância acidental” (MICHAELIS, 2014) para determinar situação relacionada
à manifestação patológica verificada.

•

Tendência - foram relacionados à direção ou rumo e optou-se pelo uso do termo
progressão, definido por: “desenvolvimento progressivo; continuação; avanço”
(MICHAELIS, 2014), para designar se o incidente verificado tende a continuação
ou estabilização numa escala de tempo.
Quadro 1 - Proposta de Classificação GUT

GRAVIDADE

Relacionada a possíveis riscos ou prejuízo aos
usuários, ao patrimônio ou ao meio

Grau
TOTAL
Extremamente
Grave

ALTA
Muito Grave

MÉDIA
Grave

BAIXA
Pouco Grave

Definição do grau

Nota

Risco de morte, risco de desabamento/colapso pontual ou generalizado,
iminência de Incêndio, impacto irrecuperável com perda excessiva do
desempenho e funcionalidade, comprometimento irrecuperável da vida
útil do sistema causando dano grave à saúde dos usuários ou ao meio
ambiente. Prejuízo financeiro muito alto.
Risco de ferimentos aos usuários, danos reversíveis ao meio ambiente ou
ao edifício. Impacto recuperável com o comprometimento parcial do
desempenho e funcionalidade (vida útil) do sistema que afeta
parcialmente a saúde dos usuários ou o meio ambiente. Prejuízo
financeiro alto.
Risco à saúde dos usuários, desconfortos na utilização dos sistemas,
deterioração passível de restauração/reparo, podendo provocar perda de
funcionalidade com prejuízo à operação direta de sistemas ou
componentes. Danos ao meio ambiente passíveis de reparo. Prejuízo
financeiro médio.
Sem risco à integridade física dos usuários, sem risco ao meio ambiente,
pequenos incômodos estéticos ou de utilização, pequenas substituições de
componentes ou sistemas, reparos de manutenção planejada para
recuperação ou prolongamento de vida útil. Prejuízo financeiro pequeno.

10
(81% a 100%)

2

8
(61% a 80%)

6
(31% a 60%)

3
(11% a 30%)

A metodologia GUT foi desenvolvida por Kepner Tregoe, publicada em 1977 sob o título, Análise de
Problema e Tomada de Decisão
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TENDÊNCIA
Rumo

URGÊNCIA
Prazo para intervenção/
Tempo máximo para resolver
uma situação

NENHUMA
Sem Gravidade
TOTAL
Emergência
ALTA
Grande
Urgência
MÉDIA

Nenhum risco à saúde, à integridade física dos usuários, ao meio
ambiente ou ao edifício. Mínima depreciação do patrimônio. Eventuais
trocas de componentes, nenhum comprometimento do valor imobiliário.
Incidente em ocorrência, intervenção imediata passível de interdição do
imóvel. Prazo para intervenção: Nenhum
Incidente prestes a ocorrer, intervenção urgente.
Prazo para intervenção: Urgente
Incidente previsto para breve, intervenção em curto prazo.
Prazo para intervenção: O mais cedo possível
Indício de Incidente futuro, intervenção programada.
Prazo para intervenção: Pode esperar um pouco
Incidente imprevisto, indicação de acompanhamento e manutenção
programada. Prazo para intervenção: Não tem pressa
Progressão imediata. Vai piorar rapidamente, pode piorar
inesperadamente.
Progressão em curto prazo. Vai piorar em pouco tempo.
Progressão em médio prazo. Vai piorar em médio prazo.
Provável progressão em longo prazo. Vai demorar a piorar.
Não vai progredir. Não vai piorar, estabilizado.

BAIXA
NENHUMA
TOTAL
ALTA
MÉDIA
BAIXA
NENHUMA

1
(0 a 10%)
10
(81% a 100%)
8
(61% a 80%)
6
(31% a 60%)
3
(11% a 30%)
1
(0 a 10%)
10 (81% a 100%)
8
6
3
1

(61% a 80%)
(31% a 60%)
(11% a 30%)
(0 a 10%)

As notas são atribuídas de 1 a 10, sendo 1 o menos grave. Ao final da atribuição de
notas para os problemas é calculado o produto (G) x (U) x (T). O resultado definirá qual
o grau de prioridade daquele problema. A fim de que os dados possam ser organizados,
é importante a elaboração de “planilhas de prioridades” a qual indicará a lista de
prioridades para intervenções, conforme exemplificado no Quadro 2.
Quadro 2 - Planilha de Prioridades
SISTEMA/
ELEMENTO/
COMPONENTE
...

GRAVIDADE
“G”

...

URGÊNCIA
“U”

...

TENDÊNCIA
“T”

...

PONTUAÇÃO
“P”
P=GxUxT

...

PRIORIDADE

...

3. MÉTODO DE PESQUISA
Para que os objetivos da presente pesquisa fossem atingidos, foram percorridas as
etapas da pesquisa presentes na Erro! Fonte de referência não encontrada..
Figura 1 - Etapas da Pesquisa
Busca bibliográfica
sobre inspeção
predial
Busca bibliográfica
sobre GUT

não

Elaboração da
primeira lista
de verificação
com critérios
GUT

Submissão da
lista a
especialistas

Lista
atende?

sim

Lista de
Inspeção
final

Definição dos
critérios do GUT

Fonte: do Autor (2014)

A pesquisa bibliográfica foi feita em fontes primárias e secundárias, em normas e
legislações, bem como em publicações acadêmicas relativas aos temas: inspeção
predial, patologias da construção civil, perícias em engenharia civil e Metodologia
GUT.
A seguir foi elaborada uma lista de verificação para inspeção predial, com base em:
pesquisa documental nos dados de Inspeções Prediais realizadas pelo IBAPE/SP desde
2002 até 2007; laudos periciais e de inspeção predial fornecidos por 7 engenheiros
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“inspetores prediais”; lista de itens sugerida pelo IBAPE/SP (2012), além da
bibliografia disponível sobre patologias na construção e sistema GUT.
A lista inicial de verificação foi então submetida a um conjunto de profissionais
especialistas convidados por meio de um mailing do IBAPE/SC contendo 150
endereços de email, dos quais cinco responderam. Com base na avaliação crítica dos
especialistas, a lista foi reformulada, chegando-se a um formato final, que será
apresentado na Figura 2. As principais sugestões de modificação propostas pelos
especialistas foram: torná-la mais prática, reduzindo o tamanho da planilha,
agrupamento de patologias de mesma natureza, modificando os critérios do GUT,
tornando-os mais distintos entre si para facilitar a escolha do usuário da lista, além de
mudanças de formato.
4. LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA INSPEÇÃO PREDIAL
Ao se elaborar a presente lista, apresentada na Figura 2, tem-se por objetivo
proporcionar um maior controle de qualidade sobre a produção dos laudos de inspeção
predial, além de organizar os dados analisados de forma objetiva a fim de embasar a
lista de prioridades de intervenções, de reparos e manutenções.
A lista de verificação foi dividida em nove sistemas, conforme destacados na segunda
linha da planilha. Cada sistema subdivide-se de acordo com os elementos que o
compõem, que estão listados na primeira coluna, abaixo da denominação dos sistemas.
Neste campo devem-se apontar as características construtivas de cada elemento
vistoriado e sua identificação (por exemplo: Pilar “P10”, de acordo com projeto
estrutural), sendo assim necessário que a planilha seja replicada de acordo com o
número de elementos pertencentes a cada sistema.
Também na primeira coluna, nas linhas subsequentes, estão listadas as manifestações
patológicas mais comuns relacionadas a cada sistema, identificadas com numeração. Na
segunda coluna: S ou N, deve ser marcado S, para SIM – há a manifestação patológica
listada na primeira coluna ou N, para Não – não há a manifestação patológica citada. No
caso de ter sido verificada manifestação patológica diferente das listadas, utilizar a linha
OUTRO: e anotar na coluna OBSERVAÇÕES. A terceira coluna é destinada à
identificação das fotos, que evidenciam as patologias e devem estar contidas no laudo.
A quarta coluna, GRAUS DE RISCO, é subdividida em C para CRÍTICO, R para
REGULAR e M para MÍNIMO. Para essa definição é essencial que se siga a
classificação descrita na Norma de Inspeção Predial IBAPE/SP. No sistema 9.
Manutenção avalia-se a qualidade desta como N/A, para não atende, A/P, para atende
parcialmente e A para atende os requisitos da norma de Inspeção IBAPE/SP. A quinta
coluna incorpora a METODOLOGIA GUT, e é subdividida em: G para GRAVIDADE,
em U para URGÊNCIA, em T para TENDÊNCIA e em P para PONTUAÇÃO. Deve
ser informado o nota relacionado a cada grau classificado para G, U e T e também a
pontuação - P, resultante da multiplicação dos pontos assinalados para cada patologia. A
sexta coluna é reservada para observações complementares.
Figura 2 - Lista de Verificação
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SISTEMAS/ ELEMENTOS/ COMPONENETES
1. SISTEMAS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PASSÍVEIS DE VERIFICAÇÃO VISUAL
F
1.1 PILARES 1.2 VIGAS 1.3 LAJES 1.4 MARQUISES 1.5
GRAUS
S O
CONTENSÕES E ARRIMOS 1.6 MUROS
DE
O
T
( ) CONCRETO ARMADO ( ) BLOCOS CIMENTÍCIOS ( ) METÁLICO ( ) MADEIRA
U
RISCO
O
( ) ALVENARIA DE PEDRA ( ) TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS ( ) PRÉ-MOLDADOS
N
( ) GABIÃO ( ) ALVENARIA ( ) VIDRO OUTRO: ______________________________
S
C R M
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12

( ) CONCRETO ARMADO ( ) ALVENARIA ( ) BLOCOS CIMENTÍCIOS ( ) MADEIRA
( ) PLACA CIMENTÍCIA ( ) PANO DE VIDRO ( ) GESSO ACARTONADO ( ) PEDRA
( ) SUBSTRATO DE REBOCO ( ) ELEMENTO CERÂMICO ( ) PELÍCULA DE PINTURA
( ) CERÂMICO ( ) LAMINADO ( ) PEDRA ( ) CIMENTO QUEIMADO
( ) SUBSTRATO DE REBOCO ( ) GESSO ( ) PVC ( ) PLACA CIMENTÍCIA
OUTRO: ___________________________________________________________________

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9

( ) ALUMÍNIO ( ) PVC ( ) MADEIRA ( ) VIDRO TEMPERADO ( ) METÁLICA
OUTRO: ___________________________________________________________________

S
O
U

N

S
O
U

N

S

( ) CERÂMICO ( ) FIBROCIMENTO ( ) METÁLICO ( ) VIDRO TEMPERADO ( ) MADEIRA
( ) PVC ( ) CONCRETO ( ) ALUMÍNIO ( ) FIBRA DE VIDRO ( ) PRÉ-MOLDADA
OUTRO: _____________________________________________________________________

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1.14
4.1.15

T

P

F
O
T
O
S

GRAUS
DE RISCO

F
O
T
O
S

GRAUS
DE
RISCO

C

R

M

METODO
GUT
G

U

T

OBSERVA
ÇÕES
P

C

R

M

METODO
GUT
G

U

T

OBSERVA
ÇÕES
P

Vedação deficiente
Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão
Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas
Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento
Fixação deficiente
Vibração
Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível/ esquadro
Manchamento, sujidades

4. SISTEMAS DE COBERTURA
4.1 TELHAMENTO 4.2 ESTRUTURA DO TELHAMENTO
4.3 RUFOS E CALHAS 4.4 LAJES IMPERMEABILIZADAS

4.1.1

U

Formação de fissuras por: sobrecargas, movimentações estruturais ou
higrotérmicas, reações químicas, falhas nos detalhes construtivos
Infiltração de umidade
Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos
Deterioração
dos
materiais,
destacamento,
empolamento,
pulverulência
Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível
Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas
Manchamento, vesículas, descoloração da pintura, sujidades
Ineficiência no rejuntamento/emendas
Outro:

3. SISTEMAS DE ESQUADRIAS
3.1 JANELAS 3.2 PORTAS, PORTÕES E GUARDA CORPOS

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8

G

OBSERVA
ÇÕES

Formação de fissuras por: sobrecargas, falhas de armaduras,
movimentações estruturais
Irregularidades geométricas, falhas de concretagem
Armadura exposta
Deformações
Deterioração de materiais, destacamento, desagregação
Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos
Segregação do concreto (Bicheira, ninhos)
Infiltrações
Recalques
Colapso do solo
Corrosão metálica
Outro:

2. SISTEMAS DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS
2.1 PAREDES EXTERNAS E INTERNAS 2.3 PISOS 2.4 FORROS

2.1.1

METODO
GUT

Formação de fissuras por: sobrecargas, falhas de armaduras,
movimentações estruturais, assentamento plástico
Irregularidades geométricas, deformações excessivas
Falha nos elementos de fixação
Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas
Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos
Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento
Perda de estanqueidade, porosidade excessiva
Manchamento, sujidades
Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação
Ataque de pragas biológicas
Ineficiência nas emendas
Impermeabilização ineficiente, infiltrações
Subdimensionamento
Obstrução por sujidades
Outro:
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O
U

N

F
O
T
O
S

GRAUS
DE
RISCO
C

R

M

METODO
GUT
G

U

T

OBSERVA
ÇÕES
P

5. SISTEMAS DE RESERVATÓRIOS
5.1 CAIXAS D’ÁGUA E CISTERNAS
( ) CONCRETO ARMADO ( ) METÁLICO ( ) POLIETILENO ( ) FIBROCIMENTO
( ) FIBRA DE VIDRO OUTRO: ___________________________________________________

S
O
U

N
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10

F
O
T
O
S

GRAUS
DE
RISCO
C

R

M

METODO
GUT
G

U

T

OBSERVA
ÇÕES
P

Formação de fissuras por: sobrecargas, falhas de armaduras,
movimentações estruturais, assentamento plástico, recalques
Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação
Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão
Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos
Irregularidades geométricas, falhas de concretagem
Armadura exposta
Vazamento/ infiltrações de umidade.
Colapso do solo
Ausência/ ineficiência de tampa dos reservatórios
Outro:

6. SISTEMAS DE INSTALAÇÕES PASSÍVEIS DE VERIFICAÇÃO VISUAL
6.1 HIDROSANITÁRIAS: TUBULAÇÕES, CONEXÕES,
S
ACESSÓRIOS, CAIXAS E RALOS
O
( ) ÁGUA QUENTE ( ) ÁGUA FRIA ( ) ÁGUAS PLUVIAIS ( ) ESGOTO

U

6.2 ELÉTRICAS: QUADROS DE LUZ E CAIXAS DE PASSAGEM,
PONTOS DE LUZ, TOMADAS E INTERRUPTORES

N

F
O
T
O
S

METODO
GUT

GRAUS
DE
RISCO

OBSERVA
ÇÕES

( ) METÁLICO ( ) PVC ( ) MADEIRA

6.3 CASA DE GÁS, CAIXAS DE PASSAGEM, TUBULAÇÕES
PARAENTES, APARELHOS CONECTADOS À REDE
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9
6.1.10
6.1.11
6.1.12
6.1.13
6.1.14
6.1.15

C

7. EQUIPAMENTOS
7.1 ELEVADORES 7.2 OUTROS EQUIPAMENTOS
COM MANUTENÇÃO PRÓPRIA, OBSERVAR OSs DE
MANUTENÇÃO ESPECÍFICAS
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8

R

M

G

U

T

P

Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão
Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas
Entupimentos
Vazamentos e infiltrações
Não conformidade na pintura das tubulações
Irregularidades geométricas, deformações excessivas
Sujidades ou materiais indevidos depositados no interior
Ineficiência na abertura e fechamento, nos trincos e fechaduras
Ausência de cordoalhas de aterramento entre as portas e o corpo dos
quadros elétricos
Ineficiência de funcionamento (abertura, acendimento)
Lâmpadas queimadas ou ausência de lâmpadas
Risco de descarga elétrica
Indícios de vazamentos de gás
Ausência/ inadequação do certificado de manutenção
Outros:

S
O
U

N

F
O
T
O
S

GRAUS
DE
RISCO
C

R

M

METODO
GUT
G

U

T

OBSERVA
ÇÕES
P

Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão
Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas
Sujidades ou materiais indevidos depositados no interior
Infiltrações de umidade
Fosso com infiltração de água
Falhas de funcionamento
Ausência/ inadequação do certificado de manutenção
Outros:

8. SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO PASSÍVEIS DE VERIFICAÇÃO VISUAL + LAUDO DE ESPECIALISTA
PARA EDIFICAÇÕES COMPLEXAS
F
8.1 EXTINTORES, HIDRANTES, PARA-RAIOS, ILUMINAÇÃO DE
GRAUS
METODO
OBSERVA
S O
EMERGÊNCIA, PORTAS CORTA-FOGO
DE
GUT
ÇÕES
O
T
U
RISCO
N O
C R M G U T P
S
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.1.10
8.1.11

Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão
Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas
Sujidades ou materiais indevidos depositados no interior
Infiltrações de umidade
Ineficiência na abertura e fechamento, nos trincos e fechaduras
Falhas no desempenho do sistema
Falha na sinalização
Obstrução de acessos
Ausência/ inadequação do alvará anual emitido pelo CBM
Ausência/ inadequação do certificado de manutenção e validade dos
extintores
Outros:

1233

9. MANUTENÇÃO
9.1 LIMPEZA E PLANO DE MANUTENÇÕES

S

OUTRO: _____________________________________________________________

O
U

N
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9

F
O
T
O
S

QUALIDADE DA
MANUTENÇÃO
N/A

A/P

A

METODO
GUT
G

U

T

OBSERVA
ÇÕES
P

Há plano de manutenção?
Está coerente com normas técnicas?
Rotinas estão adequadas?
Existe acesso aos equipamentos?
Há condições de segurança para realização da manutenção?
Os ambientes estão limpos?
Há registros gerados pelas atividades de manutenção?
Os registros estão organizados e disponíveis?
Outros:

5 CONCLUSÕES
O objetivo do presente artigo foi alcançado ao ser gerada a Lista de Verificação para
inspeção de edificações, a qual surgiu a partir de pesquisa bibliográfica e da análise
crítica de especialistas da área de inspeção predial. Nesta lista estão presentes os pontos
a serem obrigatoriamente vistoriados, descritos e classificados, com verificação
pormenorizada dos sistemas, elementos e componentes que compõem uma edificação.
Entende-se que a aplicação da lista de verificação por si só, não é suficiente para
resolver os problemas de manutenção predial, para tanto se sugere que esta possa ser
parte integrante de um sistema de avaliação inerente à inspeção predial. Se aplicada ao
final de todo o processo sistemático sugerido na Norma de Inspeção Predial, IBAPE/SP,
tenha a finalidade de garantir que todos os sistemas e elementos importantes que
compõem um a edificação tenham sido analisados e seus graus de segurança
identificados.
Apesar da Norma de Inspeção Predial IBAPE/SP sugerir o uso de metodologia para a
gestão de risco e formulação da lista de prioridades, os critérios associados às notas não
haviam sido definidos. Na busca de contribuir para a redução da subjetividade implícita
nas definições competentes ao sistema foi proposta uma classificação mais detalhada e
minuciosa para o método GUT e incorporada à Lista de Verificação, finalmente julgada
adequada na sua versão final, quando resubmetida aos especialistas.
Entende-se, contudo, que esta é uma primeira proposta, mais objetiva e com parâmetros
mais palpáveis para inspeção predial, do que as listas até então publicadas, em especial,
no que compete à definição de tempo de ação e à definição dos valores para as notas do
método GUT. Espera-se também, que a lista, produto desta pesquisa, ao ser inserida no
dia-a-dia das inspeções, deva ser encarada não como algo definitivo, mas que vá sendo
aprimorada pelos seus usuários, e que seu sistema de validação seja igualmente
aprofundado.
A Cidade de Florianópolis/SC ainda não possui uma lei municipal que dispõe sobre a
obrigatoriedade de vistoria técnica, manutenção e conservação das edificações e
equipamentos públicos ou privados e a exemplo das demais cidades do país que já
possuem legislação específica a freqüência da aplicação da lista de verificação fica
vinculada a determinação por lei municipal. Sendo que em casos singulares o
profissional pode colocar nas orientações técnicas, item 15 da norma, a necessidade de
nova vistoria em prazo de acordo com a necessidade observada e avaliada.
Sob o ponto de vista social, acredita-se que a presente pesquisa venha a fomentar a
discussão e elaboração da Lei Municipal de inspeção predial para a cidade de
Florianópolis. Uma vez implementada, tal Lei gerará possibilidade de que os munícipes
ocupem as edificações, em que pese o seu natural envelhecimento, com total segurança,
1234

estando, portanto, o controle estabelecido pela lista de verificação dos sistemas
construtivos aplicada ao laudo de inspeção predial, diretamente correlacionado à
proteção e à segurança da coletividade.
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RESUMO
Com foco no processo de projeto de edifícios este trabalho investigou a existência de práticas de gestão
coerentes com o lean design management (gerenciamento de projeto enxuto) com vistas à redução das
deficiências do gerenciamento do processo de projeto. A fundamentação teórica sobre o lean design management
é recente e o tema tem adquirido importância por sua potencial contribuição ao processo de projeto de edifícios
por meio de ferramentas simples e, sobretudo, pela ênfase no comprometimento dos agentes do processo. A
pesquisa se classifica como estudo de caso, desenvolvido em dois escritórios de projeto de edifícios de
multipavimentos da cidade de Goiânia. Os resultados demonstraram o estágio ainda preliminar das ações para
melhoramento do processo de projeto e as dificuldades enfrentadas. A pequena amostragem do estudo não
permitiu o aprofundamento das causas destas dificuldades, nem o estabelecimento do nível de compreensão de
conceitos e ferramentas enxutas por parte dos escritórios. A partir dos tópicos criados para a análise do processo
de projeto pôde-se definir qual deles é preferencial na alocação de recursos para melhorias incrementais no
processo. Também foi possível visualizar quesitos de gestão do processo que parecem variar com a disciplina de
projeto. Este estudo foi útil para destacar que há um interesse dos escritórios de projeto em melhorar seus
processos de trabalho e de que novos estudos acadêmicos possam auxiliá-los a superar as dificuldades percebidas
e que se mostram de difícil transposição.

Palavras-chave: Lean design management; gerenciamento de projetos; processo de projeto de edifícios.
ABSTRACT
Focusing on the building design process, this paper studied the occurrence of management practices aligned
with the lean design management with the aim to reduce the management deficiencies in the design process. The
theoretical foundation of the lean design management is recent and it has gained importance in literature for its
potential contribution to the building design process through simple tools and, especially, by emphasizing the
commitment of the process agents. Two design firms of multiple floor buildings of the city of Goiânia were
investigated through semi-structured interviews. The results demonstrated the preliminary stage of further
actions to improve the design process and the difficulties faced. The small sampling of the study did not allow
the deepening of the difficulties causes, nor establish the level of understanding of lean tools and concepts by the
firms. From the topics created for the analysis of the design process could be defined which one is preferred in
allocating resources to generate process improvements. It was also possible to point questions of design process
management that seem to vary with the design discipline. This study was useful to highlight that there is an
interest by the design firms in improve their work processes and that new academic researches help them
overcome the difficulties.
Keywords: Lean design management; project management; building design process.
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1

INTRODUÇÃO

Do ponto de vista do gerenciamento, o processo de projeto de edifícios é caracterizado como
ineficiente, no qual se podem identificar vários tipos de perdas (TILLEY, 2005; KOSKELA et
al., 1997). Pesquisas fundamentadas no pensamento enxuto têm sido desenvolvidas com o
intuito de identificar e desenvolver formas e ferramentas para que o processo de projeto tornese eficiente e alcance o valor desejado pelo cliente (HANSEN; OLSSON, 2011; El.REIFI;
EMMITT, 2011; EMMITT et al., 2011; SMITH et al., 2011).
O processo de projeto é complexo e envolve fluxos de características distintas assim como a
atuação de diversos agentes com diferentes atribuições. Por isso, os trabalhos citados
anteriormente enfocam agentes diferentes do processo, mas com um só objetivo.
De acordo com Emmitt et al. (2011) a maioria das pesquisas relacionadas ao tema diz respeito
a projetos de construção muito grandes ou pertencentes a grandes organizações contratantes,
tendo-se na literatura uma pequena proporção de trabalhos dedicados às pequenas e médias
empresas, que representa grande parcela das empresas do setor da construção.
O artigo insere-se no universo de pesquisas na área de gestão que evidenciam as dificuldades
e deficiências assim como a importância da fase de projeto. Muitos são os problemas
identificados tais como a deficiência das informações, as falhas de comunicação, as perdas e
dificuldades como a falta de entrosamento entre os técnicos envolvidos, a maior
complexidade das edificações contemporâneas que exigem mais especialistas, o aumento da
demanda produtiva e da exigência por qualidade e desempenhos compatíveis, o trabalho à
distância e com equipes multinacionais, entre outros.
2

OBJETIVOS

Explorar as estratégias de ação enxutas para a redução das deficiências do gerenciamento do
processo de projeto em escritórios de projeto de edifícios de multipavimento goianienses.
3

OS PROBLEMAS DE EFICIÊNCIA DO PROJETO E SUA GESTÃO

Atrasos, desentendimentos e incertezas caracterizam o processo de projeto convencional
enquanto a documentação deficiente e a baixa qualidade marcam o produto de projeto. Como
consequências para o processo temos os retrabalhados e outros tipos de perdas, já o produto
construído fica aquém dos requisitos desejados pelo cliente (SMITH et al., 2011).
O uso de informações incompletas, a tomada de decisão vacilante, a locação inadequada de
recursos, a falta de coordenação, a desconsideração de decisões anteriores em etapas
avançadas do projeto e a comunicação deficiente são falhas de gerenciamento que prejudicam
o processo de projeto e que ainda persistem em graus variáveis apesar da evolução da prática
da gestão (KOSKELA et al., 1997; TILLEY, 2005; FORMOSO & TZORTZOPOULOS,
1999).
Tilley (2005) aponta a deficiência do programa de necessidades (briefing) e as falhas de
detalhamento como os principais fatores para a baixa construtibilidade, a má documentação
de projeto e a falta de atendimento aos requisitos do cliente. Situação que se acentua com o
atual quadro de queda do preço da elaboração de projeto, prazos menores para a conclusão
dos planos e o aumento da complexidade dos edifícios.
Três são os focos para a atuação sobre os processos de projeto com vistas a seu
aprimoramento. As falhas de gerenciamento citadas acima evidenciam que o fluxo de
informação e o planejamento do processo de projeto são determinantes. Por outro lado, apenas
a redução dos desperdícios no processo não torna um projeto bem sucedido se ele não atender
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os requisitos do cliente, isto é, o gerenciamento do valor (KOSKELA et al.,1997; HANSEN;
OLSSON, 2011; EL.REIFI; EMMITT, 2011).
2.1 O fluxo de informações
O fluxo de informações pode ser analisado a partir de três critérios: os tempos de ciclo, os
trabalhos em aberto e as restrições ou gargalos do fluxo (TRIBELSKY; SACKS, 2010). Estes
critérios tendem a ser cada vez mais automatizados com os avanços das ferramentas de
modelagem da informação no processo de projeto (Building Informatiom Modelling - BIM)
em substituição às ferramentas tradicionais de desenho assistido por computador.
Tempo e informação são fatores críticos na construção. Tribelsky e Sacks (2010) investigaram
o gerenciamento do fluxo da informação e identificaram não só a falta de indicadores para
avaliar o fluxo de informações, que denuncia que o processo não é conhecido a fundo, assim
como a falta de medidas ou soluções gerenciais que objetivem aprimorar o gerenciamento e o
conteúdo das informações compartilhadas. Os autores estudaram também os intervalos e os
meios utilizados para a troca das informações, se via correio eletrônico, CDs ou extranets, e
ainda o tamanho, o conteúdo e à qualidade das informações.
Verificou-se que o volume de informações compartilhadas de uma só vez é grande e isso
dificulta a rápida compreensão de quem o recebe, de modo que conteúdos importantes podem
passar despercebidos. Contribuem também para a dispersão do conteúdo os longos intervalos
de compartilhamento e as repetições.
2.2 O planejamento do processo de projeto
Ferramentas de controle e o comprometimento da equipe de trabalho contribuem para a
redução das deficiências no planejamento do processo de projeto. Koskela et al. (1997), Tilley
(2005) e Emmitt et al. (2011) apontam que o comprometimento de todos os envolvidos no
empreendimento é determinante para a compreensão dos meandros do processo e o
estabelecimento das promessas que regem os compromissos estabelecidos. Sem estes
compromissos, ferramentas de planejamento e controle, como Last Planner, Design Structure
Matrix (DSM), check-lists, briefs, set-base design e cronogramas pouco contribuirão para o
atendimento das metas de prazo e de qualidade dos produtos (TILLEY, 2005).
Koskela et al. (1997), Tilley (2005), Tribelsky; Sacks (2010) e El.Reifi; Emmitt (2011)
destacam que o projeto é gerenciado e entendido a partir de princípios obsoletos, pouco
adequados ao caráter iterativo da projetação. Por isso, a liderança deve existir como recurso
para tornar o processo eficiente e efetivo.
A desconsideração da interrelação entre as tarefas planejadas e a falta de organização do fluxo
de informações são os responsáveis pelo atraso na obtenção dos dados para o projeto, pela
deficiência das informações e pelo retardo na conclusão das etapas de projeto (TILLEY,
2005).
2.3 O gerenciamento do valor
O atendimento aos requisitos do cliente é o foco da elaboração do produto e é estratégico para
o projetista se manter no mercado. Valor pode ser subjetivo ou objetivo e extrapola as
medidas financeiras. Geralmente varia com o tempo e conforme o contexto, mas é avaliável e
apreciável (THYSSEN et al., 2010).
O gerenciamento do valor favorece uma melhor documentação do processo, contribui para a
redução de suas incertezas e orienta a inovação (TILLEY, 2005). Portanto, o
comprometimento da equipe envolvida associado a ferramentas de seleção de soluções de
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projeto como a quality deployment function (QDF) é determinante, tal como acontece com o
planejamento do processo de projeto (KOSKELA et al. 1997; EMMITT et al., 2011).
No gerenciamento do valor o elemento primordial é o programa de necessidades (briefing),
que pode ser único e definido no início do projeto, reunindo o máximo de informações
possíveis, ou dinâmico a ser trabalhado ou completado e revisado a cada etapa do projeto de
modo a proteger o processo de elaboração de suposições excessivas e às vezes necessárias
para que o projeto não pare. Estas suposições surgem por falta de tomada de decisão ou falta
de informação no momento adequado e caracterizam circunstância corriqueira na prática
convencional de gerenciamento (KOSKELA et al. 1997; TILLEY, 2005; EMMITT et al.,
2011).
4

LEAN DESIGN MANAGEMENT (LDM)

A gestão enxuta (lean) aplicada ao desenvolvimento de projetos proporciona uma produção
mais ágil, com melhor aproveitamento da dedicação profissional e a atenção adequada aos
requisitos do cliente. O LDM associa recursos da construção enxuta e das lições e ferramentas
do gerenciamento de projetos. Constitui uma abordagem que pretende aumentar a eficiência e
a qualidade dos resultados do projeto, maximizando o alcance do valor para os clientes do
processo (TILLEY, 2005; EGAN, 1998 apud EL.REIFI; EMMITT, 2011).
No gerenciamento de projetos de construção ainda persiste a compreensão do processo como
uma sequência de atividades, como ocorre na etapa de obra. Esta associação durante a fase de
projetos só é aplicável a partir da etapa de detalhamento (TRIBELSKY; SACKS, 2010).
Diferentemente, as etapas iniciais do projeto não são plenamente lineares e ciclos podem
existir como momentos para análise e seleção de alternativas. Nesta fase criativa, o tempo é
dificilmente determinado e por isso ferramentas tradicionais de programação como o Critical
Path Method (CPM) são inadequadas (EL.REIFI; EMMITT, 2011).
O Integrated Project Delivery (IPD) reúne conceitos e princípios da produção enxuta, técnicas
e recursos informacionais (BIM), ferramentas gerenciais e conceitos de relação interpessoal,
como a confiança e a integração, para criar um ambiente produtivo que favoreça maior
produtividade e eficiência com menos desperdício e maior valor para o cliente (AIA, 2007). O
IPD, considerado como um produto do LDM, é um processo de produção de edifícios que
procura integrar pessoas, sistemas, negócios e recursos num trabalho colaborativo que busca
minimizar as perdas, otimizar a eficiência desde a concepção do empreendimento até a
entrega e avaliação pelo usuário.
No entanto, a aplicação de práticas enxutas exige dedicação e consome recursos. Seus
resultados não se estabelecem em curto prazo e o conjunto de soluções LDM é, em geral,
pouco generalizável. Em função destas características, as práticas LDM são consideradas
desinteressantes para muitas empresas (El.REIFI; EMMITT, 2011).
Para estes autores são apontados como critérios para a adoção de práticas de gerenciamento
enxuto: (a) a garantia do comprometimento de todos os envolvidos no empreendimento; (b) a
definição colaborada de etapas críticas e do monitoramento do projeto e da ação; (c) o uso de
técnicas com vistas a melhorias incrementais (matrizes, verbalizações por meio de oficinas
facilitadas, etc.); (d) a busca da eficiência utilizando a tecnologia; (e) a promoção da filosofia
enxuta e o incentivo de seu uso e (f) a ênfase nas fases anteriores à construção.
Emmitt et al. (2011) constataram que a promoção da interação entre os envolvidos propagada
pela cultura enxuta teve como reflexos para o gerenciamento do projeto a melhoria do fluxo
de trabalho e menos desentendimentos na equipe. Verificou-se que, para a equipe de
desenvolvimento de projeto, parece preferível melhorar o gerenciamento do trabalho coletivo
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do que organizá-lo por meio de roteiros ou fórmulas prontas, como por exemplo, softwares de
administração. Esta observação é coerente com as dificuldades de aplicação do LDM e, por
outro lado, também demonstra a ansiedade por parte dos agentes do processo em tornar o
processo menos penoso e mais eficiente.
Para Tilley (2005) e El.Reifi; Emmitt (2011), a qualidade das soluções de projeto, sua
capacidade de alcançar os requisitos do cliente e maximizar o valor dependem do nível de
interação com o cliente e com os demais envolvidos no processo de projeto.
Por isso, como recurso para a consolidação das práticas de gerenciamento enxuto El.Reifi;
Emmitt (2011), Tilley (2005) e Ghassemi; Becerik-Gerber (2011) destacam a importância da
organização contratual e do uso de contratos relacionais, cuja característica é comprometer
integralmente todas as partes num único instrumento de modo que se reforce o envolvimento
e se construa confiança.
A intrincada relação entre os princípios do gerenciamento de projetos, o modelo produtivo de
transformação e a teoria da produção impõem-se como um nevoeiro que dificulta a
visibilidade de soluções que permitam melhorar o desempenho do processo de projeto e por
isso mais estudos precisam ser desenvolvidos e o conhecimento divulgado (TILLEY, 2005;
EL.REIFI; EMMITT, 2011).
5

MÉTODO

O método de pesquisa adotado para o desenvolvimento deste trabalho é classificado como
qualitativo e foi realizado por meio de estudos de caso.
Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram a pesquisa bibliográfica, seguida da
pesquisa de campo, utilizando-se para o levantamento de dados a aplicação de entrevistas
semi-estruturadas e pesquisa documental dos escritórios estudados.
Para a elaboração do questionário semi-estruturado foram identificados como critérios
orientadores para o aprimoramento do processo de projeto: o fluxo de informações, o
gerenciamento de valor e o planejamento do processo.
Os seguintes critérios foram considerados na seleção das empresas:
−

Ser responsáveis pela elaboração de projeto arquitetônico e complementares que
atendessem ao mercado construtor goianiense de edifícios de multipavimentos.

−

Atendessem clientes construtoras e/ou incorporadores de empreendimentos residenciais
e comerciais.

−

Ter como nicho de mercado a região metropolitana de Goiânia-GO e ser representativa
no ramo de incorporação e construção neste cenário;

−

Ter interesse na realização da pesquisa.

Mediante aos critérios definidos, três empresas foram contatadas, mas apenas duas
responderam positivamente à participação da pesquisa. A terceira empresa não demonstrou
interesse na participação da pesquisa. Os questionários semi-estruturados foram aplicados por
meio de entrevistas em dois escritórios de projetos, um deles de arquitetura e outro de
estruturas e ocorreram em dezembro de 2012 e janeiro de 2013, respectivamente.
Em cada empresa apenas um profissional foi entrevistado. No escritório de arquitetura foi
entrevistado um dos dois diretores da empresa. Este diretor é um dos fundadores da empresa
e, junto com seu sócio, controla todos os processos administrativos e de produção da empresa.
Ele atua, sobretudo, no escritório, recebendo clientes e projetistas colaboradores para as
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reuniões de contrato, projeto e coordenação. No escritório de estruturas o participante da
pesquisa foi um engenheiro civil pertencente ao quadro da empresa, responsável por
coordenar uma das tipologias de projeto desenvolvidas pela: a de reforço de estruturas. Este
engenheiro não atua em atividades administrativas do escritório, concentrando-se na
produção.
O questionário, apresentado no Quadro 1, foi composto de três seções sendo a primeira
dedicada à caracterização da empresa, a segunda com perguntas diretas e de múltipla escolha
a respeito dos tópicos de fluxo de informações, o gerenciamento de valor e o planejamento do
processo de projeto e a terceira com seis perguntas que objetivavam aprofundar no tema das
três questões anteriores e verificar a coerência das respostas dadas.
Quadro 1 – Questionário

1.
2.
3.
4.

Dados da Empresa
Nome da Empresa e tempo de atuação no mercado de edifícios multipavimentos.
Nome do entrevistado e função no escritório.
O escritório tem certificações? Quais?
Número de projetos de edifícios multipavimentos entregues ou produzidos por ano.

5. Breve descrição do funcionamento do escritório (Como um novo projeto entra na produção do escritório?
Quem são os responsáveis? Os auxiliares de projeto que atuam em sua elaboração constituem equipes? Há um
planejamento interno preliminar para a produção do projeto e programação de reuniões? Como é feita e por
que meios se dá a interação com os demais projetistas? Como são controlados os resultados dos projetos?)
Atendimento aos
Descrição
requisitos do cliente
□
NÃO ATENDEU
Circunstâncias demandaram a reelaboração QUASE INTEGRAL do projeto

□

NÃO ATENDEU

□
ATENDEU
□
ATENDEU
Importância do fluxo
de informações
□

ALTO

□

MÉDIO

□

BAIXO

□

NENHUM

Circunstâncias demandaram a reelaboração de PARTES do projeto
Projeto executado integralmente com pequenas modificações
O projeto incorporou melhoramentos aos requisitos pedidos pelos clientes
Descrição
Uso de extranet e CURTOS intervalos de alimentação do sistema com informações
de projeto
Uso de extranet e LONGOS intervalos de alimentação do sistema com informações
de projeto (mais de 2 semanas)
Uso de CDs e e-mails para o registro e compartilhamento das informações de projeto
As informações de projeto e arquivos de desenho só são compartilhadas quando
solicitados pelos demais projetistas ou quando completos.

Deficiências no
planejamento do
processo de projeto
□
□
□
□
1.

2.

Descrição

Não foi realizado planejamento do processo de projeto ou a definição formal de um
cronograma.
Foi realizado o planejamento das etapas do projeto e definidos marcos no
MÉDIA
cronograma para seu acompanhamento.
O planejamento foi realizado de forma colaborativa e foram definidos marcos no
BAIXA
cronograma para seu acompanhamento
O planejamento foi realizado de forma colaborativa, com o uso de marcos no
MÍNIMA
cronograma e indicadores para monitoramento do processo.
Questionário
O quanto contribuiria para os resultados do projeto elaborado pelo escritório a realização de uma reunião
preliminar com os demais projetistas e outros agentes relevantes para a preparação do PLANEJAMENTO DO
PROCESSO DE PROJETO?
O programa de necessidades que subsidia os projetos elaborados pelo escritório é fornecido pelo cliente? A
definição do programa de necessidades de forma colaborativa, reunindo cliente, projetistas, fornecedoreschave, construtores e usuários potenciais resultaria em melhorias para as soluções de projeto? Que

ALTA
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deficiências ou dificuldades seriam superadas com este tipo de procedimento?
3. A falta de compreensão completa dos requisitos do cliente antes do início do projeto geram alterações no
projeto em suas fases mais avançadas, exigindo retrabalhos, o que significa mais dedicação dos trabalhadores
e maior consumo de recursos e de tempo. Que soluções ou modificações na organização e no fluxo das
informações necessárias para o projeto permitiriam que os requisitos do cliente fossem plenamente
compreendidos antes da projetação?
4. Quais as vantagens e as dificuldades para o uso de ferramentas de planejamento do processo de projeto como
cronogramas detalhados, marcos definidores de reuniões e entrega de produtos preliminares e o uso de
indicadores de desempenho?
5. Que modificações nos contratos firmados entre projetistas e clientes contribuiriam para melhorar o
comprometimento e o envolvimento dos diversos colaboradores de um projeto em seu planejamento?
6. Que medidas poderiam ser tomadas para minimizar ou até mesmo solucionar os problemas de interface
(interoperabilidade) entre os projetos dos diversos escritórios e fornecedores envolvidos no processo?

Devido à pequena quantidade de entrevistas os resultados não puderam ser tabulados. A partir
da comparação dos resultados procuramos identificar nos escritórios a existência de
estratégias ou ações que visem o aprimoramento do processo, as dificuldades para a
realização das melhorias e as contribuições que estas melhorias trariam para o processo de
projeto.
6

LEVANTAMENTOS DE DADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

6.1 Caracterização das empresas entrevistadas
O escritório 1 é uma empresa de profissionais associados que presta serviços de consultoria e
projetos estruturais com 40 anos no mercado. A empresa não possui certificações e produz
uma média de 30 projetos de edifícios de multipavimentos por ano. Por ser uma empresa de
pequeno porte é administrada por um único diretor-proprietário que concentra o controle
administrativo e produtivo da empresa.
Partindo da diretoria do escritório existem distintas equipes de produção de projeto
coordenadas por engenheiros civis. Cada equipe detém uma tipologia especial, com a qual
pode trabalhar caso existam contratos que as demandem. As tipologias são alvenaria
estrutural, obras industriais, reforços estruturais, estrutura metálica e concreto protendido.
O funcionamento do escritório não se dá por divisão de tarefas e sim por equipes e tipologia
de projetos. Assim, não há um departamento exclusivo para lançamento de estruturas, outro
para detalhamento de vigas, outro para detalhamento de pilares e etc. A diretoria do escritório
acredita que a divisão por tarefas não contribui para o aprimoramento profissional do
engenheiro e que a oportunidade de participar de um projeto do início é mais proveitosa,
apesar de ser menos produtiva se comparada com o regime por tarefas.
O escritório tem por procedimento uma reunião de partida para a caracterização inicial do
trabalho e faz uso de check-lists para o registro do programa inicial. Estas medidas têm por
objetivo agilizar lançamento do partido estrutural e evitar retrabalhos. Cada equipe efetua seus
registros e compartilha informações exclusivamente por e-mails. Ao longo do trabalho, o
escritório aproveita as reuniões de coordenação dos empreendimentos e eventualmente as
solicita para apresentar soluções ou demandas de novos dados.
O escritório 2 é uma empresa de profissionais associados que presta serviços de coordenação
e elaboração de projetos de arquitetura com 10 anos no mercado. A empresa tem sistema de
gestão da qualidade (ISO 9001/2008) certificado e uma produção média de 18 projetos de
edifícios de multipavimentos por ano.
O escritório se organiza em três níveis: diretoria, coordenadores e profissionais responsáveis.
São três coordenações responsáveis por tarefas distintas: (a) estudos de viabilidade técnica e
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projetos legais, (b) projetos executivos e detalhamentos e (c) coordenação de projetos
complementares. Os profissionais responsáveis atuam dentro das coordenações no
desenvolvimento das tarefas sob a orientação de profissionais arquitetos.
O sistema de gestão da qualidade orienta as práticas do escritório e cada departamento tem
seu conjunto de procedimentos que se iniciam em reuniões de partida, seguem por instantes
de análises críticas, validações internas, revisões e reuniões de entrega. Esta sequência é
documentada, em cada departamento, por meio de documentos gráficos, check-lists,
cronogramas e históricos que servem de registro de ações e de responsáveis, assim como de
subsídio para o trabalho do departamento seguinte. O programa de necessidade no escritório 2
tem caráter dinâmico e é completado a cada fase do projeto.
Para as atividades internas do escritório 2 e para o compartilhamento de informações com
agentes externos o e-mail é o recurso preferencial de comunicação, especialmente para a
solicitação de informações.
6.2 Análise e discussão de resultados
Ambos os escritórios indicaram que atendem os requisitos do cliente, sendo que o escritório 1
tem de lidar com pequenas modificações nos projetos finalizados mais frequentemente que o
escritório 2, que consegue incorporar melhoramentos aos requisitos pedidos pelos clientes.
Esta diferença pode ser atribuída ao tipo de projeto. O projeto de arquitetura é anterior ao de
estruturas e este, por ser complementar, sofre mais diretamente as influências dos
determinantes executivos no canteiro de obras. Muitas vezes o edifício difere do projeto
arquitetônico em função de modificações ocorridas nos projetos complementares.
Para o gerenciamento de valor são adotados check-lists e reuniões de partida nos dois
escritórios. Práticas que podem ser consideradas alinhadas ao LDM. No escritório 2, reuniões
de partida, com seus respectivos check-lists, são realizadas toda vez que um projeto avança de
um departamento para outro, o que não acontece no escritório 1 por duas razões: o caráter
complementar do projeto estrutural e por uma só equipe conduzir o projeto do início ao fim.
Para os dois escritórios a principal contribuição de ações que melhorem o atendimento dos
requisitos do cliente é minimizar os retrabalhos.
A importância do fluxo de informações foi classificada como baixa pelos dois escritórios. Nas
duas empresas o uso de CDs e e-mails para o registro e compartilhamento das informações de
projeto constitui a forma mais comum de comunicação com outros projetistas e com o cliente.
O uso de extranets acontece em ambos os escritórios quando o cliente faz uso deste recurso
ou o exige, circunstância comum quando o cliente contrata um serviço de coordenação de
projetos independente dos escritórios investigados.
A baixa importância do fluxo de informações se deve ao padrão de ferramentas de desenho e
comunicação adotados pelo mercado. Ainda é restrito o uso de plataformas colaborativas para
projeto de edifícios em Goiânia. Os softwares de desenho são essencialmente 2D e com baixa
interoperabilidade. O fluxo de informações fragmentado marca o mercado goianiense de
projetos de edifícios, situação que parece evoluir aos poucos sob a demanda dos clientes.
A principal contribuição de melhorias no fluxo de informações seria a redução da ocorrência
de faltas ou de atrasos de dados que emperram os projetos. A coordenação de projetos parece
ser uma ferramenta bem-vinda para iniciar esta melhoria por atuar simultaneamente no
planejamento e na gestão da informação. O uso de ambientes colaborativos virtuais também é
considerado positivo por dispensar a necessidade de que algum agente do processo tenha de
ser o gerenciador de versões de arquivos.
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O fluxo de informação está mais intimamente ligado ao planejamento do processo de projeto
do que com a organização do escritório, no entanto, uma correlação pode ser feita entre o
fluxo de informações e a organização de cada escritório. O fluxo é eficaz e mais estanque no
escritório 2 que é departamentalizado e possui sistema de gestão da qualidade, enquanto que
no escritório 1, o fluxo é mais difuso e informal.
Assim como a importância do fluxo de informações, o planejamento do processo de projeto
também é caracterizado pelo relacionamento com o cliente e apesar das divergências das
respostas, as deficiências no planejamento existem e não são poucas. Os dois escritórios
relatam que nos casos em que há uma coordenação efetiva estas deficiências são minimizadas
e que marcos e cronogramas são estabelecidos para o cumprimento das metas. Por outro lado,
quando a coordenação não existe o processo de projeto caminha conforme são repassadas as
informações pelo cliente e pelos demais colaboradores.
Foi observado que o prazo, como quesito de planejamento, tem importância diferente para
cada tipo de projeto. Para o escritório 1, o prazo é um gargalo e é o foco dos instrumentos
contratuais, já para o escritório 2 o prazo de entrega tem de ser flexível por ser dependente de
informações do cliente, que muitas vezes vacila em seus requisitos. No entanto, esta
flexibilidade no escritório 2 não o exime de manter rigorosos cronogramas internos de
trabalho, de modo a deixar os atrasos sob a responsabilidade do cliente.
A principal dificuldade verificada pelos escritórios para o uso de ferramentas de planejamento
e controle é a falta de disciplina dos agentes participantes, sobretudo do cliente. Por isso, a
possibilidade de se estruturar um bom planejamento parece ser condicionada pela noção e
qualificação gerencial do cliente. O planejamento é mais eficaz se o cliente percebe ou sabe
que planejar gera economia para o empreendimento como um todo. Todavia, se o cliente não
monitora suas perdas e as origens delas, o planejamento pode parecer desnecessário.
Melhorias no planejamento contribuiriam com a compatibilização do projeto, que associada a
um sistema de informações, permitiria que ela acontecesse a partir de visualizações em 3
dimensões, tornando-a mais eficaz. O planejamento também reduziria os prejuízos
financeiros, fazendo com que os projetos tivessem menos interrupções e que permanecessem
menos tempo dentro do escritório, comprometendo a captação de novos trabalhos. Por fim,
contribuiria para reduzir a inércia do mercado profissional que é resistente a mudanças.
Novamente a coordenação de projetos e o ambiente colaborativo são recursos desejáveis.
Neste trabalho não foram identificadas práticas enxutas consolidadas nos escritórios para se
reduzir as deficiências do planejamento.
7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relevância do estudo pode ser verificada no impacto causado pelas deficiências do processo
na organização do trabalho dos escritórios. Pôde-se verificar que práticas coerentes com o
LDM são insipientes nos escritórios investigados e que dos três tópicos definidos para a
avaliação do gerenciamento do processo de projeto, a definição de ações de melhorias para o
planejamento do processo é a mais promissora em função dos resultados que pode
proporcionar sobre os outros dois tópicos, apesar de ser, dentre os três, o mais intrincado
como também apontaram Emmitt et al. (2011) e El.Reifi, Emmitt (2011).
A visão de mercado e o indutor de melhorias no escritório 1 é a valorização da formação
profissional e a qualidade do produto entregue. No escritório 2 a visão de mercado é a de
melhoria do processo de trabalho aliada a um produto de qualidade e o indutor desta melhoria
é a compreensão das tendências do mercado a partir do que acontece dentro e fora do país. Foi
citado na entrevista feita no escritório 2 que a chegada de empreendedores estrangeiros no
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país tem sido um incentivo para que os escritórios avancem em seus processos sob o risco de
perderem oportunidade de bons negócios e espaço no mercado de projetos.
As dificuldades e deficiências do planejamento do processo de projeto apontadas pelas
entrevistas acentuam a ideia de uma origem cultural para o problema. No país, a prática do
planejamento e do monitoramento ainda está em consolidação e por essa razão entraves desta
ordem são para nós difíceis de serem superados. A resistência do setor profissional a
mudanças e inovações relatada nas entrevistas demonstra a extensão desta dificuldade e já há
algum tempo identificadas por Formoso e Tzortzopoulos (1999).
Os resultados deste estudo foram limitados pela pequena amostragem e também por não ser
possível aprofundar a investigação sobre o nível de conhecimento dos escritórios sobre os
princípios enxutos. Pesquisas futuras podem preencher estas lacunas e ainda buscar
estabelecer qual é a real interferência dos clientes nas deficiências do planejamento do
processo, assim como qual a contribuição do sistema de gestão da qualidade e da interação
para a adoção de ferramentas de controle enxutas no processo de projeto.
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RESUMO
As normas ABNT NBR 15575 estabelecem requisitos para o desempenho de edificações habitacionais
com base nas necessidades dos usuários e definem uma série de responsabilidades para diversos agentes
atuantes no setor da construção. Apesar das diversas ações realizadas no sentido de informar e sensibilizar
tais intervenientes, grande parte das empresas incorporadoras e construtoras aparentemente permanece
insegura e desinformada quanto à extensão de suas responsabilidades e às ações que devem ser
desenvolvidas para cumprimento destas normas, principalmente em função da complexidade e
abrangência dos requisitos envolvidos. Por outro lado, um fato importante que deve contribuir para a
aplicação das normas de desempenho é a disseminação em larga escala de sistemas de gestão da
qualidade no setor de construção brasileiro, fundamentados na ABNT NBR ISO 9001:2008 e no PBQP-H
SiAC, que trazem em si processos voltados para a garantia do atendimento aos requisitos de clientes,
propiciando a implementação das exigências de desempenho de modo gradual e consistente, com a
priorização de investimentos com base em dados objetivos. Este artigo apresenta uma análise sobre como
diferentes processos de um sistema de gestão da qualidade podem contribuir para o atendimento dos
requisitos e critérios previstos na ABNT NBR 15575:2013, resultando em uma lista de ações relacionadas
a controle de projetos, qualificação e contratação de projetistas, laboratórios e fornecedores de materiais e
componentes, controle de execução de serviços, avaliação da satisfação de clientes e monitoramento de
edifícios pós-ocupação.
Palavras-chave: Edificações Habitacionais, Normas de Desempenho, Sistemas de Gestão da Qualidade.

ABSTRACT
The Brazilian standard ABNT NBR 15575, published in 2013, establishes requirements for residential
buildings performance based on user needs and defines responsibilities to various agents in the
construction sector. Despite various actions undertaken to inform and sensitize stakeholders, many
construction companies apparently remains insecure and uninformed about the extent of their
responsibilities and actions to be developed to meet these standards, mainly due to the complexity and
extension of the requirements involved. An important fact that can contribute to the implementation of
performance standards is the large-scale quality management systems in the Brazilian construction
sector, based on ISO 9001:2008 and the Brazilian Program of Quality and Productivity at Habitat PBQP-H SiAC, ensuring compliance with costumers requirements, allowing the implementation of
performance requirements in a gradual and consistent process in which investments can be prioritized
based on objective data. This paper presents an analysis of how different processes of a quality
management system can contribute to meeting the requirements and criteria set out in ABNT NBR
15575:2013, resulting in a list of actions related to project control, qualification and hiring designers ,
laboratories and suppliers of materials and components, service execution control, customer satisfaction
assessment and post-occupational building monitoring.
Keywords: Residential Buildings, Building Performance Standards, Quality Management Systems.
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1

INTRODUÇÃO

A série de normas ABNT NBR 15575 – Edificações Habitacionais — Desempenho, em
sua última versão, entrou em vigor em julho de 2013, estabelecendo requisitos e
critérios de desempenho para edificações habitacionais, independentemente da forma do
edifício e dos sistemas construtivos e materiais que os constituem, baseados nas
necessidades de seus usuários. (CBIC, 2013)
A efetiva aplicação do conceito de desempenho na construção depende de vários fatores
e, no Brasil, um aspecto oportuno a ser discutido trata dos mecanismos para
implementação da ABNT NBR 15575, uma vez que são envolvidos aspectos
extremamente abrangentes e complexos, englobando diversas áreas de conhecimento
tecnicamente especializadas e requer a qualificação e o engajamento de diversos
profissionais e da cadeia fornecedora como um todo, o incentivo e a fiscalização do
poder público, o desenvolvimento de pesquisas e a conscientização e exigência por
parte dos consumidores e da sociedade em geral (SILVA et al., 2011).
Apesar das diversas ações realizadas por sindicatos e instituições de ensino e pesquisa
no sentido de informar e sensibilizar os agentes relacionados à ABNT NBR 15575,
grande parte das empresas incorporadoras e construtoras aparentemente permanece
insegura e desinformada quanto à extensão de suas responsabilidades e às ações que
devem ser desenvolvidas para cumprimento destas normas.
Descrito de modo sintético, as normas ABNT NBR 15575:2013 geram uma série de
atribuições para empresas incorporadoras e construtoras, estabelecendo que estas se
tornem aptas a identificar de modo claro as condições físicas do ambiente que envolve a
obra e os requisitos dos usuários com relação ao desempenho da edificação, gerenciar a
contratação de projetistas, laboratórios e fornecedores de materiais e componentes,
controlar e manter evidências do cumprimento dos requisitos de desempenho (projetos,
materiais e execução de serviços de modo adequado) e a preparação de manuais de uso,
operação e manutenção.
No caso brasileiro, uma situação que deve contribuir para a aplicação das normas de
desempenho é a disseminação em larga escala de sistemas de gestão da qualidade no
setor de construção, fundamentados na norma ABNT NBR ISO 9001:2008 (ABNT,
2008) e no Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da
Construção Civil do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat –
PBQP-H SiAC (BRASIL, 2012), os quais trazem em si toda uma série de processos
voltados para a garantia do atendimento a requisitos de clientes, propiciando a
implementação da garantia do desempenho dos edifícios de maneira gradual e
consistente, na qual investimentos podem ser priorizados com base em dados objetivos.
Segundo dados disponíveis no website do programa (BRASIL, 2014), atualmente há
cerca de 1850 empresas certificadas no PBQP-H SiAC.
Este artigo se desenvolve a partir de uma discussão do relacionamento existente entre o
conteúdo da norma ABNT NBR 15575:2013, com seus reflexos nas obras e sobre as
atribuições de empresas incorporadoras e construtoras, e os processos definidos pela
NBR ISO 9001:2008 e pelo PBQP-H SiAC para sistemas de gestão da qualidade. Com
base em tal discussão, estrutura-se uma lista procedimentos e ações que podem ser
incorporadas nos sistemas de gestão da qualidade destas empresas a fim de garantir o
atendimento das normas de desempenho.
O trabalho ora apresentado se insere em pesquisa realizada no âmbito do Programa de
Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil da Universidade de Brasília – UnB
PECC sobre o uso de ferramentas de análise de risco e tomada de decisão na
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implantação de processos para atendimento à ABNT NBR 15575:2013 por empresas
incorporadoras e construtoras.
2

NORMAS DE DESEMPENHO ABNT NBR 15575:2013

As normas da série ABNT NBR 15575:2013 foram publicadas como um conjunto
normativo que compreende seis partes, sendo a primeira relativa a requisitos gerais e as
demais referentes a requisitos para sistemas estruturais, sistemas de pisos, sistemas de
vedações verticais internas e externas, sistemas de coberturas e sistemas
hidrossanitários, respectivamente. Diversos outros elementos e sistemas construtivos
não foram diretamente considerados no atual estágio da norma. (CBIC, 2013)
As exigências dos usuários, objeto das normas de desempenho, devem ser entendidas
como necessidades a serem satisfeitas pelo edifício, a fim de cumprir suas funções. No
caso de edifícios de uso habitacional, tais exigências correspondem às exigências
humanas de caráter fisiológico, psicológico, sociológico e econômico, sendo, portanto,
condições necessárias à segurança e saúde do homem, ao seu conforto e à satisfação de
suas preocupações econômicas, assim como às necessidades do edifício conservar suas
características ao longo do tempo (MITIDIERI FILHO; HELENE, 1998).
A ABNT NBR 15575:2013 define os seguintes aspectos como exigências do usuário de
edifícios habitacionais: segurança estrutural, segurança contra o fogo, segurança no uso
e na operação, estanqueidade, desempenho térmico, desempenho acústico, desempenho
lumínico, saúde, higiene e qualidade do ar, funcionalidade e acessibilidade, conforto
tátil e antropodinâmico, durabilidade, manutenibilidade e impacto ambiental. O
atendimento aos requisitos e critérios relativos a tais aspectos pode ser questionado por
usuários consumidores a qualquer momento, caso haja dúvida ou discussão sobre a
qualidade da construção e o cumprimento de obrigações pelos agentes intervenientes, e
sua comprovação pode ser necessária. (CBIC, 2013)
A avaliação do desempenho de edificações segundo estabelecido na ABNT NBR
15575:2013 exige o domínio de uma ampla base de conhecimentos científicos sobre
cada aspecto funcional da obra, sobre materiais e técnicas de construção, bem como
sobre diferentes requisitos de usuários nas mais diversas condições de uso. Os métodos
de avaliação estabelecidos consideram a realização de ensaios laboratoriais, ensaios de
tipo, ensaios em campo, inspeções em protótipos ou em campo, simulações e análise de
projetos. (ABNT, 2013)
2.1

Responsabilidades de empresas incorporadoras e construtoras

As normas ABNT NBR 15575:2013 estabelecem uma série de responsabilidades
específicas para agentes envolvidos no processo de desenvolvimento, produção e uso de
edificações habitacionais, conforme citadas na Quadro 1.
Além destas atribuições, há aquelas decorrentes da própria natureza das funções destes
agentes perante a ABNT NBR 15575:2013: para projetistas, a elaboração de projetos
que atendam às premissas de projeto e às normas técnicas previstas como critério de
desempenho; para fornecedores de materiais e componentes, a disponibilização de
produtos que respeitem as características de desempenho informadas; e para
construtores, execução da obra respeitando integralmente os projetos definidos.
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Quadro 1 – Incumbências técnicas estabelecidas pela ABNT NBR 15575 para os
intervenientes envolvidos no processo construtivo (ABNT, 2013)
Agente Interveniente

Incorporadores e
Construtores

Projetistas

Fornecedores de
Insumos, Materiais,
Componentes e
Sistemas
Usuários

Responsabilidades Previstas
− Salvo convenção escrita, cabe ao incorporador, junto com os projetistas
envolvidos, a identificação dos riscos previsíveis na época do projeto,
devendo o incorporador, neste caso, providenciar os estudos técnicos
requeridos e alimentar os diferentes projetistas com tais informações;
− Ao construtor ou incorporador cabe elaborar o manual de operação, uso
e manutenção da edificação, ou documento similar, que deve ser entregue
ao proprietário da unidade quando da entrega do edifício para uso,
incluindo o manual de áreas comuns, a ser entregue ao condomínio.
− Especificar materiais, produtos e processos que atendam aos
desempenhos mínimos estabelecidos na ABNT NBR 15575:2013 com
base em normas prescritivas disponíveis e no desempenho declarado pelos
fabricantes dos produtos a serem empregados;
− Solicitar informações ao fabricante para balizar as decisões de
especificação quando as normas específicas de produtos não caracterizem
desempenho ou quando não existirem normas específicas;
− Estabelecer a vida útil projetada de cada sistema que compõe a
edificação habitacional e apresentar seus valores em projeto quando estes
forem maiores que os mínimos estabelecidos na ABNT NBR 15575:2013.
− Caracterizar o desempenho dos produtos que fornece de acordo com os
critérios definidos na ABNT NBR 15575:2013;
− Convém que fabricantes de produtos sem normas brasileiras
específicas ou que não tenham seu desempenho caracterizado forneçam
resultados comprobatórios do desempenho de seus produtos.
− Realizar a manutenção do edifício, conforme a norma ABNT NBR
5674 – Manutenção de edificações – Procedimentos e o manual de
operação, uso e manutenção apresentado pelo incorporador ou construtor.

Deve ser ressaltado que ao se apresentarem como contratantes de projetistas e de
fornecedores de materiais e componentes, as empresas incorporadoras e construtoras
também acabam por trazer para si a responsabilidade de controlar os projetos e produtos
adquiridos.
A implementação de processos para atendimento às normas ABNT NBR 15575:2013
representa um esforço significativo por parte dos diversos agentes envolvidos,
principalmente em função da complexidade e abrangência dos requisitos definidos, seja
pelo volume de informações e pela multiplicidade das áreas tecnicamente especializadas
envolvidas, seja pela novidade representada por alguns dos aspectos abordados e dos
métodos de avaliação estabelecidos. Quanto a empresas incorporadoras e construtoras,
torna-se quase indispensável a definição de prioridades, dentro de um processo de longo
prazo, para incorporação de rotinas para atendimento à norma. Neste sentido, os
sistemas de gestão da qualidade permitem o planejamento, implantação e controle de
várias destas rotinas ao trazer para seu foco as necessidades de desempenho definidas na
ABNT NBR 15575:2013.
3

EXIGÊNCIAS DE DESEMPENHO E GESTÃO DA QUALIDADE

Segundo a ABNT NBR ISO 9000:2005, a implementação de um sistema de gestão da
qualidade incentiva as organizações a analisar os requisitos do cliente, definir os
processos que contribuem para a obtenção de um produto adequado e manter estes
processos sob controle, fornecendo ainda uma estrutura para melhoria contínua com o
objetivo de aumentar a satisfação do cliente. (ABNT, 2005)
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Sistemas de gestão da qualidade são compostos por estruturas organizacionais,
responsabilidades, procedimentos, atividades e recursos que, em conjunto, têm por
objetivo demonstrar a capacidade da empresa de fornecer produtos e serviços que
atendam aos requisitos do cliente (BRASIL, 2012).
Os conceitos de qualidade e desempenho são muito próximos entre si. Souza et al.
(1994) aponta que o desempenho de uma edificação, como seu comportamento em uso
no que se relaciona ao cumprimento de funções relativas a segurança, habitabilidade,
durabilidade e economia, representa em larga escala o que seria a qualidade da obra,
entendida como “adequação ao uso” ou satisfação das necessidades do cliente.
Com isso, a abordagem do conceito de desempenho dentro do sistema de gestão da
qualidade de empresas incorporadoras e construtoras pode ser realizada de um modo
natural. A seguir são apresentados requisitos definidos na ABNT NBR ISO 9001:2008 e
no PBQP-H SiAC que se relacionam com a implementação dos requisitos, critérios e
métodos de avaliação apontadas na ABNT NBR 15575:2013.
3.1

Identificação e análise crítica de requisitos do cliente

A ABNT NBR 9001:2008 e o PBQP-H SiAC estabelecem que a organização deve
identificar e analisar criticamente o requisitos do cliente, que englobam aqueles
diretamente especificados, aqueles não especificados pelo cliente mas necessários para
o uso do produto, obrigações legais e regulamentares, assim como requisitos adicionais
definidos pela própria empresa, a fim de garantir sua capacidade de atendê-los (ABNT,
2008; BRASIL, 2013).
Para todos os requisitos e critérios incluídos na ABNT NBR 15575:2013, foram
estabelecidos patamares mínimos de desempenho, que devem ser obrigatoriamente
atingidos pelos diferentes elementos e sistemas da construção, independente da classe
do produto e do custo do edifício. Para alguns critérios são indicados outros dois níveis
de desempenho, intermediário e superior, de caráter facultativo (CBIC, 2013).
As normas técnicas, inclusive a ABNT NBR 15575:2013, não possuam caráter
compulsório, no entanto adquirem força por meio de leis e regulamentos que as
apontam como referência. Neste sentido, o Código de Defesa do Consumidor impede a
colocação no mercado de qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas
expedidas pelos órgãos oficiais competentes e pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT, sendo tal prática considerada abusiva (BRASIL, 1990). Desta forma,
no âmbito de seus sistemas de gestão da qualidade, as empresas incorporadoras e
construtoras devem assumir os requisitos e critérios mínimos apontados na ABNT NBR
15575:2013 como requisitos do cliente.
Quanto à análise crítica destes requisitos, deve ser considerado que, dentre as exigências
do usuário, há aquelas de caráter absoluto, como o caso da segurança estrutural, e outras
de caráter relativo, relacionadas a conforto e durabilidade (MITIDIERI FILHO;
HELENE, 1998), e que o fato de não se considerar explicitamente os aspectos de
desempenho durante a elaboração de projetos não significa, necessariamente, que o
edifício resultante não atenda a determinados critérios de desempenho (OLIVEIRA;
MITIDIERI FILHO, 2012).
Em função da complexidade e da extensão dos aspectos envolvidos, a análise crítica dos
requisitos deve fundamentar-se em processos de análise de riscos, baseados no histórico
da empresa de reclamações de clientes, no monitoramento de obras anteriormente
entregues e na bibliografia disponível, a fim de garantir sua capacidade de atender aos
requisitos de desempenho.
1251

3.2

Controle de projetos

A ABNT NBR 9001:2008 e o PBQP-H SiAC estabelecem que a organização deve
definir e analisar as informações de entrada do processo de projeto, verificar e analisar
criticamente as informações contidas em projeto, inclusive garantindo a
compatibilização entre diferentes especialidades técnicas, e validar os resultados dos
projetos de modo a assegurar que o produto resultante é capaz de atender aos requisitos
para uso especificados ou pretendidos (ABNT, 2008; BRASIL, 2013).
Oliveira; Mitidieri Filho (2012) aponta que, no mercado brasileiro, o desenvolvimento
dos projetos normalmente prioriza decisões sobre arquitetura e seleção de tecnologias
para, posteriormente e nem sempre, considerar o atendimento a exigências de
desempenho. Tal situação deve ser alterada em função da entrada em vigor da ABNT
NBR 15575:2013, com projetos de edifícios passando a ser elaborados com enfoque nos
requisitos de desempenho, considerados desde a fase de concepção.
Segundo esta norma, como parte das informações a serem repassadas a projetistas, a
identificação dos riscos previsíveis na época do projeto faz parte das responsabilidades
do incorporador, que deve, quando for o caso, providenciar os estudos técnicos
requeridos e alimentar os diferentes projetistas com os resultados. (ABNT, 2013)
Também devem ser estabelecidos critérios claros para seleção, qualificação e
contratação dos projetistas, incluindo informações sobre a competência destes e
requisitos contratuais relativos às exigências de desempenho. Deve ser considerada em
programas de necessidade e contratos a necessidade de atendimento às normas técnicas
específicas. Além disso, a verificação e análise crítica de projetos devem incluir os
requisitos de desempenho pretendidos para o edifício, sendo a contratação de
especialistas para análise dos projetos frente às normas técnicas pertinentes uma opção
importante. Ao mesmo tempo, podem ser realizados ensaios em protótipos, análise de
obras similares e simulações eletrônicas como validação de projetos como atividades de
validação de projetos.
3.3

Aquisição de materiais, componentes e sistemas construtivos

Souza et al. (1994) cita que a existência de especificações claras, com requisitos
definidos e documentados, permite uma comunicação efetiva ente compradores e
fornecedores, reduzindo eventuais desentendimentos. É importante que os documentos
de compra de materiais e componentes especifiquem os critérios de desempenho
requeridos, refletindo as especificações de projeto e normas técnicas aplicáveis.
Ao mesmo tempo, a ABNT NBR 9001:2008 e o PBQP-H SiAC estabelecem que a
organização deve assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos especificados
(ABNT, 2008; BRASIL, 2013). Neste sentido, os procedimentos de inspeção de
materiais devem incluir aspectos de desempenho, incluindo a verificação de selos de
conformidade e ensaios de caracterização do produto.
3.4

Controle da execução de serviços em obra

A execução da obra deve respeitar integralmente os projetos definidos. Neste sentido, é
importante que os procedimentos de execução e inspeção de serviços reflitam aspectos
de desempenho dos edifícios e a garantia do cumprimento dos projetos. Em função das
responsabilidades atribuídas a projetistas, eventuais necessidades de modificação
identificação durante a execução da obra devem ser comunicadas de modo adequado,
com a revisão do projeto com a concordância do projetista envolvido para geração do
projeto as built.
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3.5

Manual de uso, operação e manutenção

O PBQP-H SiAC define que, no caso de obras de edificações, o processo de entrega da
obra deve incluir o fornecimento ao cliente de manual de uso, operação e manutenção,
contendo as principais informações sobre condições de utilização das instalações e
equipamentos bem como orientações para a operação e manutenção da obra ao longo da
sua vida útil. (BRASIL, 2012)
Cabe à empresa incorporadora ou construtora a elaboração deste manual, atendendo à
ABNT NBR 14037 – Manual de operação, uso e manutenção das edificações –
Conteúdo e recomendações para elaboração e apresentação. Quando for o caso, este
manual deve se desdobrar em um manual de áreas comuns, a ser entregue ao
condomínio. (ABNT, 2013)
A ABNT NBR 15575:2013 (ABNT, 2013) estabelece que o manual de uso, operação e
manutenção deve incluir, entre outras, as seguintes informações: programas de
manutenção corretiva e preventiva, incluindo periodicidade, critérios de realização e
formas de registro; prazos de garantia estabelecidos para cada sistema que compõe a
edificação; recomendações gerais para prevenção de falhas e acidentes decorrentes de
uso inadequado do edifício; cuidados necessários para o uso correto do edifício,
respeitando todos os aspectos previstos em projeto. Trata-se de um documento essencial
no que se refere à vida útil do edifício, sendo necessário que o manual de uso, operação
e manutenção seja o mais claro e completo possível.
3.6

Avaliação da satisfação de clientes e monitoramento de obra

Pesquisas de avaliação pós-ocupação podem gerar informações para a melhoria do
ambiente construído, com a possibilidade da identificação de problemas a ser evitados.
Diferentes métodos de avaliação pós-ocupação incluem não só avaliações
comportamentais, mas também avaliações físicas. A avaliação do usuário da edificação
identifica padrões de uso e satisfação com o ambiente construído, enquanto avaliações
técnicas geram informações objetivas. (KOWALTOWSKI et al., 2006)
A ABNT NBR 9001:2008 e o PBQP-H SiAC estabelecem que deve ser avaliada a
satisfação de clientes, quanto à percepção do atendimento a seus requisitos. Também
estabelecem que processos de assistência técnica devem ser controlados, voltados para o
atendimento a reclamações de clientes (ABNT, 2008; BRASIL, 2013). Como parte dos
serviços de assistência técnica pós-entrega, a inspeção predial se apresenta como
ferramenta útil para avaliação das condições de conservação das edificações (ABNT,
2013). Estes processos permitem a identificação de informações sobre o desempenho do
edifício e sobre padrões de uso e manutenção adotados.
3.7

Documentação de processos

A norma ABNT NBR ISO 9000:2005 cita que a extensão da documentação necessária
para o sistema de gestão da qualidade é definida pela própria organização, em função,
entre outros aspectos, da necessidade de demonstração do atendimento aos requisitos
envolvidos e do valor agregado ao próprio sistema por meio da caracterização e
rastreabilidade dos processos realizados e da disponibilização de evidências de seus
resultados (ABNT, 2005).
Tendo em vista eventuais discussões sobre a qualidade da obra e o cumprimento das
responsabilidades dos intervenientes, torna-se relevante que os documentos e registros
gerados no sistema de gestão da qualidade possam prover uma descrição efetiva dos
procedimentos técnicos e administrativos realizados e dos resultados alcançados.
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3.8

Controle de registros

Segundo CBIC (2013), a comprovação do atendimento à ABNT NBR 15575:2013
poderá ser necessária, a qualquer momento futuro, em caso de dúvida ou discussão
sobre a qualidade da construção e o cumprimento de obrigações por parte dos agentes
intervenientes, seja no tocante aos projetos, seja quanto à qualidade de execução da
construção, sendo importante a manutenção em arquivo, durante os prazos de vida útil,
dos projetos, contratos, atas de decisões e demais documentos referentes à obra.
4

MODIFICAÇÕES PROPOSTAS PARA SISTEMAS DA QUALIDADE

O Quadro 2 apresenta uma série de procedimentos e ações que podem ser realizados por
empresas incorporadoras e construtoras com o objetivo de atender as normas de
desempenho ABNT NBR 15575:2013.
Quadro 2 – Procedimentos propostos para sistemas de gestão da qualidade visando o
atendimento da ABNT NBR 15575:2013 por incorporadoras e construtoras
Processo Correlato

Procedimentos Propostos

Identificação e análise
crítica de requisitos do
cliente

− Inclusão de requisitos mínimos de desempenho da ABNT NBR
15575:2013 como requisitos do cliente e avaliação das oportunidades
relacionadas à adoção dos níveis intermediários e superiores;
− Realização de análises de risco baseadas no histórico de reclamações de
clientes, falhas e níveis de desempenho de obras anteriores e revisão
bibliográfica sobre métodos construtivos a serem adotados visando garantir a
capacidade de atender aos requisitos de desempenho.

Controle de projetos

− Qualificação de projetistas e analistas com base em sua competência na
elaboração de projetos adequados à ABNT NBR 15575:2013;
− Identificação dos requisitos de desempenho definidos para a obra como
entradas de projeto, incluindo normas técnicas que devem ser atendidas e
situações de risco que devem ser consideradas;
− Definição de rotinas para identificação dos riscos previsíveis para o
ambiente no qual a obra deverá ser construída, de modo a caracterizar a
necessidade de estudos técnicos relacionados a tais riscos e gerar informações
para os projetistas envolvidos;
− Inclusão de aspectos relacionados ao desempenho de edificações durante
a especificação de materiais e soluções de projeto e entre as rotinas de
verificação, análise crítica e validação de projetos, inclusive a verificação
específica do cumprimento de normas técnicas aplicáveis.

Controle da execução de
serviços em obra

− Desenvolvimento de procedimentos de execução e inspeção de serviços
no sentido de abranger aspectos de desempenho dos edifícios, garantia do
cumprimento dos projetos envolvidos e clareza na caracterização das rotinas
implementadas e dos resultados alcançados;
− Controle adequado de revisões de projeto frente a modificações realizadas
durante a execução da obra, incluindo projetos as built.

Avaliação da satisfação de
clientes

Aquisição de materiais,
componentes e sistemas
construtivos

− Inclusão de informações sobre aspectos de desempenho do edifício e
sobre padrões de uso, operação e manutenção adotados em ferramentas de
avaliação da satisfação de clientes.
− Inclusão de normas técnicas e requisitos específicos de desempenho em
documentos de compra de materiais e componentes e contratos;
− Inclusão de aspectos relacionados ao desempenho nos procedimentos de
inspeção de materiais, inclusive com solicitação de certificados de ensaio
relativos às características do produto e de conformidade com normas
técnicas.
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Processo Correlato

Procedimentos Propostos

Contratação de
laboratórios

− Seleção de laboratórios com base em sua competência na realização dos
ensaios previstos na ABNT NBR 15575:2013 e especificação clara dos
métodos e critérios a serem utilizados nos contratos estabelecidos;
− Manutenção de registros de calibração dos equipamentos de medição e
monitoramento utilizados nos ensaios realizados.

Inspeção e monitoramento
do produto

− Realização de inspeções prediais pós-entrega, inserido na assistência
técnica, a fim de levantar informações sobre o desempenho do edifício e os
padrões de uso, operação e manutenção adotados pelos usuários;
− Uso de informações sobre reclamações de clientes dentro de processos de
análise de risco, a fim de estabelecer prioridades em atividades voltadas para
a garantia do desempenho de edifícios.

Manual de uso, operação
e manutenção

− Inclusão de todas as informações exigidas pela ABNT NBR 15575:2013
como parte integrante dos manuais de uso, operação e manutenção de obras;
− Adequação dos manuais da empresa à norma ABNT NBR 14037 –
Manual de operação, uso e manutenção das edificações – Conteúdo e
recomendações para elaboração e apresentação;
− Melhoria na elaboração do manual de uso, operação e manutenção quanto
a sua clareza e completude, de modo a minimizar eventuais questionamentos
sobre a disponibilidade de informações adequadas.

Documentação de
procedimentos

− Melhoria dos documentos elaborados no âmbito do sistema de gestão da
qualidade no sentido de torná-los mais efetivos como evidências para
terceiros das características dos procedimentos implementados;
− Manutenção em longo prazo dos documentos estabelecidos, mesmo após
seu obsoletismo, e identificação clara do período de sua utilização, de modo a
permitir a caracterização do momento de aplicacação de cada procedimento.

Controle de registros

− Melhoria de formulários e registros no sentido de torná-los mais efetivos
como evidências para terceiros das características dos procedimentos
realizados e dos resultados estabelecidos;
− Garantia da disponibilidade de registros relevantes (laudos de ensaio de
materiais, componentes e sistemas construtivos, mapas de rastreabilidade,
certificados de calibração de equipamentos, registros de inspeção de serviços,
entre outros) por prazos equivalentes às vidas úteis de projeto relativas aos
elementos e sistemas correlatos.

Todas estas ações devem ser planejadas segundo prioridades definidas a partir da
análise dos riscos relacionados a cada aspecto de desempenho, permitindo que as
empresas incorporadoras e construtoras atuem de modo gradual e consistente na busca
da garantia do desempenho de suas obras.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como descrito, as empresas incorporadoras e construtoras que possuem sistemas de
gestão da qualidade implantados têm a sua disposição diversos processos que podem
auxiliar a garantia do desempenho de seus edifícios, com o atendimento dos requisitos e
critérios definidos na ABNT NBR 15575:2013.
Além disso, o sistema de gestão da qualidade propicia a geração de uma série de
registros que podem ser utilizados como evidências. Um fator fundamental para a
garantia da credibilidade destas evidências é a credibilidade do próprio sistema nacional
de certificação e, assim, torna-se fundamental todo o esforço empreendido pelo Inmetro,
pelo Ministério das Cidades e pelos organismos certificadores, entre outras
organizações, para divulgação da importância e utilidade da certificação dos sistemas de
gestão da qualidade.
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Também deve ser citado que uma contribuição extremamente importante para a
disseminação da ABNT NBR 15575:2013 seria a inclusão de requisitos específicos de
desempenho nos documentos que fundamentam o PBQP-H SiAC, dentro de um
movimento gradual e evolutivo, segundo princípios deste programa, mas assertivo no
propósito de garantir a melhoria da qualidade dos edifícios brasileiros.
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RESUMO
O gerenciamento dos resíduos da construção é indispensável para a qualidade da gestão ambiental nos
centros urbanos. Desse, modo as Resoluções do CONAMA nº 307 e nº 448 recomendam a elaboração e a
implantação de Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, em todos os
empreendimentos e atividades passíveis ou não de licenciamento ambiental. Mesmo assim, grande parte
das construtoras brasileiras não desenvolve as medidas previstas nesse plano. Diante disso, esse trabalho
analisa as práticas dos Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil desenvolvidas em três
construtoras, visando elaborar recomendações para a melhoria do atual sistema de gerenciamento. A
metodologia compreendeu a pesquisa bibliográfica, que embasou o referencial teórico, a entrevista
estruturada e a análise dos resultados. Na primeira etapa foram analisados cinco manuais de
gerenciamento de resíduos da construção de diferentes Estados brasileiros. Posteriormente, foram
selecionadas três construtoras da Região Metropolitana da Grande Vitória para pesquisa de campo em
canteiros de edificações residenciais verticais. Os instrumentos usados na pesquisa foram questionário,
diário de visita, registro fotográfico e análise do lay out dos canteiros. Como contribuição, a partir da
análise dos manuais de gerenciamento e dos questionários, esse trabalho apresenta uma lista de
recomendações para melhoria das atuais práticas de gerenciamento, bem como para o desenvolvimento de
novos planos de gerenciamento de resíduos da construção civil abrangendo as seguintes áreas: mudança
de cultura organizacional, geração, caracterização, triagem, acondicionamento, transporte, reciclagem e
destinação final.
Palavras-chave: Canteiro de obra; Resíduos da construção civil; Gerenciamento; Recomendações.

ABSTRACT
The management of construction waste is essential to the quality of environmental in the cities. The
CONAMA’s Resolutions 307 and 448 recommended the development and implementation of Waste
Management Plans Construction in all projects and activities subject to environmental licensing or not.
Even so, most Brazilian construction companies do not develop the measures described in this plan.
Therefore, this paper analyzes the practices of Waste Management Plans for Construction developed in
three construction companies, aiming to draw up recommendations for improving the current
management system. The methodology included literature review that guided the theoretical framework ,
structured interviews and the results’ analysis. In the first stage five manuals of construction waste
management from different Brazilian states were analyzed. Subsequently, three builders in the Vitória’s
metropolitan area were selected for field research on vertical residential buildings’ construction sites.
The instruments used in the research were questionnaire, visit’s diary, photographic record and analysis
of the lay out of the sites. As a contribution of the analysis of management manuals and questionnaires,
this paper presents a list of guidelines for improving current management practices as well as for the
development of new construction waste management plans covering the following areas: change in
organizational culture, generation, characterization, sorting, packing, transportation, recycling and
disposal.
Keywords: Construction Site, Construction waste; Management; Guidelines.
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1

INTRODUÇÃO

As cidades e seu metabolismo são os grandes responsáveis pelo consumo de matériasprimas não renováveis, água e energia (ROGERS; GUMUCHDJIAN, 2001). Dessa
forma, em um futuro próximo, continuarão a produzir impactos sobre o meio natural.
Muitos destes impactos são gerados pelo setor da construção civil, que, segundo o
Worldwatch Institute (2013), responde por 40% do consumo mundial de energia e por
16% do consumo de água, além de gerar uma grande quantidade de resíduos sólidos.
Diante do crescimento econômico do Brasil e, consequentemente, do setor da
construção civil, a geração de resíduos e a escassez de recursos naturais têm sido um
problema nos últimos anos, levando os atores envolvidos (governo, construtoras e
pesquisadores) à busca de alternativas para o crescimento sustentável do setor. Nesse
contexto, o gerenciamento dos resíduos sólidos de construção de grandes e pequenos
geradores é indispensável para a qualidade ambiental nos centros urbanos, visto que, se
realizado de forma adequada, pode reduzir impactos sociais, econômicos e ambientais.
Na última década, verifica-se um avanço na busca da minimização dos impactos
causados pelos resíduos gerados em canteiros de obras. De acordo Miranda; Ângulo e
Careli (2009), cerca de 1% das empresas nacionais possuem Planos de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), sendo esse percentual composto,
principalmente, por construtoras de médio e grande porte.
Todavia, no Estado do Espírito Santo ainda há resistência à adoção de práticas de
gerenciamento dos resíduos da construção civil (RCC) em algumas construtoras. Por
isso, faz-se necessário incentivar inovações em processos construtivos e materiais que
minimizem a geração de RCC em canteiros, bem como a elaboração e a implantação de
planos de gerenciamento de resíduos em conformidade com as Resoluções do
CONAMA n° 307 e 448 (BRASIL, 2002, 2004).
Diante disso, esse trabalho objetiva analisar as práticas de gerenciamento de resíduos de
construção civil em três construtoras da Região Metropolitana da Grande Vitória
(RMGV), visando elaborar recomendações para a melhoria do atual sistema de
gerenciamento das construtoras, como também subsidiar o desenvolvimento de novos
planos de gerenciamento de resíduos da construção civil.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A Resolução CONAMA nº 448 (BRASIL, 2012, p.1) estabelece, no artigo 4º, que “Os
geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e,
secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos
sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”.
Os RCC são classificados quanto à origem, como aqueles provenientes da construção,
da reforma, do reparo e da demolição de obras de construção civil, incluindo a
movimentação de solo (BRASIL, 2002). A classificação dos RCC, da Resolução
CONAMA n° 307 (BRASIL, 2002) com alterações pela Resolução CONAMA n° 431
(BRASIL, 2011), e suas respectivas destinações, com algumas alterações pela
Resolução CONAMA n° 448 (BRASIL, 2012), podem ser observadas no Quadro 1.
A geração de resíduos em canteiros de obras pode ser influenciada, de acordo com
Jaillon; Poon; Chiang (2009), por técnica construtiva, disponibilidade de área para
triagem e reciclagem no canteiro, nível de formação e de educação dos funcionários.
Por outro lado, Yahya; Boussabaine (2006) associam a geração de RCC à política de
gerenciamento adotada pelas construtoras.
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Quadro 1: Classificação dos resíduos da construção civil
Classe

Tipos

Destinação

A

Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como
agregados. Exemplos: componentes cerâmicos,
argamassas, concreto, solos, entre outros.

Reutilização, reciclagem na forma de
agregados, ou encaminhados a áreas de
aterro de RCC, de modo a permitir a
sua utilização futura.

B

Resíduos recicláveis para outras destinações.
Exemplos: Gesso; plástico; papel; metal; vidro;
madeira, entre outros.

Reutilização,
reciclagem
ou
encaminhamento
a
áreas
de
armazenamento temporário, de modo a
permitir a sua utilização futura.

C

D

Resíduos para os quais não foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis
que permitam a sua reciclagem. Exemplos: Lixas,
mantas asfálticas, entre outros.
Resíduos perigosos oriundos do processo de
construção ou contaminados oriundos de
demolições, reformas e reparos de instalações.
Exemplos: tintas, solventes e óleos; resíduos de
clínicas radiológicas, instalações industriais e
outros.

Armazenamento,
transporte
e
destinação final conforme normas
técnicas específicas.

Armazenamento,
transporte,
reutilização
e
destinação
final
conforme normas técnicas específicas.

Fonte: Adaptado de Brasil (2002, 2011, 2012)

O controle da geração de resíduos, segundo Gonzáles; Ramires (2005) contempla a
gestão adequada no canteiro e a mudança da tecnologia construtiva, em busca da
redução de perdas durante a construção e a reciclagem de resíduos. Além dessas,
Sternieri; Pimentel; Lintz (2008) recomendam a organização do canteiro de obras e a
localização estratégica do almoxarifado, em relação aos principais fluxos de materiais.
Por sua vez, Marcondes; Cardoso (2005) e Tam; Tam, (2006) recomendam a elaboração
do PGRCC em função das tecnologias construtivas e da organização dos canteiros.
Existem construtoras que possuem o PGRCC, devido às obrigações contratuais e aos
requisitos da legislação, para aprovação de empreendimentos. Todavia, grande parte
desses projetos não é implantada (ROSA; HOCHHEIM, 2006, MIRANDA; ANGULO;
CARELI, 2009). Nesse caso, Tam (2008) e Begum et al. (2009) concordam que cabe ao
governo desenvolver ações para incentivar as construtoras no gerenciamento de RCC.
3

MÉTODO

A pesquisa realizada pode ser classificada como descritiva, visto que usa técnicas
padronizadas de coletas de dados para descrever as características de determinada
população. A pesquisa bibliográfica embasou a elaboração do referencial teórico, a
entrevista estruturada e a análise dos resultados. Na pesquisa de campo, para coleta de
dados nos canteiros de obra, foram utilizados os seguintes instrumentos: entrevista
estruturada, diário de visita, registro fotográfico e análise do lay out dos canteiros.
Na primeira etapa, foram analisados cinco manuais de gerenciamento de resíduos da
construção de diferentes Estados brasileiros. O questionário foi adaptado a partir dos
manuais e do modelo de Rembiski (2011) (Quadro 02). As entrevistas foram realizadas
junto aos funcionários responsáveis pelo gerenciamento de RCC nos canteiros, entre
outubro e novembro de 2013. Nesse artigo serão apresentados apenas os resultados
referentes à pesquisa de campo e à análise das entrevistas.
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Quadro 2 - Agrupamentos do questionário utilizado para análise do canteiro
Agrupamento

Tema

Nº de questões

Agrupamento 1
Agrupamento 2
Agrupamento 3
Agrupamento 4
Agrupamento 5
Agrupamento 6
Agrupamento 7
Agrupamento 8
Agrupamento 9
Agrupamento 10
Agrupamento 11

Identificação da empresa
Identificação do entrevistado
Legislação
Gerenciamento
Geração
Caracterização
Triagem
Acondicionamento temporário
Transporte
Reciclagem no canteiro de obras
Destinação final

4
4
2
7
6
1
1
2
3
4
1

Fonte: Adaptado de Rembiski (2011)

3.1

Critérios para seleção das construtoras

Os critérios utilizados para a seleção das construtoras foram obras de edificações
verticais residenciais com padrão de habitação popular, localizadas em municípios da
RMGV. A partir de contatos com alguns engenheiros civis, foram selecionadas três
construtoras de diferentes municípios para participação no estudo. Em seguida foram
visitados três canteiros de obras, nomeados de Canteiro de obras A, Canteiro de obras B
e Canteiro de obras C (Co A, Co B e Co C) e os funcionários entrevistados
denominados de E1, E2 e E3.
4

ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1

Caracterização das construtoras

As três construtoras analisadas possuem mais de dez anos de mercado e certificações
diversificadas, sendo que sua caracterização está apresentada no Quadro 03.
Quadro 3 – Caracterização das construtoras da pesquisa
Nº funcionários /
Porte
Mais de 500/
Grande

Tempo de
mercado

B

44 / Pequeno

10 anos

C

320 / Médio

34 anos

Construtora
A

35 anos

Atuação

Certificação

Construção e
Incorporação

ISO 9000 e PBQP-H

Construção

ISO 9000

Fonte: Arquivo pessoal

4.2

Caracterização dos entrevistados

Os entrevistados possuem entre 3 e 5 anos de experiência no setor da construção civil.
Apenas na Construtora A, a entrevista foi concedida pelo engenheiro responsável pela
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obra. Nas demais, foram designados técnicos em segurança do trabalho ou em
construção civil para realização da entrevista, que ocorreu na sala técnica.
4.3

Caracterização dos canteiros de obra

Em todas as construtoras visitou-se apenas uma torre em construção, devido ao tamanho
dos canteiros, às fases de obra de cada torre e à disponibilidade de tempo dos
entrevistados. O Quadro 4 apresenta resumidamente as características dos canteiros.
Quadro 4 – Caracterização dos canteiros de obra da pesquisa

Canteiro

Área do
terreno

Fase da Obra

A

12.540 m²

Alvenaria

B

9.925 m²

Revestimento

C

12.500 m²

Revestimento

Nº Torres
6 torres com 5
pavimentos
3 torres com 7
pavimentos e 2 torres
com 8 pavimentos
4 torres de 12
pavimentos

Unidades
300

Área /
Nº Quartos
38 a 47m²
(1 ou 2 quartos)

296

43 a 53m²
(2 ou 3 quartos)

384

54,9 a 69,3m²
(2 ou 3 quartos)

Fonte: Arquivo pessoal

Os entrevistados afirmaram que as ações relativas ao gerenciamento dos resíduos
gerados nos canteiros são implementadas pelos técnicos em segurança do trabalho.
Apenas na Construtora C, o técnico em construção civil trabalha em parceria com o
técnico em segurança do trabalho. Nenhuma das construtoras da pesquisa possui
profissional com formação na área ambiental em sua equipe.
Dois dos entrevistados afirmaram conhecer a resolução do CONAMA n° 307 (BRASIL,
2002). Todavia, percebe-se que a resolução não é praticada em nenhuma das obras, pois
as construtoras realizam parcialmente o gerenciamento dos resíduos devido às
exigências das certificações. Constata-se isso, por exemplo, na falta de identificação
adequada das caçambas e baias para resíduos (Figuras 1 e 2), que pode ocasionar a
mistura entre diferentes classes.
Figura 1 – Baias de descarte no Co B

Figura 2 – Descarte de madeira no Co A

Descarte de Madeira

Fonte: Arquivo pessoal

Fonte: Arquivo pessoal

Verificou-se, ainda, o baixo aproveitamento da área livre dos canteiros para
armazenamento temporário dos resíduos, apesar de todos os terrenos serem grandes. Os
canteiros A e B (Figura 3) não possuíam locais adequados para o armazenamento de
RCC. Soma-se a isso a falta de rotinas para transporte interno de RCC, aumentando
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assim o tempo dessa tarefa. Apenas o canteiro de obras C possui baias em áreas cobertas
para destinação de RCC (Figura 04), evitando o acúmulo de água de chuva.
Figura 3 – Área do Co B

Figura 4 – Baias cobertas do Co C

Fonte: Arquivo pessoal

Fonte: Arquivo pessoal

A análise gráfica do lay out dos canteiros indicou que todos possuíam as baias ou
caçambas para armazenamento temporário dos resíduos, situadas próximas à entrada.
No entanto, devido à grande quantidade de torres, à distância entre as torres, ao tamanho
dos terrenos e ao volume de resíduos produzidos nos canteiros de obras analisados, seria
adequada a construção de um conjunto de baias por torre. Essa medida reduziria o
tempo de transporte entre a fonte geradora e o armazenamento temporário, bem como
facilitaria a elaboração dos índices de sustentabilidade para o Sistema de Avaliação da
Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC).
Quanto à reciclagem e à reutilização no canteiro de obras, as três construtoras reutilizam
os materiais na própria obra (regularização de nível ou base para pavimentação) ou
vendem para sucateiros e catadores de materiais recicláveis. Apenas a construtora A e C
possuem equipamento de reciclagem, porém não são utilizados em todas as obras da
empresa. O Co B reutiliza o paracisco (Figura 5), enquanto que o Co A reutiliza
pedaços de canos de PVC (Figura 6) para deposição de copos plásticos (novos / usados).
Figura 5 - Paracisco reutilizado no Co B

Fonte: Arquivo pessoal

Figura 6 – PVC reutilizado no Co A

Fonte: Arquivo pessoal

Os entrevistados confirmaram as vantagens apontadas pelos manuais quanto ao
gerenciamento, como a conscientização dos colaboradores, a limpeza e a organização
no canteiro e o reaproveitamento dos materiais na obra. As construtoras analisadas
acreditam que estão fazendo adequadamente o gerenciamento e afirmaram que não são
necessárias novas ações para melhoria das rotinas de gerenciamento.
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Conclui-se que, se as construtoras analisadas realizassem o gerenciamento dos RCC de
acordo com a resolução do CONAMA n° 307 (BRASIL, 2002), voltada para o
desenvolvimento sustentável, e não apenas para o cumprimento das exigências das
certificações, a organização dos canteiros seria diferente. A implantação do PGRCC
possibilitaria as construtoras à redução das perdas de materiais, o aumento do
reaproveitamento de resíduos, a redução da mistura ente diferentes classes, entre outras
melhorias no processo construtivo das edificações e de gestão dos canteiros.
5

RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA DO GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS DAS CONSTRUTORAS ANALISADAS

A partir dos resultados da análise dos canteiros, propõe-se uma lista de recomendações
(Quadro 05) para a melhoria do atual sistema de gerenciamento das construtoras, bem
como para subsidiar o desenvolvimento de novos planos de gerenciamento de resíduos
da construção civil por outras construtoras. A lista proposta contempla as seguintes
áreas: mudança de cultura organizacional, geração, caracterização, triagem,
acondicionamento, transporte, reciclagem e destinação final. A lista de recomendações
busca confirmar a importância da parceria e do comprometimento entre os funcionários,
os empreiteiros e a direção da empresa, visando ao adequado gerenciamento de RCC
nos canteiros.
Quadro 5 - Recomendações para planos de gerenciamento de resíduos (continua)
Mudança de cultura organizacional
Contratar profissional da área ambiental ou designar um funcionário específico para o
gerenciamento de RCC em cada canteiro de obra.
Implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme previsto.
Promover o envolvimento e o treinamento contínuo dos funcionários, sobre o gerenciamento
de RCC no canteiro de obras, durante a construção da edificação.
Divulgar a resolução CONAMA n° 307 e suas alterações para todos os funcionários.

Geração
Conscientizar o corpo técnico sobre a redução dos resíduos gerados no canteiro.
Armazenar os materiais próximos à área de trabalho e de preferência em espaços cobertos

Caracterização
Treinar todos os funcionários para a caracterização dos resíduos conforme a resolução
CONAMA n° 307 e suas alterações;
Listar os tipos de resíduos gerados em cada fase da obra, quantificando-os para elaborar os
índices de sustentabilidade do SIAC.

Triagem
Treinar todos os funcionários para a triagem dos resíduos conforme a resolução CONAMA n°
307 e suas alterações.
Separar os resíduos na fonte de geração e não no local de armazenamento temporário.

Fonte: Arquivo pessoal
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Quadro 5 - Recomendações para planos de gerenciamento de resíduos (conclusão)
Acondicionamento
Treinar todos os funcionários para o acondicionamento dos resíduos conforme a resolução
CONAMA n° 307 e suas alterações.
Identificar as baias e as caçambas conforme a classificação das resoluções do CONAMA.
Acondicionar os resíduos em locais cobertos e secos.
Colocar dispositivos para armazenamento temporário de resíduos nos pavimentos.

Transporte
Estabelecer a logística de transporte interno e externo, para evitar o acúmulo de resíduos nos
pavimentos e nos locais para acondicionamento temporário (pavimento térreo).

Reciclagem no canteiro
Visitar outras empresas que realizam a reciclagem em canteiro de obras.
Investir em equipamentos de pequeno para a reciclagem de RCC (resíduos classe A).
Verificar na fase de planejamento, a viabilidade técnica e econômica para o uso de materiais
recicláveis no canteiro de obras.

Destinação Final
Buscar fornecedores com logística reversa de embalagens de materiais de construção.
Estabelecer parcerias com instituições para doação de resíduos classe B das obras.
Destinar para o aterro apenas os resíduos que não conseguirem ser reaproveitados na obra.
Destinar os resíduos para aterros licenciados pelos órgãos ambientais.

Fonte: Arquivo pessoal

6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A indústria da construção civil é considerada a principal geradora de resíduos sólidos da
sociedade, além de consumir grandes quantidades de recursos naturais não renováveis,
causando impacto ao meio ambiente. Em contrapartida, o setor é muito importante para
a economia brasileira, pois colabora com a geração de emprego e renda, como também
com o desenvolvimento das cidades.
Visando reduzir os impactos causados pelos resíduos de construção civil, a Resolução
CONAMA nº 307 apresentou uma metodologia de gerenciamento de resíduos que
contempla a geração, a caracterização, a triagem, o acondicionamento, o transporte e a
destinação final. Tal metodologia subsidia a elaboração dos PGRCC, que priorizam a
redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos gerados em canteiros de obra.
No entanto, verifica-se, na realidade, que os PGRCC ainda não são integralmente
praticados. Isso pode ser observado devido à falta conscientização das construtoras que
implantam os PGRCC, buscando benefícios econômicos ou cumprindo exigências de
certificações. A partir da implantação do PGRCC as construtoras deveriam almejar
colaborar para o desenvolvimento sustentável do setor.
Apesar de as construtoras analisadas demonstrarem algumas iniciativas, em relação ao
reaproveitamento de resíduos classe A, para regularização de nível e base para
pavimentação, bem como a comercialização/doação de resíduos Classe B essas ações
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poderiam ser ampliadas devido ao volume de resíduos gerados.
Por fim, conclui-se que, diante das mudanças no atual cenário, quanto ao gerenciamento
de RCC nos canteiros de obras, faz-se necessária uma atuação mais forte por parte do
Governo, criando uma legislação específica e aumentando a fiscalização das
construtoras pelas Prefeituras e criando incentivos fiscais para obras com boas práticas
em gerenciamento de RCC. Todavia, para que as recomendações, propostas nesse
trabalho, obtenham êxito é necessária à conscientização ambiental dos agentes
intervenientes no processo de gerenciamento de resíduos (gerador, transportador,
receptor).
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RESUMO
Os subcontratos vêm sendo utilizados na construção civil como uma forma de aumentar a
competitividade das construtoras, gerando um serviço, teoricamente, mais eficiente e com melhor
qualidade, equipes mais treinadas e qualificadas (CHOMA, 2007). Entretanto, não é isso que se observa
na prática deste setor. Devido a grande informalidade nesta área e a busca incessante pela diminuição de
custos, as construtoras acabam contratando essas empreiteiras indevidamente, apenas pelos preços baixos,
sem as devidas análises de documentação e histórico das mesmas. Aliado a isso, os empreendimentos são
realizados sem planejamento adequado, o que dificulta a geração de acordos consistentes e de fiscalização
eficaz desse tipo de contrato, o que culmina em atrasos e retrabalhos no empreendimento. Dessa maneira,
o presente trabalho visa analisar o gerenciamento dos subcontratos de uma construtora, desde a etapa da
definição das atividades que serão terceirizadas até a etapa do distrato, passando pelo processo de seleção
desses empreiteiros, análise de toda a documentação e histórico desta empresa, firmamento do contrato,
execução do serviço e fiscalização do mesmo por parte da construtora, controlando assim, as condições da
subcontratada de cumprir o contrato e de atender a todas às normas vigentes para o setor. O trabalho é um
estudo de caso e a metodologia a ser seguida para a realização deste consistiu em revisão bibliográfica e
em reuniões com os responsáveis pelas obras analisadas; na sequência, foram coletados os dados através
da aplicação da lista de verificação elaborada pelos pesquisadores e gerados resultados quantitativos e
qualitativos da política de gestão de empreiteiros nesta construtora. Percebeu-se que os empreiteiros
atenderam a cerca de 88% dos itens abordados na lista de verificação. Entretanto, por outro lado,
percebeu-se negligências em uma série de documentos no ato da contratação, bem como na fiscalização
por parte da subcontratada às normas pertinentes.
Palavras-chave: Gerenciamento de Subcontratos, Custo, Lista de Verificação.

ABSTRACT
Subcontracts have been used in construction as a way to increase the competitiveness of contractors,
generating a service, theoretically, more efficient and with better quality, more trained and qualified
teams (CHOMA, 2007). However, this is not what is observed in practice in this sector. Due to the great
informality in this area and the relentless pursuit of lower costs, construction companies end up hiring
these contractors improperly, just for the low prices, without proper analysis and historical
documentation of their. Allied to this, the constructions are performed without proper planning, which
makes it difficult to generate consistent agreements and effective supervision of this type of contract,
culminating in delays and rework in business. Thus, this study aims to analyze the management of a
construction company’s subcontracts, since the step of defining the activities to be outsourced to the stage
of mistreatment, through the selection process of these contractors, review of all documentation and
history of this company, firmament of the contract , execution of the service and inspection of the same by
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the builder, thus controlling the conditions of the subcontractor to fulfill the contract and meet all existing
standards for this industry. The methodology to be followed for conducting the present study consists of
literature review and meetings with the responsible for the works analyzed; after that, the data are
collected by applying the checklist developed by the researchers, and generated quantitative and
qualitative results of management's policy of contractors on the analyzed builder, which fulfilled about
88% of the items addressed in the checklist, however, this company still has neglected a significant
number of documents at the time of hiring, also the monitoring by the subcontractor to the standards and
it does not have a database of services that which were previously contracted.
Keywords: Subcontract Management, Cost, Checklist.

1

REFERENCIAL TEÓRICO

O mercado da construção civil vem passando por uma fase de ascensão. Segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), este setor representou, nos
últimos anos, uma média percentual em torno de 6% do PIB total do país (GOMES et
al.,2010). O resultado desta expansão demanda em um aumento dos serviços
terceirizados, que são, teoricamente, de melhor qualidade, gerando uma diminuição no
cronograma da obra, bem como a diminuição do retrabalho e desperdício, bastante
elevado no setor. Isto acontece devido à concorrência feroz que existe entre as empresas
construtoras, que força cada vez mais o mercado a uma diminuição dos custos de
produção (CHOMA, 2005).
No que se refere à mão de obra para a produção de edifícios, persiste uma situação
bastante indesejável quanto aos índices de desperdício observados em obras brasileiras.
A má formação dos operários, somada a má gestão desta mão de obra, gera retrabalho e
ociosidade, que pode explicar parte das perdas encontradas (ARAÚJO, 2000 apud
ARAÚJO; SOUZA, 2001). Segundo Maeda e Souza (2003), o conceito de
produtividade não abrange somente a agilidade com que o processo de produção está
sendo realizado, mas a maneira eficiente com que se produz determinado produto ou
serviço, podendo ser abordado nos diversos níveis hierárquicos de uma empresa.
De acordo com Serra e Franco (2001), há um relacionamento entre contratantes e
contratados que buscam, de um modo geral, o aumento da flexibilidade empresarial, a
redução de custos, o incremento da produtividade e competitividade e a transferência de
riscos através da delegação de atividades para operários especializados nas suas
funções. Essa estratégia é comumente chamada de subcontratação ou terceirização.
Portanto, dois momentos são fundamentais nesse processo e que precisam ser mais
discutidos: a decisão de subempreitar e a gestão dos subempreiteiros (SERRA;
FRANCO, 2001).
A pressa na contratação dos empreiteiros decorrente da diminuição dos prazos de
execução das obras, que muitas vezes faz com que os gerentes, arquitetos ou
engenheiros residentes ignorem etapas importantes na contratação dos prestadores de
serviço. Pode-se citar a cobrança e análise da documentação pertinente para o tipo de
serviço e a elaboração de um contrato que seja seguro e coerente para ambos os
envolvidos, o que evita muitos transtornos no futuro. Isso acontece, geralmente, porque
as contratações (sejam de empreiteiros ou fornecedores) não são incluídas no plano
geral da obra, ou seja, não existe um período planejado para contratação e mobilização
dos empreiteiros. Em muitos contratos, mesmo com certo planejamento, isso não é
possível, principalmente no setor de obras industriais (CHOMA, 2005). É necessário,
porém, o correto conhecimento e entendimento de vários aspectos teóricos e jurídicos
da administração da empresa para que a tomada de decisão seja feita de forma
consciente e objetiva. Porém, um grande número de falhas de um subcontrato pode ser
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decorrente de escolhas mal feitas. Por outro lado, há inúmeros casos em que bons
empreiteiros celebram contratos inapropriados e, como consequência, apresentam um
grande número de problemas e falhas (SERRA; FRANCO, 2001).
O mercado da construção civil ainda sofre as consequências da informalidade, não só no
que diz respeito ao emprego de funcionários sem registro em carteira, mas também na
falta de documentação dos mais diversos tipos, como: procedimentos de execução,
padrões de qualidade, metodologia de planejamento e formalização das relações
contratuais com os empreiteiros. Assim como é preciso encontrar tempo para efetuar o
planejamento da obra, deve-se formalizar o contrato com o empreiteiro antes que a
equipe subcontratada comece a trabalhar na obra, o que expõe a construtora a um
grande risco. O contrato proporciona à construtora uma segurança maior em relação ao
que foi contratado, possibilitando, muitas vezes, que o pagamento do empreiteiro seja
suspenso se ele não comprovar o pagamento de impostos e de encargos trabalhistas de
seus funcionários ou, se a obra estiver atrasada. Para que isso ocorra, é indispensável
que a construtora também cumpra com o que foi acordado (CHOMA, 2005).
2

MÉTODO DE PESQUISA

O presente trabalho se utiliza do estudo de caso, que auxilia em uma melhor
compreensão de processos organizacionais, como é o caso do tema abordado. Segundo
Yin (2001), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende um método
que abrange todo o processo analisado por meio de abordagens especificas de coleta e
análise de dados.
A pesquisa foi dividida e ordenada nas seguintes etapas, como ilustrado na figura 1:
 Revisão teórica;
 Elaboração da lista de verificação para a gestão do subcontrato;
 Coleta dos dados;
 Análise e processamento dos dados;
 Apresentação dos resultados.
Figura 1 – Etapas da pesquisa
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Esta metodologia foi aplicada em quatro canteiros disponibilizados como amostra por
uma construtora de porte médio de Maceió-AL, do subsetor edificações da construção
civil. Todos os empreendimentos são verticais e multipavimentados e cada canteiro está
sob gerência de um engenheiro civil específico. A empresa em questão prioriza a
subcontratação de empresas terceirizadas para os serviços com os quais tem pouca
especialidade ou mão de obra. Cada um dos gestores possui certa autonomia para o
firmamento de subcontratos, estando estes responsáveis pelos procedimentos de
contratação estudados nessa pesquisa.
A lista de verificação utilizada foi elaborada baseada em Choma (2005) e na experiência
dos pesquisadores. Os itens dessa lista foram ordenados e agrupados seguindo um
modelo de gestão de subcontratos que consiste nas seguintes fases do processo
contratual: planejamento e escolha da empresa terceirizada, firmamento do contrato,
execução, monitoramento e, por fim, encerramento do contrato. Cada fase apresenta
uma lista de perguntas ou documentos que devem ser exigidos às subcontratadas. As
opções de preenchimento são “sim”, “não” e “não se aplica (NA)”. Em que “sim” indica
que a construtora atende aos requisitos da lista de verificação, “não” descumpre os
mesmos requisitos e “não se aplica” significa que o item correspondente não é
pertinente para o subcontrato ou o período em questão. Além disso, a lista de
verificação contempla espaço para observações descritivas. Para cada requisito
abordado foi atribuído um peso, variando de 1 a 4, de acordo com a importância de cada
item. Os pesos foram escolhidos considerando, com base na experiência dos
pesquisadores, engenheiros entrevistados e referências bibliográficas, os riscos que o
não cumprimento dos requisitos ocasiona para a relação de subcontrato e os prejuízos de
produtividade e qualidade que podem afetar a obra. Por exemplo, atribuiu-se peso 3
para o item “registro de treinamentos e qualificações condizentes com o especificado
pela construtora”, pois foi constatado, por meio de observação de campo, que o
descumprimento deste requisito implicará na diminuição da qualidade e segurança dos
serviços executados, uma vez que não está comprovado em documento que os
funcionários da subcontratada sejam qualificados e treinados para o serviço demandado.
A lista de verificação foi aplicada em reuniões com os engenheiros, individualmente,
em cada canteiro, sendo tal aplicação baseada, principalmente, em entrevista com os
gestores, ata das reuniões e documentos arquivados. Os dados coletados foram
processados utilizando a plataforma Microsoft Office Excel, onde foram construídos
gráficos comparativos e quantitativos por meio dos dados coletados. Tais gráficos
auxiliam no entendimento da pesquisa e avaliação da gestão dos subcontratos nos
canteiros da construtora em análise.
3

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Através das análises e processamento dos dados coletados nos quatro canteiros, foi
possível constatar que, mesmo compondo uma só empresa, as obras possuem
gerenciamentos desiguais no que diz respeito à gestão de subcontratadas. A empresa
estudada está 88% adequada à lista de verificação aplicada, apresentando desvio padrão
de 0,675, numa escala de 0 a 10. A figura 2 ilustra a nota individual de cada canteiro de
obra avaliado.
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Figura 2 – Avaliação individual dos canteiros

Média

Tratando do planejamento e escolha de empresas subcontratadas, a construtora em
questão procura referências de suas potenciais subcontratadas em atividades de outras
construtoras e em seu próprio histórico de contratação, sendo essencial esta prática para
que se conheça o trabalho das empreiteiras sob vários aspectos importantes, como o
cumprimento de prazos, qualidade e desempenho no serviço prestado e a capacidade de
negociação desta. Observou-se, também, que a empresa exige das empreiteiras alguns
documentos que são adequados aos parâmetros atuais do mercado da região. Entretanto,
negligencia outros documentos que são importantes para o sucesso do subcontrato. No
entanto, a construtora não possui um banco de dados no qual estes serviços sejam
armazenados quando finalizados, o que pode ser uma falha, pois negligencia uma
experiência importante, principalmente, quando busca retomar o contrato com a
empreiteira em outros empreendimentos.
No ato da cotação das subcontratadas, constatou-se que os documentos exigidos pela
construtora se resumem à cópia do cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ) e contrato social, possibilitando que os construtores obtenham informações de
quanto tempo a empreiteira tem desenvolvido atividades no mercado, nomes dos sócios,
além de verificar se a empresa possui as devidas atribuições às quais se propõe a
realizar. Entretanto, a construtora não exige as certidões negativas da Justiça do
Trabalho, de débito do SINDUSCON, de débito do SINTRACON e a certidão
simplificada da junta comercial que garantirão o comprometimento da subcontratada
com encargos sociais e impostos trabalhistas, além do envolvimento destas com os
sindicatos do setor na região. Constatou-se que, nesta fase de contratação, não é comum
à cobrança destes documentos na região e, segundo os engenheiros entrevistados, as
subcontratadas alegam dificuldades e excesso de burocracia para a organização de todos
os documentos supracitados. Além disso, os prazos para a cotação são curtos, o que
facilita a negligência de alguns documentos fundamentais para o fechamento correto do
contrato entre as partes. Desse modo, a fins de esclarecimento, o item documentação
exigida foi bem avaliado pelo fato de que a grande maioria dos documentos solicitados
pela construtora foram entregues pela subcontratada e os demais documentos
negligenciados não foram suficientes em quantidade para redução significativa da nota
do item em questão.
A Figura 3 indica que, mesmo constatadas algumas irregularidades no processo de
contratação de empreiteiras, as avalições das obras analisadas se encontram em
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intervalos próximos, com dois dos canteiros obtendo notas entre 9 e 10, e a nota mínima
ficando entre 7 e 8.
Figura 3 – Intervalos das notas de avaliação

Abordando o segundo ponto da lista de verificação, elaboração do contrato, verificou-se
que a construtora em questão exige uma série de documentos da subcontratada para o
firmamento do contrato, e alguns destes a empreiteira se compromete a repassar
periodicamente, dentre os quais se destacam: folha de pagamento dos funcionários,
cartão de ponto, guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e de informações à Previdência Social (GFIP). Estes documentos são
fundamentais para salvaguardar a construtora em casos de processos trabalhistas e
auxilia no controle dos funcionários autorizados a circular na obra. Nesta fase de
elaboração do contrato, constatou-se que a construtora especifica alguns itens
fundamentais, como: objeto do contrato, obrigações da contratante e da contratada,
preços, quantidades, formas de pagamento e as condições para o aceite do serviço. Estes
pontos são importantes, pois detalham de que forma ocorrerá a relação comercial entre
as partes e as obrigações de ambos.
Como apresentado anteriormente, as quatro obras são geridas por engenheiros diferentes
e por isso possuem políticas mais particulares de gerenciamento. A Figura 4 auxilia na
visualização dos principais pontos onde esses canteiros diferem na escolha de
subcontratadas, apontando para o quesito planejamento, envolvendo escolha da
empreiteira e checagem de documentos, como o principal ponto de dissimilaridade.
Após o firmamento do contrato, a terceirizada começa a execução do serviço
demandado e, nesta fase, é essencial que haja o acompanhamento por parte da
construtora. Identificou-se que os funcionários das subcontratadas não possuem a
preparação adequada no que tange à segurança do trabalho, bem como as empreiteiras
não possuem a prática de fiscalizar seus funcionários e respectivas atividades neste
setor. Muitas vezes, nem chegam a repassar os EPI’s necessários para as atividades
demandadas. Este controle, então, passa a ser exercido pelos técnicos de segurança das
respectivas construtoras, estando, inclusive, estes funcionários passíveis de advertência
e até proibição de permanecer no canteiro, caso recorram constantemente em atos
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inseguros. Esta prática por parte das empreiteiras sobrecarrega a logística do canteiro e
aumenta a probabilidade de acidentes de trabalho, sendo a construtora e o respectivo
engenheiro gestor corresponsáveis nas demandas de segurança do trabalho.
Periodicamente são realizadas vistorias de qualidade, prazos e controle de desperdício
de materiais por parte da construtora e estes indicadores são atualizados, mantendo-se,
inclusive, quadros expostos no canteiro com o desempenho das empreiteiras em
diversos aspectos. Tais atos são aconselháveis para se evitar retrabalhos e aumentar o
controle sobre o cronograma da obra. No entanto, caso as subcontratadas não estejam
atendendo ao especificado, são realizadas reuniões onde são elaboradas ações de
correção. Essas reuniões possuem ata, que é repassada para a alta direção da construtora
que, por sua vez, periodicamente vistoria os canteiros para confirmar estas ações de
melhorias.
Figura 4 – Comparação peculiar entre as obras avaliadas

Os dados analisados mostraram também que, ao final do serviço, as partes assinam o
distrato, documento este que ratifica o cumprimento do contrato e o término da relação
comercial entre as empresas envolvidas. Foi constatado, também, que não é realizado
uma avaliação de lições aprendidas na construtora que serviriam para alimentar um
possível banco de dados de subcontratos, atividade esta que não demandaria muito
tempo por parte dos gestores e que evitaria problemas futuros.
Como as quatro obras compõem a mesma empresa e objetivando a realização de uma
análise geral da mesma, a Figura 5 ilustra a nota média da construtora em cada etapa do
processo de contratação de empreiteiras.
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Figura 5 – Status geral da política de contratação de empreiteiras da construtora
estudada

4

CONCLUSÃO

De acordo com o exposto anteriormente, o objetivo do trabalho foi atingido, tendo em
vista que se cumpriu a análise da gestão de subcontratos em uma construtora do estado.
Analisando-se os resultados, denota-se que a construtora em questão possui uma boa
gerência nas diversas etapas do subcontrato, obtendo nota geral média de 8,7.
Entretanto, os construtores e gestores de obras ainda negligenciam alguns itens que são
de extrema importância para esse tipo de contrato, devido, principalmente, à
desorganização destas subcontratadas que, geralmente, possuem uma gestão pouco
eficiente.
Constatou-se, também, a falta de cultura da construtora de se elaborar um banco de
dados que contenha registros do desempenho de todas as empreiteiras que já
trabalharam em seus canteiros de obra. Evidencia-se que o mercado da construção ainda
não exige toda a documentação pertinente para que se possa garantir total segurança
durante o período do contrato. Como exemplo, para o item referente a exigência de
documentação, mesmo ele sendo bem avaliado, documentos como certidão negativa e
de débito não são obtidos pelas construtoras pois, regionalmente, não é item
corriqueiramente solicitado.
Outro aspecto que é sugerido para gestão de subcontratos é um aumento no rigor da
fiscalização e acompanhamento dos colaboradores destas empreiteiras durante a
execução da obra, principalmente em relação a questões vinculadas a segurança do
trabalho.
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ANEXO

Parte do Checklist sobre Gestão de Contratos com Empreiteiros
Obra:
Data:
Responsável
entrevistado:
Subcontratada:
A

Planejamento e escolha da subcontratada
A Empreiteira tem referências de serviços prestados anteriormente a essa
empresa? Quais?
A Empreiteira tem referências de serviços prestados anteriormente a outras
empresas, que atendam ao padrão exigido? Quais?
O tempo de existência da empresa Empreiteira é condizente com o seu ramo de
atuação?
Possui algum tipo de banco de dados usado como referência?

Sim

Não

NA

Peso

Observações

4
4
2
3

É realizado algum checklist para escolha da empreiteira a ser contratada?
O planejamento do serviço a ser realizado é devidamente apresentado no ato da
cotação?
A documentação a seguir é exigida na fase de cotação:

3

Cópia do Cartão do CNPJ
Contrato Social
Certidão Simplificada da Junta Comercial

4
3
1

Certidão Negativa da Justiça do Trabalho

2

Certidão Negativa de Débito do Sintracon (Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil)

1

4

Certidão Negativa de Débito do Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção
Civil)
A documentação a seguir é exigida após a escolha da subcontratada:

1

Documentação dos Sócios da Empreiteira:
Comprovante de Endereço
Cópia da Carteira de Identidade e do CPF

3
3

Documentação dos Funcionários da Empreiteira:

B

⁞

Cópia da Carteira de Trabalho Assinada

3

Cópia da Ficha de Registro do Funcionário, com Foto

3

Cópia do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional
Registro de treinamentos e qualificações condizentes com o especificado pela
construtora
Firmamento do Contrato
É especificado o objeto do contrato?
As obrigações da contratante e da contratada são rigorosamente abordadas?
Estão explícitos preços, quantidades e formas de pagamentos?
As condições para o aceite do serviço realizado pela subcontratada são
devidamente abordadas?
Consta os seguintes documentos:

4

Folha de pagamento da subcontratada distinta para cada obra

3

Ficha de registro de cada funcionário

3

Guia de seguro desemprego
Guia de recolhimento do FGTS

2
2

⁞

3
4
4
4
4

⁞
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⁞

⁞

⁞

⁞
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RESUMO
Infelizmente mesmo com o crescente investimento em segurança do trabalho vivenciado em muitas
construtoras brasileiras, o número de acidentes do trabalho no Brasil ainda é alto se comparado a países
desenvolvidos. Desta forma neste artigo apresenta-se uma análise dos acidentes do trabalho ocorridos na
construção civil no estado do Paraná do período de janeiro a setembro de 2013. Os dados analisados
foram obtidos junto a Superintendência Regional do Trabalho de Curitiba, órgão do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) brasileiro, e que possui um banco de dados com as ocorrências de acidentes
do trabalho no estado do Paraná. Os resultados das análises dos dados obtidos mostraram que 56% das
ocorrências (acidentes e óbitos) foram com serventes, pedreiros e carpinteiros, sendo que o principal tipo
de acidente ocorrido foi o de queda. A parte do corpo mais atingida foi o dedo, com quase 20% das
ocorrências. A cidade de Curitiba teve 44% dos registros de acidentes, com larga diferença para o
segundo município com mais casos, porém cabe destacar que a capital concentra também o maior volume
de obras em andamento, dentro do estado. Destaca-se que a observância deste cenário é importante pois
pode direcionar o foco das políticas de prevenção e gerenciamento da segurança do trabalho dentro do
estado do Paraná.
Palavras-chave: Acidentes do Trabalho, Construção Civil, Paraná.

ABSTRACT
Unfortunately even with increased investment in work safety experienced in many Brazilian construction,
the number of occupational accidents in Brazil is still high compared to developed countries. Thus this
paper presents an analysis of occupational accidents occurred in construction in the state of Paraná in
the period January-September 2013 The data analyzed were obtained from the Regional Labour of
Curitiba, a Ministry of Labour and Brazilian, and has a database with occurrences of occupational
accidents in the state of Paraná employment. The results of the analysis of data showed that 56% of
incidents (injuries and fatalities) were with servants, masons and carpenters, and the main type of
accident was to fall. The most affected part of the body was the finger, with almost 20% of cases. The city
of Curitiba has 44% of the records of accidents with large difference for the second municipality with
more cases, but it is worth noting that the capital also has the largest volume of construction in progress
within the state. It is noteworthy that the observance of this scenario is important because it can direct the
focus of prevention policies and security management work within the state of Paraná.
Keywords: Accidents at work, Construction, Paraná.

1

INTRODUÇÃO

A construção civil lidera o ranking de acidentes de trabalho com mortes no país. De
acordo com o Anuário Estatístico do Ministério da Previdência Social, em 2010 foram
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54.664 ocorrências, dos quais 36.379 se enquadram como "acidentes típicos", como as
quedas em altura – que é a causa mais comum de lesões e morte – e os acidentes em
trabalhos de escavação e movimentação de cargas (Tribunal Superior do Trabalho,
2014).
As políticas de prevenção, campanhas e a atenção que vem sendo por empregados e
empregadores à saúde, segurança ocupacional, são crescentes no Brasil, a exemplo o
novo instrumento para promover a segurança e a saúde do trabalhador o Plano Nacional
de Saúde e Segurança no Trabalho de 2012, porém o número de acidentes continua
elevado principalmente se tratando do setor da Construção Civil.
Os acidentes de trabalho contribuem negativamente para a vida econômica do país, seja
na forma de indenizações e benefícios pagos ao trabalhador em momentos em que este
não esta sendo um elemento produtivo, seja justamente pelo fato de que o acidente de
trabalho também priva a empresa de parte de sua força de produção.
Diante desse cenário o setor da Construção Civil se destaca negativamente por seus
números elevados. Pensando que a tendência para o setor é de aumento da demanda de
mão de obra, devido aos incentivos do governo para financiamento de construção,
expansão do mercado imobiliário, temos também as obras da Copa, trazendo inúmeras
oportunidades de trabalhos e também pensando na representatividade que o Estado do
Paraná tem nacionalmente neste ramo de atividade esta pesquisa traz uma base de dados
estatísticos recente, dos acidentes ocorridos no Estado do Paraná. Serão apontados os
pontos críticos do setor. Com o intuito de disponibilizar informações atualizadas de
dados, para desenvolver melhorias nas condições trabalho, treinamento e o
desenvolvimento de políticas de segurança do trabalho que serão importantes para que o
número de acidentes tenda a decrescer. Desta forma que este artigo tem como objetivo
apresentar uma análise de dados dos acidentes ocorridos no Estado do Paraná, no setor
da Construção Civil, para no período de janeiro-setembro de 2013.
2
2.1.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Cenário atual da construção civil

A indústria da construção civil, como qualquer outro setor produtivo, não só no Brasil,
esta passando por mudanças para a melhoria de seus produtos. Devido a essas mudanças
no sistema, é necessário entender o atual contexto em que a construção civil esta
inserida (DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS
SOCIOECONÔMICOS, 2013).
A atividade construtiva é composta por três segmentos: construção de edifícios –
formado pelas obras de edificações ou residenciais e, por obras de incorporação de
empreendimentos imobiliários; da construção pesada ou obras de infraestrutura; e de
serviços especializados, conforme as divisões 41,42 e 43, da Classificação Nacional de
Atividade Econômica – CNAE 2.0 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2011).
Muitos setores da economia vêem a construção civil como uma atividade atrasada que
emprega um grande contingente de mão-de-obra e adota procedimentos obsoletos para a
realização de seus produtos. Sabe-se que ela é responsável por grande desperdício de
materiais, tem deficiência de mão-de-obra qualificada, as condições de trabalho são
precárias e há uma grande incidência de acidentes e de doenças ocupacionais. O perfil
do profissional da construção civil no Brasil é composto basicamente por trabalhadores
do sexo masculino, com a faixa etária de 30 a 39 anos, embora o número de mulheres
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seja ainda pequeno neste setor, este percentual vem aumentando cada dia mais.
Importante destacar que as mulheres são mais qualificadas do que os homens, pois
muitos deles são analfabetos (DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE
ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, 2013).
Os profissionais da construção civil costumam migrar de uma construtora para outra,
devido à oferta de maiores benefícios, vantagens e salários, acarretando grande
rotatividade da mão de obra. Atualmente a rotatividade é apontada como o principal
fator à limitação de expansão do seguimento, principalmente na construção civil, onde
diversas construtoras estão com as obras paralisadas devido à falta de mão de obra.
Além de este fato estar impossibilitando o crescimento, ele ainda contribui diretamente
com a inflação dos salários, que por sua vez, vem aumentando a inflação do mercado
imobiliário (BORGES, 2011).
2.2 Acidente do trabalho
Segundo o artigo 19 da Lei nº 8.213/91, acidente de trabalho é aquele que acontece pelo
desenvolvimento do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos
segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta mesma Lei, provocando lesão
corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente
ou temporária, da capacidade para o trabalho (BRASIL, 1991).
A comunicação do acidente do trabalho que consiste no formulário que na ocorrência de
acidente deverá ser preenchido e comunicado à Previdência Social até o 1° (primeiro)
dia útil seguinte ao da sua ocorrência, e, em caso de morte, de imediato, à autoridade
competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do
salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e
cobrada pela Previdência Social (BRASIL, 1991). Essa comunicação visa a dar ciência
à Previdência do acidente para fins de concessão do possível benefício devido à
ocorrência deste, evitando prejuízo ao trabalhador. Com a finalidade de proteger o
trabalhador, a lei determina que, na falta de comunicação por parte da empresa, podem
formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o
medico que o assistiu ou qualquer autoridade pública (SALIBA, 2011).
Tratando de doença profissional ou do trabalho, para fins de comunicação, considera-se
como dia do acidente a data de início da incapacidade laborativa para o exercício da
atividade habitual ou o dia da segregação compulsória ou, ainda, o dia em que for
realizado o diagnostico. Valendo para esse efeito o que ocorrer primeiro (SALIBA,
2011).
Segundo a FUNDACENTRO - Fundação Jorge Duprat e Figueiredo (1983), as
principais causas de acidentes de trabalho podem ser agrupadas em dois blocos, a saber:
Causas objetivas – englobam as causas que se vinculam aos métodos e utensílios de
trabalho. São as condições inseguras de trabalho que colocam em risco as máquinas, os
equipamentos e a integridade física e mental do trabalhador.
Causas subjetivas – englobam as causas que dependem da pessoa do trabalhador. São
os atos inseguros que, conscientes ou não, podem provocar algum dano a ele ou mesmo
às maquinas e aos materiais e equipamentos. Praticamente todas as causas dos acidentes
de trabalho estão relacionadas ao homem, às máquinas e ao ambiente.
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2.3 Acidentes do trabalho na construção civil
A categoria profissional da Construção é uma das mais afetadas por acidentes no
ambiente de trabalho. Com o grande crescimento da categoria, impulsionado pelos
projetos governamentais em infraestrutura e futuros eventos esportivos no país, a
necessidade de medidas que amenizem esse quadro tornou-se ainda mais fundamental
(DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS
SOCIOECONÔMICOS, 2013).
No Brasil o levantamento apresenta os índices de acidentes para o período de 2011,
considerando os percentuais por Macrorregião observa-se que o Sudeste concentra a
maior parte das ocorrências (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 2014).
De acordo com a Norma Regulamentadora (NR) nº 9 que versa sobre o Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), são considerados riscos ambientais os agentes
físicos, químicos e biológicos presentes nos ambientes de trabalho que, em função de
sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar
danos à saúde e à integridade física do trabalhador. Ainda podem ser considerados nesse
grupo os riscos ergonômicos e de acidentes (BRASIL, 2013).
Se comparado os acidentes no setor da construção civil ao total de acidentes ocorridos
no país, tem-se que em 2009 no Brasil teve-se 733.365 acidentes dos quais 55.670
foram ligados a construção civil. Em 2010 dos 709.474 acidentes, 55.920 foram na
construção civil e em 2011, dos 711.164 acidentes, 59.808 forma na construção civil
(DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS
SOCIOECONÔMICOS, 2013).
3

METODOLOGIA

O primeiro passo deste artigo foi ter acesso as informações dentro da Superintendência
Regional do Trabalho. Para tanto elaborou-se um projeto e apresentou-se o escopo do
mesmo no setor de Segurança e Saúde do Trabalhador – SEGUR deste órgão
governamental, a fim de se obter concessão/acesso aos dados dos acidentes ocorridos no
Estado do Paraná, no âmbito da Construção Civil, do último anuário.
A partir da apresentação, seguida de reunião e protocolo de ofício, foi concedido acesso
aos dados de janeiro a setembro de 2013, com abrangência além dos CNAEs
(Classificações Nacionais de Atividades Econômicas) da construção civil, compunham
todas as categorias de atividades econômicas. Os dados foram disponibilizados pelo
Auditor Fiscal do Trabalho responsável, que compilou os arquivos originados pela
Previdência Social, dados internos e dados de projetos do Ministério do Trabalho e
Emprego pertinente ao foco da pesquisa.
O material cedido era composto de um guia de análise de acidentes do trabalho, uma
tabela de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo segundo CNAE-2012,
e uma planilha eletrônica Excel de todos os acidentes de trabalho ocorridos no Paraná
de 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Setembro de 2013. A referida planilha constitui-se
pelos seguintes itens: Data do acidente, indicador de óbito, data da comunicação de
óbito, horas trabalhadas, data do afastamento, tipo de CAT (Comunicado de Acidente
do Trabalho), tipo do acidente, número da CAT, descrição do CNAE, município, data
do nascimento, descrição da CBO - Classificação Brasileira de Ocupações, local do
acidente, situação geradora, agente causador, parte do corpo, descrição da natureza da
lesão, CID - Classificação Internacional de Doenças.
A planilha concentrava as informações das CATS com registro de 01 de Janeiro de
2013 até 30 de Setembro de 2013, somando um total de 30.777 ocorrências de todos os
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setores de atividade, para todo perímetro do Estado do Paraná. Com referência a lista de
CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica) foi separada, em uma nova planilha,
todas as informações pertencentes às atividades econômicas da Construção Civil . Com
o arquivo de dados direcionado às atividades da Construção Civil foram contabilizadas
2434 ocorrências.
Para proceder à análise, a planilha foi filtrada pela coluna de “descrição da CNAE”, foi
listado e contabilizado o número de acidentes por atividade da Construção Civil, na
sequência passados os resultados para uma tabela cruzada com as informações, n° de
acidentes por código de atividade econômica. Utilizando o recurso de gráficos do Excel,
se chegou aos índices de acidentes por CNAE.
Os resultados de acidentes ocorridos por ocupação (CBO - Classificação Brasileira de
Ocupações) foram obtidos através da mesma metodologia utilizada para os acidentes
por CNAE, foi criada uma planilha classificada pela coluna CBO, com registros
contabilizados para cada ocupação foi gerada uma tabela de ocupações versus o número
de acidentes e com recurso de gráfico chegou-se ao índice de incidência para cada
classe de ocupação. A partir do tratamento dos dados classificados pela CBO pode-se
visualizar as 3 ocupações com maior incidência de acidentes e para estas foi detalhado
as CNAE que pertenciam, obtendo assim para as 3 categorias as atividades econômica
ao qual pertenciam.
O tipo de acidente e a natureza da lesão foram analisados juntamente, com dados da
planilha no formato original, através de contagem simples listando separadamente o
número de ocorrência para cada tipo de acidente e por tipo de lesão com posterior
elaboração de gráfico no Excel. O item situação geradora, analisado também através de
contagem simples foi verificada grande variedade de situações e muitos casos onde não
foi identificada, mesmo com a variedade de situações encontradas todas foram
contabilizadas e incluídas na tabela para que o resultado fosse um espelho sem
restrições de todas as situações mesmo as de menor ocorrência.
Quando analisados os dados a partir da coluna “parte do corpo”, todas as partes foram
listadas e contadas, obtendo a freqüência para cada uma delas. A fim de mapear o corpo
humano por áreas mais atingidas, as 37 partes listadas foram agrupadas por região, ou
seja, todas as partes localizadas na cabeça foram reunidas e enquadradas na subdivisão
do corpo cabeça, o mesmo foi elaborado para o tronco, para os membros superiores e
membros inferiores, exceto os registrados com parte do corpo atingida dedo, sistemas e
partes múltiplas, pois para essas ocorrências não havia especificação da região ou
regiões alvo, assim sendo, não seria possível no caso do dedo identificar se pertence às
mãos ou aos pés e no caso dos sistemas da mesma forma não fora especificado, as
partes múltiplas eram descritas apenas como “partes múltiplas”, não havendo como
identificar as partes que compõe. Com as partes agrupadas pelas subdivisões do corpo
humano, cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores, foi calculada a
porcentagem de ocorrência para cada uma delas e com as taxas de porcentagem de
ocorrência por subdivisão corporal foi adotada para cada uma das subdivisões uma cor,
que com a utilização do programa photoshop foi delimitada em uma imagem 3D do
corpo humano cada uma das subdivisões com a cor correspondente, sendo a intenção
chamar a atenção para a cada uma das partes com suas taxas de frequência.
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4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Acidentes por Classificação Nacional da Atividade Econômica - CNAE
Considerando as 2.434 ocorrências de acidentes do trabalho no Estado do Paraná no
período entre dia 01 de Janeiro de 2013 a 31 de Setembro de 2013 no setor da
construção civil, se verifica que em relação ao total de ocorrências, que é de 30.777, a
atividade econômica da construção civil representa 7,9% das ocorrências.
Foram localizadas 20 atividades econômicas diferentes dentro do setor, é possível
verificar que a Construção de Edifícios e a Construção de Rodovias e Ferrovias tiveram
os maiores índices de ocorrências. Pensando que o tamanho das obras e de mão de obra
necessária para realização de cada projeto desses setores é relativamente superior ao
volume dos outros ramos de atividade e ainda pensando no nível risco que oferece as
atividades de maior ocorrência em relação às de menor, entende-se o motivo da grande
incidência de acidentes.
4.2 Relação de acidentes por CBO (Classificação Brasileira de Ocupação)
Foram identificadas aproximadamente 160 ocupações com registro de acidentes.
Analisando-se as 15 CBOs com maior frequência de acidentes (Figura 1) observa-se que
todas são atividades características da construção civil.
Figura 1 – Incidência de acidentes entre as ocupações com maior frequência no
setor da Construção Civil – Estado do Paraná (Jan-Set/2013)

Fonte: Adaptado da Superintendência Regional do Trabalho –PR (2013)

4.3 Relação de acidentes entre as 3 CBOs de maior ocorrência, correlacionado aos
CNAE nela identificado
As ocupações com maior taxa de acidentes é a de servente, seguida de pedreiros e
carpinteiros. Se tratando da profissão servente perante a atividade econômica ao qual
pertence, temos que a maior parte dos serventes acidentados eram trabalhadores da
construção de edifícios.
Entre os pedreiros o índice de acidentes para tais profissionais é ainda mais recorrentes
dentro da construção de edifícios. Pensando da composição da mão de obra pelos
setores de atividades destacados, pode-se justificar pelo fato de a construção de edifícios
ser a atividade que mais emprega esses profissionais.

1282

Carpinteiros que são os profissionais com o terceiro maior número de acidentes, não
fogem ao resultado encontrado entre as outras duas classes profissionais, novamente as
ocorrências estão concentradas nas atividades de Construção de edifícios e Construção
de rodovias e ferrovias, porem não são identificados outras atividades econômicas vistas
nos outros casos, possivelmente porque carpinteiros estão mais presentes nas atividades
destacadas.
4.4 Tipo de acidente e natureza da lesão
A análise do tipo de acidente que se enquadram os registros permitiu verificar que a
maioria dos acidentes é típico, pois é presente em 2144 CAT, 88% dos acidentes. Este
resultado mostrou que a frequência de acidentes típicos foi maior que os de trajeto e
doenças do trabalho, de forma que é possível trabalhar com políticas de prevenção
focadas neste tipo de acidente.
Em se tratando da natureza da lesão foram identificadas 23 variações. O que chama
atenção nessa análise é que o número de fraturas, cortes e contusões corresponde as
maiores frequências entre os acidentes e as mesmas também são lesões comuns na
ocorrência de acidentes por queda. A situação geradora queda, esta entre às de maior
frequência de acidentes, confirmando assim a ligação entre o tipo de lesão e a situação
geradora.
Destaca-se que não foi possível com os dados obtidos verificar a influência da não
utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) por parte do funcionário ou
mesmo da transgressão de uma Norma Regulamentadora (NR) do Ministério do
Trabalho e Emprego no aparecimento de um acidente do trabalho.
4.5 Situação geradora
O ponto crítico que merece destaque se tratando da situação geradora é que foram
listadas 39 categorias nos relatos obtidos (por exemplo, impacto de pessoa contra
objeto, exposição a energia elétrica, queda de pessoa, atrito ou abrasão por encostar em
algo etc), e ainda foram encontrados muitos registros onde não haviam essa informação
preenchida, de forma que os resultados obtidos para cada categoria podem estar
defasados do contexto real, pois o número de situações não informadas corresponde a
13% do valor total.
4.6 Parte do corpo atingida
Foram encontradas 37 partes do corpo atingidas nos acidentes do período. Considerando
a análise pelas subdivisões corporais, a partir do agrupamento por regiões, temos que os
membros inferiores são os mais atingidos, principalmente devido às ocorrências nos
pés, que, fazendo a observação por partes individuais, tem o 2° maior número de
acidentes. Isso pode ser entendido pelo fato de que a maior parte das atividades
desenvolvidas pelos profissionais do setor requer grande movimentação de um lado a
outro da obra, considerando a variedade de níveis de altura que podem ser observadas
principalmente em construções de edifícios a chance de qualquer desnível passar
despercebido e ocasionar um acidente por queda é considerável e nesses casos torção e
fratura nos pés é característico. Típico entre as atividades esta também a movimentação
de utensílios e materiais, de um lado a outro, durante a manipulação, por falta de
atenção ou distração objetos podem ser facilmente derrubados, atingido principalmente
os membros inferiores.
A parte do corpo mais atingida pelos acidentes foi o dedo (mão e pé, pois não se tem
distinção na planilha obtida) com 19,9% dos casos.
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A fim de ilustrar as subdivisões corporais pela taxa que as partes que a compõe são
atingidas, chegou-se ao mapa de ocorrência de acidente por região corporal, (Figura 2),
que pode servir para fácil identificação das áreas de maior risco, chamando a atenção
instantaneamente para onde se deve ter mais cuidado. A efetividade deste mapa poderia
ser maior se dedo, partes múltiplas e sistemas pudessem ser incluídos, ambos não foram
considerados na elaboração do mapa devido à falta de informações exatas sobre a parte
e/ou partes específicas atingidas.
Figura 2 – Mapa Humano de ocorrência de acidente por Região Corporal

Fonte: Adaptado de Turbosquid (2014)

4.7 Municípios com maior número de ocorrência
A capital tem a maior ocorrência de acidentes, são 1077 acidentes. Curitiba que perfaz
17% (IBGE, 2010) da população do Estado teve 44% dos acidentes do período. A
segunda cidade com maior número de registros foi Londrina que representa 4,7%
(IBGE, 2010) da população do Paraná teve a ocorrência de 265 acidentes,
aproximadamente 11% dos casos. As cidades de Maringá (3,3% da população do
Paraná) (IBGE, 2010) e Cascavel (2,8% da população do Paraná) têm respectivamente
5,7% e 4,6% dos registros. Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel somadas têm 65%
dos acidentes do Estado. O grande número de acidentes no município de Curitiba pode
ser explicado pelo fato de que a cidade concentra também o maior número de obras do
setor.
4.8 Óbitos
Identificou-se 41 casos de óbitos entre os dados analisados, que equivale a
aproximadamente 1,7% das ocorrências. A Figura 3 apresenta os índices de óbitos.
A ocupação preponderante exercida pelos trabalhadores nos casos de óbito foi a de
serventes, pois além desses profissionais comporem o maior volume de pessoas ativas
no mercado do setor, também têm uma gama muito variada de atividade exercidas em
sua rotina, tornando mais altos os riscos que estão expostos. Diferente dos resultados
obtidos na análise do todo, para atividade econômica, onde os acidentes em sua maioria
pertencem a construção de edifícios, no caso dos óbitos a atividade que teve maior
número foi a Construção de Rodovias e Ferrovias essa diferença pode ser explicada
pelo fato de que apesar do volume de ocorrências no todo ser maior na construção de
edifícios os casos em sua maioria não são de alta gravidade, já entre os acidentes na
construção de ferrovias e rodovias as chances de ocorrer acidentes fatais são mais
elevadas devido diversos fatores como a movimentação de cargas, escavação, fundação
1284

e demolição que também são realizadas em obras de construção de edifícios porem em
proporções relativamente menores, expondo na construção de rodovias e ferrovias o
trabalhador a um risco maior de acidente fatal.
Figura 3 – Ocorrência de óbitos por tipo de registro no Estado do Paraná

Fonte: Adaptado da Superintendência Regional do Trabalho (2013)

Para reduzir este grande número de óbitos é sempre bom lembrar da imporância e
obrigação por parte do trabalhador na utilização de EPIs, que no caso de serventes e
pedreiros normalmente são botas de segurança, capacetes, luvas, protetores auriculares,
máscaras, cintos para trabalhos em altura etc, que podem contribuir em muito para
redução do número de acidentes e óbitos.
5

CONCLUSÃO

A base de dados fornecida é rica de informações, de forma que foi possível atender aos
objetivos iniciais e ainda seria possível o cruzamento de mais informações gerando
outras novas variáveis para estudo.
Para os itens analisados foi possível identificar que os acidentes no setor da construção
civil no estado representam 7,9% do total das ocorrências em relação a todos os setores,
destacando que as atividades econômicas, dentro do setor, Construção de Edifícios e
Construção de Rodovias e Ferrovias que são as com maior número de registro. Foi
identificado 160 diferentes ocupações com ocorrência de acidente, porem, a maior
representatividade encontrou-se entre as 15 mais típicas do setor.
Serventes, pedreiros e carpinteiros são os profissionais com maior número de casos de
acidente e atividade que pertenciam na maior parte dos casos foi na Construção de
Edifícios e Construção de Rodovias e Ferrovias.
Acidentes típicos representaram 88% dos acidentes, frequência encontrada também a
nível nacional em pesquisas anteriores. A natureza da lesão teve a relação com situação
geradora confirmada. Já para as partes do corpo atingidas, dedos, tem o maior numero
de ocorrência quando é analisado por partes, quando da análise por região os membros
inferiores são mais atingidos.
Para ocorrência entre os municípios a frequência entre Curitiba, Londrina, Maringá e
Cascavel que representam juntas aproximadamente 30% da população do Estado,
tiveram 65% dos registros de acidentes no período.
Os registros de óbitos do período estudado mostraram que a ocupação servente teve
maior parte dos registros sendo que a atividade Construção de edifícios e Construção de
Rodovias e Ferrovias somaram 65,9% das ocorrências.
Devido à carência de dados anteriores semelhantes, para que se pudesse realizar uma
análise comparativa, as conclusões serão baseados apenas na análise dos dados obtidos.
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Com o cruzamento de informações foi observado que, serventes, pedreiros e
carpinteiros têm maior chance de sofrer acidente, de forma que devem ser trabalhadas
diretrizes focando a prevenção para essas ocupações. Correlacionadas ocupações com
CNAE, se observa que a Construção de Edifícios, rodovias e ferrovias tem níveis
elevados de acidentes, e ambos ramos devem dar atenção ao gestão da segurança do
trabalho em suas obras para que haja decréscimo dessas ocorrências, principalmente
pelo fato de que nestas estão contabilizados 65% dos óbitos registrados do Estado.
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RESUMO
A elaboração do Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil está embasada nas exigências
da legislação federal para licenciamento de obras de construção civil. Diante disso, algumas entidades
disponibilizam manuais de gerenciamento de resíduos que relatam experiências bem sucedidas em
canteiros de obras, visando subsidiar a elaboração desse plano pelas construtoras. Essa pesquisa analisa e
compara, de forma quantitativa e qualitativa, cinco manuais de gerenciamento de resíduos da construção
civil. A metodologia compreendeu pesquisa bibliográfica, que embasou o referencial teórico e a análise
dos resultados. As etapas analisadas nos cinco manuais foram geração, composição e caracterização,
segregação, acondicionamento, reaproveitamento e reciclagem, transporte e destinação. Apesar da
similaridade do conteúdo, os manuais apresentam diferenças entre as etapas analisadas. Como
contribuição, essa pesquisa apresenta uma lista de recomendações para a elaboração de novos manuais,
bem como a revisão dos manuais existentes sobre gerenciamento de resíduos da construção civil.
Palavras-chave: Resíduos da Construção Civil; Manuais de Gerenciamento; Recomendações.

ABSTRACT
The preparation of Plan for Waste Management Construction is grounded in the requirements of
legislation for the licensing of construction sites. Therefore, some entities provide management guides to
report successful experiences in construction sites, aiming to support the development of this plan by the
construction companies. This research compares and analyzes of quantitative and qualitative way, five
management guides of construction waste. The selection of guides prioritized some states that have laws
and consolidated management practices. The methodology included literature review, a theoretical
framework that guided the analysis of results. The steps were analyzed on five guides: generation;
composition and characterization; segregation; packaging; reuse and recycling; transportation and
disposal. Despite the similarity of the content, guides differ between the stages analyzed. As a
contribution, this research presents a list of guidelines for the development of new guides as well as the
review of waste management on construction sites.
Keywords: Construction waste; Management guide; Guidelines.

1

INTRODUÇÃO

A Indústria da Construção Civil é reconhecida pelo impacto ambiental que causa por
utilizar grandes quantidades de recursos. Além disso, é responsável por grande parte dos
resíduos sólidos gerados, devido às peculiaridades de suas tecnologias produtivas e ao
desperdício de materiais de construção, o qual ocorre desde a extração da matéria-prima
até a construção, incluindo as etapas de uso, de manutenção e a disposição dos resíduos.
Os resíduos de construção civil (RCC) são classificados, segundo Brasil (2002), quanto
à origem, provenientes de construção, reforma, reparo, demolição de obras e
movimentação de solo. No Brasil, cabe à Administração Pública o gerenciamento dos
pequenos geradores e às construtoras, o gerenciamento dos próprios resíduos.
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Cerca de 1% das construtoras possuem Planos de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil (PGRCC), principalmente, construtoras de médio e grande porte
(MIRANDA; ÂNGULO; CARELI, 2009). No entanto, conforme a legislação municipal
torna-se obrigatória a apresentação do PGRCC no processo de aprovação, pelo poder
público, de qualquer empreendimento que envolva a atividade de construção civil.
Inserido nesse contexto, o Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON) e
os conselhos profissionais de Engenharia e Arquitetura, visando difundir as práticas de
gerenciamento, organizaram manuais para capacitação dos profissionais na elaboração
do PGRCC. Ainda que existam diversos modelos de gerenciamento, constata-se
resistência das construtoras em sua implantação, e se pressupõe que a ausência de
legislação em nível municipal e os custos do processo colaboram para essa situação.
Contudo, as construtoras deveriam utilizar o gerenciamento de RCC como uma
vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes, visto que as boas práticas de
gerenciamento indicam sua responsabilidade socioambiental (MERINO; GRACIA;
AZEVEDO, 2010). Diante disso, este artigo analisa o conteúdo de cinco manuais de
gerenciamento de resíduos de construção civil, visando elaborar recomendações para o
desenvolvimento de novos manuais, bem como a revisão dos manuais existentes.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O gerenciamento de RCC em canteiros de obra está associado à concepção do projeto,
ao desperdício de materiais, à falta de qualificação da mão de obra e a outros. Para que
o gerenciamento ocorra Marcondes; Cardoso (2005) recomendam a elaboração do
PGRCC, em função das tecnologias construtivas e da organização dos canteiros.
A estimativa de geração de resíduos em edificações novas deverá estar em
conformidade com os indicadores de sustentabilidade de canteiro de obras, requisitados
pelo Siac (BRASIL, 2012b). As características da fonte geradora de RCC influenciam
em sua composição. Por isso, tais resíduos podem ser formados por materiais
cerâmicos, concreto, solo, madeira, papel, vidro, plástico, metal e outros.
A triagem ou segregação contempla a separação dos resíduos gerados durante a
construção da edificação, conforme sua classe. Em relação à segregação, recomenda-se
a realização em cada frente de serviço devido à redução do custo da destinação. A
Resolução CONAMA nº 307 (BRASIL, 2002) estabelece que o gerador deva garantir o
acondicionamento dos resíduos após a geração até a etapa de transporte. As formas de
acondicionamento e transporte de resíduos podem variar conforme o volume, o
equipamento de transporte vertical e as práticas de gerenciamento de cada construtora.
Rembiski (2011) verificou que o gerenciamento de resíduos nos canteiros ocorria de
forma parcial em nove construtoras, de médio e grande porte, mesmo que possuíssem
certificações da série ISO 9000 e PBQP-H nível A. Diante disso, a autora propôs
recomendações de ordem mercadológica, tecnológica, organizacional, cultural e
ambiental, para profissionais da construção civil visando implantar e melhorar PGRCC.
3

MÉTODO

A pesquisa descritiva usa técnicas padronizadas de coletas de dados para descrever as
características de determinada população. A partir de uma abordagem qualiquantitativa, analisaram-se cinco manuais de gerenciamento de resíduos de construção
civil. A metodologia compreendeu pesquisa bibliográfica sobre gerenciamento de
resíduos no canteiro que embasou o referencial e a análise dos resultados.
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A partir da análise dos manuais, na segunda etapa da pesquisa, foram selecionadas três
construtoras da Região Metropolitana da Grande Vitória para verificação das práticas de
gerenciamento em canteiros de edificações residenciais verticais, por meio de estudo de
caso. Esse artigo apresenta apenas os resultados referentes à primeira etapa da pesquisa.
3.1

Critério para seleção dos manuais

A seleção dos manuais embasou-se na técnica de amostragem não probabilística por
conveniência, a qual é destituída de qualquer rigor estatístico segundo Gil (2007),
utilizada em investigações exploratórias. A seleção dos manuais priorizou sua
disponibilidade na internet (Quadro 01). Foram usados manuais atualizados, cujo
conteúdo foi comparado e os principais aspectos resumidos na forma de quadros.
Segundo a Resolução CONAMA n° 448 (BRASIL, 2012a), os PGRCC deverão
contemplar as seguintes etapas: (a) caracterização; (b) triagem; (c) acondicionamento;
(d) transporte e (e) destinação. Neste estudo foi acrescida como primeira etapa a geração
de resíduo e como sexta, o reaproveitamento e a reciclagem de resíduos.
Quadro 1 - Relação de manuais de gerenciamento analisados na pesquisa
Estado

Manual

Entidade organizadora

Autor / Ano

São
Paulo
(SP)

Guia Profissional para uma
gestão correta dos resíduos
da construção

Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do do
Estado de São Paulo (CREA-SP)

Pinto; González (2005)

Distrito
Federal
(DF)
Minas
Gerais
(MG)

Manual Técnico - Gestão
de resíduos sólidos em
canteiro de obras
Plano de gerenciamento
integrado de resíduos da
construção civil
Guia para elaboração de
projeto de construção civil
gerenciamento de resíduos
da construção civil

Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas do Distrito
Federal (SEBRAE-DF)

Blumenschein (2007)

Governo do Estado de Minas
Gerais

Maia et al. (2009)

Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do do
Estado do Paraná (CREA-PR)

Lima; Lima (2010)

Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Ceará
(SINDUSCON-CE)

Cabral, Moreira (2011)

Paraná
(PR)
Ceará
(CE)

Manual sobre os resíduos
sólidos da construção civil

Fonte: Arquivo pessoal

4
4.1

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Legislação municipal

Levantou-se, de forma preliminar, a legislação e a situação do gerenciamento de RCC
nos Estados dos manuais selecionados, para subsidiar a análise dos resultados. Devido à
limitação do artigo não será possível descrever a evolução histórica da legislação
municipal e o cenário das práticas consolidadas de gerenciamento dos municípios.
O Estado de São Paulo é um dos pioneiros no gerenciamento de RCC no país. A lei n°
14.803 (SÃO PAULO, 2008) busca aumentar a oferta de áreas para deposição regular
dos resíduos da construção, além de facilitar e incentivar a reciclagem desses materiais.
Em 2012, foi lançada a publicação Resíduos da Construção Civil e o Estado de São
Paulo, composta por um levantamento elaborado pelo SINDUSCON – SP e pela
Secretaria do Meio Ambiente para verificar o cenário dos RCC atual do Estado.
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Por sua vez, o Distrito Federal possui a Lei n° 4.704 (DISTRITO FEDERAL, 2011),
que dispõe sobre o Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil
e Resíduos Volumosos. Para dar maior impulso a essa lei foi criada em 2012 a
Subsecretaria de Políticas de Resíduos Sólidos, cuja principal meta para 2013 era o
encerramento das atividades do lixão da estrutural, responsável por abrigar 70% dos
RCC. No entanto, até o momento não foi encerrado, pois as obras do aterro da
Samambaia ainda não foram concluídas.
Belo Horizonte possui a Lei n.º 10.522 (BELO HORIZONTE, 2012), que visa à gestão
adequada dos resíduos da construção civil e dos resíduos volumosos no município. O
município conta com a Estação de Reciclagem de Entulho da Central de Tratamento de
Resíduos Sólidos da BR-040 que processa resíduos da construção civil, além de
estações de transbordo que melhoram as condições de transporte dos resíduos.
Em 2006, no Paraná foi instituída a Lei municipal n.º 11.682 (CURITIBA, 2006), que
dispõe sobre o programa municipal de gerenciamento de RCC em Curitiba. Em 2013, a
Secretaria Municipal do Meio Ambiente reuniu representantes do SINDUSCON-PR, da
Associação dos Transportadores de Resíduos de Curitiba e Região e das usinas de
reciclagem para detectar e listar os principais problemas do setor e, assim, elaborar um
documento com ações para a melhoria da disposição dos resíduos.
Por fim, no Ceará as Portarias nº 6 e 48 (CEARÁ, 2004, 2011) da Secretaria do Meio
Ambiente Municipal estabelecerem os requisitos para elaboração do PGRCC, bem
como o sistema de gestão para destinação final desses resíduos.
4.2

Geração

Verifica-se que o principal fato gerador de RCC, comum a todos os manuais, ocorre na
fase de planejamento e detalhamento de projeto (Quadro 2). Conforme Blumenschein
(2007), o modelo mais usado de construção é o processo de produção linear, no qual as
fases trabalham desintegradas umas das outras, dificultando a troca de informações para
compatibilizar a informação técnica e as correções necessárias antes do início da
edificação, evitando erros, retrabalho e desperdício.
Quadro 2 – Aspectos relacionados à geração de resíduos

Aspectos

SP

Estimativa de geração baseada em outras obras da
construtora ou em referencial teórico
Superprodução
Falta de compatibilização e detalhamento dos
diversos projetos
Adoção de processos e sistemas construtivos
racionalizados em todas as fases da obra
Aquisição de materiais de qualidade
Logística para armazenamento e transporte
adequado dos materiais para evitar perdas
Adoção de práticas de demolição seletiva para
redução e reaproveitamento de resíduos na obra
Contratação de mão de obra qualificada

DF

X
X

X

X

X

X
X

Manuais
MG

CE

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

PR

X

Fonte: Adaptado de Pinto, González (2005); Blumenschein (2007); Maia et al. (2009); Lima;
Lima (2010); Cabral; Moreira (2011).
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Em relação à qualidade, Pinto (2005) recomenda a seleção de fornecedores de materiais
e mão de obra com base na qualidade e competência e não apenas baseando-se no
menor custo. No armazenamento e no transporte de materiais, as perdas podem ocorrer
devido ao equipamento de transporte e ao local inapropriado. A superprodução, os
processos e os sistemas construtivos também interferem na geração de RCC.
4.3

Caracterização e Composição

Durante a caracterização, o gerador deverá descrever a composição e a quantidade dos
resíduos gerados. Todos os manuais expõem a importância da identificação e da
quantificação dos resíduos para, dessa forma, planejar qualitativa e quantitativamente a
redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final destes (Quadro 3). Segundo
Lima; Lima (2010) é importante à caracterização dos RCC conforme a etapa da obra,
viabilizando, dessa forma, a possível reutilização de cada classe conforme o volume.
Quadro 3 – Aspectos relacionados à caracterização e a composição

SP

DF

Manuais
MG

PR

CE

Identificação e quantificação dos resíduos gerados
por etapa da obra de acordo com sua classificação

X

X

X

X

X

Identificação e quantificação dos resíduos visando
o planejamento de sua redução, reutilização,
comercialização, reciclagem e destinação final

X

Aspectos

X

Variabilidade da composição e da geração
conforme as características da obra (sistemas
construtivos, desenvolvimento local, entre outros)
Composição e caracterização dos
baseadas em pesquisas acadêmicas

resíduos

X

X

X

X

X

Fonte: Adaptado de Pinto, González (2005); Blumenschein (2007); Maia et al. (2009); Lima;
Lima (2010); Cabral; Moreira (2011).

Conforme Cabral; Moreira (2011), a estimativa de quantidades deve estar baseada nos
relatórios de geração de resíduos de obras anteriores da empresa que apresentem o
mesmo padrão e /ou tipologia. No caso de empresas que ainda não possuem esse acervo,
devem-se adotar referências bibliográficas nacionais e internacionais sobre geração.
4.4

Segregação ou triagem

Todos os manuais recomendam que a triagem seja feita de acordo com a classificação
de resíduos (Quadro 4). A maioria acredita que essa separação deverá ser feita logo após
a geração ou no final do dia de trabalho, possibilitando, assim, o processo de
reciclagem, a organização e limpeza do local de trabalho.
Os manuais do Distrito Federal e do Paraná relatam segregação na origem com a
formação de pilhas próximas a esses locais. Outro aspecto citado nos manuais foi o
treinamento dos colaboradores, que devem conhecer a classificação dos resíduos para
executarem a segregação e para sua conscientização ambiental (LIMA; LIMA, 2010).
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Quadro 4 – Aspectos relacionados à segregação ou a triagem dos resíduos

Aspectos
Realização conforme a classificação dos resíduos

SP
X

Segregação preferencial na fonte de geração
Segregação logo após a geração, finalização da
tarefa ou do dia de trabalho
Segregação
influência no potencial de
reaproveitamento e de reciclagem dos resíduos
Utilização de mão de obra previamente treinada
Comprometimento de terceirizados com a
segregação correta em cláusulas contratuais
Planejamento e sinalização adequada dos
recipientes e locais para segregação
Promoção da organização e limpeza do local de
trabalho, reduzindo possíveis acidentes

DF
X

Manuais
MG
X

PR
X

CE
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Fonte: Adaptado de Pinto, González (2005); Blumenschein (2007); Maia et al. (2009); Lima;
Lima (2010); Cabral; Moreira (2011).

4.5

Acondicionamento

Em relação ao acondicionamento (Quadro 5), o gerador deve garantir o confinamento
dos resíduos após a geração até a etapa de transporte, assegurando, em todos os casos
possíveis, as condições de reutilização e de reciclagem (BRASIL, 2012a).
Primeiramente, devem-se dispor os RCC já segregados em recipientes específicos para
cada tipo e finalidade; posteriormente, deve-se encaminhá-los para o armazenamento
final. Na primeira etapa, os dispositivos podem estar distribuídos em cada pavimento ou
em locais estratégicos, sempre com a sinalização adequada para cada tipo de resíduo.
Quadro 5 – Aspectos relacionados ao acondicionamento de resíduos

Aspectos
Recipientes específicos de acordo com as
características dos resíduos (volume, classe)
Recipientes distribuídos em cada pavimento ou
em locais estratégicos do canteiro
Sinalização do tipo de resíduo conforme a cor
padronizada pela Resolução CONAMA 275
Classificação em acondicionamento inicial e final
Adoção de recipientes específicos para resíduos
diversos (copos, papéis, orgânicos, entre outros)
Uso de recipientes com tampa para evitar a
mistura e a contaminação entre resíduos
Planejamento de áreas para acondicionamento de
acordo com a fase da obra, o recipiente, a
classificação e o volume de resíduos
Áreas para acondicionamento preferencialmente
cobertas e próximas a entrada da obra

SP

DF

X

X

Manuais
MG

PR

CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fonte: Adaptado de Pinto, González (2005); Blumenschein (2007); Maia et al. (2009); Lima;
Lima (2010); Cabral; Moreira (2011).
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Apenas o manual do Ceará e do Distrito Federal ressaltam a importância da
acomodação dos RCC em locais cobertos e de fácil retirada. Segundo Blumenschein
(2007), são necessários dispositivos de fechamento (tampa) para evitar a contaminação
dos resíduos, principalmente dos resíduos classe A, de maior potencial para reciclagem.
4.6

Transporte

Segundo a Resolução CONAMA n° 448 (BRASIL, 2012a), o transporte do RCC deverá
ser realizado de acordo com as etapas anteriores e as normas técnicas (Quadro 6). Os
manuais do Ceará, Distrito Federal e Paraná dividem o transporte dos RCC em interno e
externo. O transporte interno, entre o acondicionamento inicial e o final, realizado em
giricas, carrinhos de mão, tubos condutores e outros. Para o transporte externo, os
geradores devem contratar empresas licenciadas pelos órgãos fiscalizadores.
Quadro 6 – Aspectos relacionados ao transporte de resíduos

Aspectos
Elaboração e uso do CTR comprovando a
destinação final ambientalmente adequada
Contratação de empresas de transporte
cadastradas e credenciadas
Equipamento de transporte interno variável
conforme o tipo e o volume de resíduos
Classificação em transporte interno e externo
Responsabilidade do gerador certificar que, ao
longo do transporte, não haverá perda de parte do
resíduo em vias urbanas

SP

DF

Manuais
MG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PR

CE

Fonte: Adaptado de Pinto, González (2005); Blumenschein (2007); Maia et al. (2009); Lima;
Lima (2010); Cabral; Moreira (2011).

A maioria dos manuais recomenda o controle da coleta e da remoção dos resíduos do
canteiro de obras por meio do controle de transporte de resíduos (CTR). Esse
documento, impresso em três vias, contém dados do gerador, tipo e quantidade de
resíduos, dados do transportador e dados do local de destinação final dos resíduos.
Apenas o manual de Minas Gerais propõe a logística do transporte para retirada dos
resíduos selecionados, para evitar o acúmulo no canteiro de obra.
4.7

Reciclagem e reaproveitamento

A maioria dos manuais aborda a reciclagem no canteiro de obras como uma prática para
reutilizar os materiais passíveis de reaproveitamento (Quadro 7). Segundo Lima; Lima
(2010), a reutilização de materiais deve nortear o planejamento da obra desde a fase da
concepção do projeto, permitindo o reuso de alguns materiais, como madeira e escoras
metálicas, até o final da obra.
Para Blumenschein (2007), um fluxo de reutilização pode ser desenvolvido pela
empresa visando à identificação dos materiais priorizando a qualidade e a função. De
acordo com Pinto; González (2005) devem-se adotar medidas e rotinas de trabalho
visando ao reaproveitamento de materiais no canteiro, que permite a redução de custo
com materiais que seriam descartados, bem como seu retorno ao processo produtivo.
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Quadro 7 – Aspectos relacionados à reciclagem e ao reaproveitamento

Aspectos

SP

Planejamento para reciclagem e reaproveitamento
de materiais desde a concepção do projeto
Treinamento da equipe de funcionários para
reciclagem e reaproveitamento de resíduos
Reaproveitamento de resíduos na própria obra
Adoção de práticas de demolição seletiva para
reaproveitamento de resíduos na obra
Redução dos custos com transporte e destinação
Pesquisas acadêmicas demonstrando a viabilidade
e aplicações dos agregados reciclados

DF

Manuais
MG

PR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CE

X

X

Fonte: Adaptado de Pinto, González (2005); Blumenschein (2007); Maia et al. (2009); Lima;
Lima (2010); Cabral; Moreira (2011).

Vários estudos investigam os benefícios e as dificuldades para desenvolvimento da
reciclagem de RCC em canteiros, enfatizando a capacitação dos empreiteiros e
construtores com vistas à minimização da geração de resíduos. Tais ações contribuem
para a redução dos custos de transporte e destinação final, e consequentemente, o
lançamento de gases nocivos na atmosfera e o consumo de recursos naturais.
4.8

Destinação

Em todos os manuais fica clara a importância do CTR no processo de gerenciamento
dos RCC (Quadro 8), devido à comprovação da correta destinação dos resíduos. Os
manuais de São Paulo, Ceará e do Paraná reafirmam a Resolução CONAMA n° 448
(BRASIL, 2012), na qual cada tipo de resíduo deverá ter sua destinação específica. Os
manuais do Distrito Federal e de Minas Gerais ainda acrescentam a responsabilidade do
gerador em participar da supervisão do correto descarte do RCC.
Quadro 8 – Aspectos relacionados à destinação de resíduos

Aspectos
Uso do CTR pelas empresas transportadora e
receptora devidamente licenciada
Destinação ambientalmente adequada de todos os
resíduos gerados na obra, conforme sua classe
Formalização contratual junto a fornecedores para
logística reversa de resíduos e embalagens
Apresentação de alternativas de destinação final
para diferentes resíduos gerados na obra
Doação de resíduos Classe B a cooperativas de
catadores de materiais recicláveis

SP

DF

Manuais
MG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PR

CE

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

Fonte: Adaptado de Pinto, González (2005); Blumenschein (2007); Maia et al. (2009); Lima;
Lima (2010); Cabral; Moreira (2011).

Tendo em vista o aumento do nível de reaproveitamento e reciclagem, além da redução
do volume de resíduos de construção aterrados, Kourmpanis et al. (2009) propõem a
diversificação da destinação final. Nesse caso, o reuso dos resíduos deveria ocorrer na
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fonte, e o restante do material deveria ser destinado para áreas de triagem, usinas de
reciclagem. Somente os resíduos sem potencial para reciclagem seriam enviados ao
aterro. De acordo com Blumenschein (2007), os resíduos classe B também poderão ser
encaminhados por meio de venda ou doações para cooperativas de materiais recicláveis.
4.9

Recomendações

Considerando a análise dos manuais de gerenciamento, verificou-se que algumas ações
podem ser tomadas visando a sua melhoria, relacionadas à difusão dos PGRCC entre os
profissionais da construção civil, a saber:

5

•

Revisar o conteúdo conforme a atualização das resoluções vigentes;

•

Equilibrar o uso de textos e ilustrações, com novas formas e meios midiáticos;

•

Inserir um tópico sobre projeto de canteiro para demonstrar a demanda da
readequação de recipientes e das áreas, conforme a fase da obra;

•

Criar e ampliar as estratégias para conscientização ambiental dos funcionários;

•

Divulgar o conteúdo dos manuais em instituições de ensino superior;

•

Apresentar casos de construtoras com boas práticas em gerenciamento;

•

Inserir um tópico sobre demolição seletiva em construções convencionais;

•

Disponibilizar uma lista de consultores especialistas no tema por região;

•

Incentivar a reciclagem de resíduos no canteiro de obras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que “A construção, por natureza, não é uma atividade ambientalmente
amigável” (TAM; TAM, 2006, p.210, tradução nossa), progressivamente, seus padrões
produtivos devem ser alinhados ao conceito de desenvolvimento sustentável. Nesse
sentido, o PGRCC é uma ferramenta importante para isso, visto que constitui um
conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases
científicas e técnicas, normativas e legais.
A difusão dos conteúdos dos manuais visa à minimização, à reutilização, à segregação,
ao acondicionamento, ao armazenamento e ao transporte adequado dos resíduos sólidos,
durante a construção da edificação. Para tanto, faz-se necessário treinamento periódico
junto aos profissionais do setor, referente ao gerenciamento de resíduos, permitindo a
conscientização, a sensibilização e a educação socioambiental. Cabe ressaltar que se faz
necessária uma mudança da cultura junto a todos os agentes envolvidos no
empreendimento, evidenciando a importância da preservação do meio ambiente.
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RESUMO
A indústria da construção civil é uma das maiores geradoras de resíduos no Brasil. Uma das formas de
diminuir a geração de entulho e ainda manter a produtividade em níveis mais elevados é se atentar para a
organização do canteiro de obras. Um bom planejamento do canteiro sempre busca a economia de
deslocamentos, o correto armazenamento de insumos, a disposição adequada dos resíduos, seguindo as
normas de segurança. É possível mensurar o desempenho de um canteiro de obras através de análises do
layout, levantamentos fotográficos e principalmente por listas de verificação de itens básicos que devem
estar presentes em sua concepção. Este trabalho usou de 40 diagnósticos de canteiros de obras, no período
de 2008 a 2012, na cidade de Cuiabá, trabalhos estes elaborados pelos alunos do curso de Engenharia
Civil da Universidade Federal de Mato Grosso, na disciplina de Construção Civil, com o objetivo de
avaliar a funcionalidade dos canteiros de obras na cidade de Cuiabá. Dos 40 trabalhos disponíveis, 35
foram aproveitados nesta pesquisa. Atentou-se para as características gerais de cada obra presente nestas
análises, incluindo a fase da construção no momento da avaliação do canteiro de obras, a finalidade da
construção, áreas do terreno e da edificação, além das listas de verificação. Estas características
forneceram parâmetros para a obtenção dos resultados, usando-se, principalmente, das notas fornecidas
por uma lista de verificação padrão que permitiu a comparação entre obras com diferentes
particularidades. Observou-se a partir disto que os canteiros de obras avaliados apresentaram dificuldades
para planejar o sistema de armazenamento e movimentação de materiais. O desempenho geral dos
canteiros estudados foi considerado bom, porém percebe-se negligência em relação à logística que, se
fosse bem aproveitada, poderia fazer com que o canteiro de obras tivesse uma melhor produção, aliada à
geração de menos entulho.
Palavras-chave: Canteiros de obras, Diagnóstico, Checklist.

ABSTRACT
The construction industry is one of the largest generators of waste in Brazil. A way to reduce the
generation of debris and still maintain high productivity is to attend the organization of the construction
site. A well-planned construction site always aims the economy shifts, correct storage of inputs, proper
waste disposal, following safety standards. The construction site performance can be measured through
analysis of the layout, especially photographic surveys and checklists for basic items that should be
present in your layout conception. This paper used 40 diagnoses of different construction sites, in the
period 2008-2012, prepared by the students of Civil Engineering, of the Federal University of Mato
Grosso, during the course of Civil Construction, in order to evaluate the functionality of the construction
sites in the city of Cuiabá. Forty diagnoses were available, but only 35 were utilized in this research. It
was paid attention to the general characteristics of each diagnose as: part of construction work at the
evaluation of the construction site, construction purpose and land area of the building and also to the
checklists. These features provide parameters for obtaining the results, using the notes provided by a
standard checklist that allowed the comparison of diagnoses with different characteristics. It was
observed that the construction sites had difficulties in planning the system of storage and materials
handling. The overall performance of the diagnoses studied was considered satisfactory, but there is

1297

some neglect of logistics, that would be well used, providing the construction site with high production
combined with a minimum generation of rubble.
Keywords: Construction site, Diagnostic, Checklist.

1

INTRODUÇÃO

É essencial estudar um arranjo físico apropriado para o canteiro antes do início da
execução da obra, pois isso possibilita diminuir as perdas de materiais e de tempo,
aumentando a eficiência dos trabalhos que serão desenvolvidos. Na prática, este
planejamento tem recebido pouca atenção devido à falta de uma visualização inicial do
ganho que se teria em relação ao custo total se houvesse uma melhoria e racionalização
no recebimento, armazenagem, movimentação e disponibilização de insumos, materiais,
ferramentas, equipamentos, mão de obra e informações.
Foram analisados dados de diversos canteiros, em diferentes estágios da obra, em uma
série de cinco anos contados a partir do ano de 2008, na cidade de Cuiabá. Estes dados
foram coletados pelos alunos do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de
Mato Grosso para uma atividade extraclasse proposta na disciplina de Construção Civil.
O intuito foi investigar se os problemas encontrados em uma obra estão diretamente
ligados à finalidade da obra, à fase de construção e à área ou formato do terreno.
Ao final foi possível observar se os erros de planejamento dos canteiros de obras
avaliados continuam ocorrendo ou se não existem mais na mesma escala, bem como se
as falhas são recorrentes, não importando o porte e o tipo da obra.
2
2.1

CANTEIROS DE OBRAS: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
Classificação dos canteiros de obras

A classificação dos canteiros de obras mais adotada é de Illinworth (1993). Segundo
este autor, o canteiro de obras pode ser enquadrado em um destes três tipos: restritos;
amplos; e, longos e estreitos.
O canteiro é do tipo restrito quando a construção ocupa o terreno completo ou uma alta
porcentagem dele. São os canteiros que exigem um cuidado maior durante o
planejamento, pois os terrenos e áreas adjacentes não fornecem condições para
disposição dos materiais da obra.
Pode ser considerado amplo, o canteiro no qual a construção ocupa uma parte
relativamente pequena do terreno. Por sua vez, os canteiros longos e estreitos possuem
restrição em apenas uma das suas dimensões e possibilidade de acesso somente em
alguns pontos.
2.2

Planejamento do canteiro de obras

Segundo Frankenfeld (2006), o planejamento de um canteiro de obras pode ser definido
como o planejamento do layout da logística das suas instalações provisórias, instalações
de segurança e sistema de movimentação e armazenamento de materiais.
Levando-se em conta esta definição, o planejamento de assuntos ligados à segurança do
trabalho, tais como análise de riscos e treinamento de mão de obra não fazem parte do
planejamento do canteiro de obras. O planejamento de segurança é complexo e deve ser
tratado paralelamente ao planejamento do canteiro de obras.
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2.3

Diagnóstico de canteiros de obras

De acordo com Saurin e Formoso (2006), o diagnóstico do canteiro de obras é feito
através de três parâmetros: checklist, layout do canteiro de obras e registro fotográfico.
Pode-se dizer que o checklist é o parâmetro mais abrangente, pois através dele é
possível analisar os três aspectos principais do canteiro de obras: instalações
provisórias, segurança no trabalho e sistema de movimentação e armazenamento de
materiais. Esses três grupos englobam os mais variados elementos de canteiro que, por
sua vez, devem satisfazer os requisitos e padrões mínimos de qualidade.
As plantas de layout do canteiro de obras são importantes para a análise do arranjo
físico da obra. Através destas plantas é possível identificar se existe alguma instalação
que se encontra em local inadequado ou se há um excesso de cruzamentos de fluxos em
alguma área ou ponto da obra.
Na apresentação dos resultados da avaliação do canteiro é importante colocar registros
visuais da situação do canteiro. O registro fotográfico serve como um instrumento de
apoio à argumentação durante a apresentação dos resultados da avaliação do canteiro.
3
3.1

MÉTODO
Levantamento de dados

Os dados utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa foram retirados das análises
de canteiro de obras realizadas pelos alunos do curso de Engenharia Civil da
Universidade Federal de Mato Grosso entre os anos de 2008 a 2012. A estrutura básica
deste diagnóstico era composta por uma apresentação e caracterização da construção em
foco, um checklist para avaliar as diversas partes do canteiro e plantas das instalações da
obra, fluxo de materiais, pessoas e máquinas. Os alunos eram divididos em grupos e as
exigências básicas eram que essa avaliação fosse feita em uma obra localizada na cidade
de Cuiabá e que cada grupo analisasse uma construção diferente. Desta forma, não
haveria, no mesmo ano, dois diagnósticos de canteiro para uma mesma obra na cidade.
Esta atividade foi desenvolvida na disciplina Construção Civil (4º ano do curso).
Foram realizados, ao todo, 40 trabalhos de diagnóstico de canteiro de obras nesta série
de anos compreendida entre 2008 e 2012. Deste total, seis foram feitos no ano de 2008,
dez no ano de 2009, seis no ano de 2010, oito no ano de 2010 e dez no ano de 2012. Dos
40 trabalhos desenvolvidos, 35 foram aproveitados nesta pesquisa.
3.2

Triagem das análises de canteiros de obras

Os trabalhos foram inicialmente separados de acordo com o ano da apresentação dos
mesmos. Com essa separação objetivou-se observar se eles apresentavam uma estrutura
básica parecida com o passar dos anos e se as observações feitas em determinado ano
também se aplicavam nos anos seguintes. Após esta primeira triagem constatou-se que
todos possuem uma apresentação e caracterização da obra e do canteiro de obras e um
checklist do canteiro de obras.
A próxima separação foi determinada pelo checklist presente em todos os trabalhos,
pois eles não eram iguais. Essa triagem foi necessária para que se tivesse uma ideia de
qual checklist foi o mais utilizado nestes anos e se haveria possibilidade de
padronização do mesmo para que fosse possível fazer as comparações.
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3.3

Checklist padrão

Para que a comparação entre os diferentes canteiros de obras fosse possível, adotou-se
um modelo de checklist padrão. A maioria das análises usou o modelo encontrado em
Saurin e Formoso (2006). Para os trabalhos em que não se utilizou este padrão, houve
um processo de padronização da lista de verificação feita para o checklist padrão. Desta
forma foi possível comparar os dados e resultados das obras por mais diferentes que elas
fossem, pois o que estava em foco era a disposição, eficiência e cumprimento das
normas de segurança do canteiro de obras, independente da tipologia e finalidade da
construção.
Segundo Saurin e Formoso (2006), embora este checklist destine-se a uma análise
qualitativa dos canteiros, o resultado dela pode ser expresso quantitativamente através
de uma nota. É possível atribuir uma nota para um canteiro como um todo e uma nota
para cada grupo, sendo que a nota global do canteiro é a média aritmética das notas dos
grupos. Sendo assim, a nota de cada grupo de análise é obtida com a seguinte expressão:
× 10

=

(1)

Onde, NGA = nota do grupo de avaliação;
PO
= pontos obtidos;
PP
= pontos possíveis.
A nota global do canteiro de obras é obtida através das notas individuais dos três
aspectos de avaliação do canteiro usando-se de média aritmética, como se segue:
=
Onde, NGC
NIP
NSO
NSMAM
3.4

(2)

= nota global do canteiro de obras;
= nota das instalações provisórias;
= nota da segurança na obra;
= nota do sistema de movimentação armazenamento de materiais.

Tabulação dos dados

Todos os dados obtidos dos diagnósticos de canteiro de obras foram organizados com o
auxílio do software Excel, em planilhas de identificação e de checklist. O mesmo
software auxiliou no cálculo das notas individuais de cada um dos 35 canteiros de obras,
tanto para cada um dos três grupos de análise quanto para a nota global do canteiro.
Para melhor compreensão dos resultados obtidos foram gerados gráficos da
caracterização das obras estudadas e gráficos em barras das notas dos canteiros ao longo
da série de cinco anos estudada. Foi feita também uma comparação cruzada entre a nota
do canteiro de obras e os itens da caracterização para verificar se as características
próprias de cada edificação influenciam na organização do canteiro de obras.
4
4.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Análise das notas do checklist

As notas geradas a partir das análises feitas foram usadas como parâmetros para avaliar
a funcionalidade dos canteiros. A nota média de todos os canteiros de obras analisados
foi de 7,25 e a nota 5,0 indica que o canteiro cumpriu 50% dos itens propostos pelo
checklist. Notas superiores a 7,25 foram consideradas boas, notas maiores que 5,00 e
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menores que 7,25 foram consideradas regulares e notas abaixo de 5,00 foram
consideradas ruins.
As análises das notas se deram de modo geral e também restritas às particularidades do
canteiro, para verificar se estas interferiam na organização dos canteiros de obras.
A média das notas globais dos 35 canteiros estudados foi de 7,25. Esta nota evidencia
que a organização dos canteiros de obra na cidade de Cuiabá é considerada boa, de
maneira geral, uma vez que foram cumpridos mais de 50% dos requisitos avaliados. A
Tabela 1 mostra as notas médias de todos os canteiros para cada grupo de avaliação
assim como a nota média geral do canteiro.
Tabela 1 – Nota média dos canteiros de obra
GRUPO DE AVALIAÇÃO

MÉDIA

Instalações provisórias

7,51

Segurança na obra

7,70

Sistema de movimentação e armazenamento de materiais

6,53

Nota geral do canteiro

7,25

Fonte: Magalhães Junior (2014)

O grupo de avaliação Sistema de movimentação e armazenamento de materiais foi o
único que apresentou nota inferior à média das notas gerais. Isso se deve ao fato de não
existir na Norma Regulamentadora 18 definições precisas acerca do método correto de
armazenamento de materiais e transporte dos mesmos. Na NR-18 existem apenas
algumas advertências que podem ser interpretadas de maneira diferente, dependendo de
quem executa a obra. Já na lista de verificação padrão adotada, os requisitos avaliados
de movimentação e armazenamento de materiais são recomendações de Saurin e
Formoso (2006). Alguns itens analisados tais como o sistema PEPS (primeiro que entra,
primeiro que sai), itens de logística (betoneira próxima ao guincho, baias de areia e brita
próximas à betoneira, entre outros) não são normatizados, o que faz com que não sejam
obrigatórios. Desta forma, a nota do grupo Sistema de movimentação e armazenamento
de materiais tenderá a ser menor que a dos outros dois grupos por avaliar requisitos
necessários e recomendados em um canteiro de obra, porém não obrigatórios.
O grupo de avaliação Segurança na obra foi o que obteve a maior nota entre os três
grupos de análise. Ao contrário do grupo Sistema de movimentação e armazenamento
de materiais, os itens de análise da segurança na obra são previstos na NR-18. Por se
tratarem de requisitos obrigatórios em um canteiro de obras, a nota do grupo de
avaliação Segurança na obra tende a ser a maior nota entre os grupos observados.
As avaliações referentes ao grupo Instalações provisórias compõem um misto de itens
normatizados, tais como refeitório, instalações sanitárias e vestiário, além de itens
recomendados, tais como guarita, organização do almoxarifado, tapumes e acessos. A
nota deste grupo de avaliação foi maior que a média geral dos canteiros de obra e tende
a ser uma nota intermediária, sendo maior que a nota do grupo Sistema de
movimentação e armazenamento de materiais e menor que a nota do grupo Segurança
na obra.
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4.2

Notas finais por finalidade da construção

A comparação entre as notas das obras de acordo com a sua finalidade mostra se existe
uma relação entre a eficiência do canteiro de obras e o tipo da construção. A Tabela 2
mostra os resultados alcançados. Observa-se que no caso de obras de órgãos públicos as
notas médias ficaram mais baixas.
Tabela 2 – Nota média dos canteiros de obra por finalidade
QUANTIDADE

INSTALAÇÕES
PROVISÓRIAS

SEGURANÇA
NA OBRA

SISTEMA DE
MOVIMENTAÇÃO

NOTA DO
CANTEIRO

Residencial

27

7,61

7,88

6,88

7,46

Comercial

03

6,97

7,33

6,07

6,79

Órgão Público

04

7,40

6,45

4,93

6,26

Grande Porte

01

6,70

8,90

5,00

6,87

TIPO

Fonte: Magalhães Junior (2014)

O Gráfico 1 resume as notas médias dos canteiros de acordo com sua finalidade em um
gráfico de barras.
Gráfico 1 – Notas dos canteiros de obras por finalidade da construção
NOTAS DOS CANTEIROS POR FINALIDADE
Residencial
7,61 6,97 7,40

6,70

INSTALAÇÕES
PROVISÓRIAS

Comercial

7,88 7,33

Órgão Público

Grande Porte

8,90
6,88

6,45

SEGURANÇA NA
OBRA

6,07

7,46 6,79
4,93 5,00

SISTEMA DE
MOVIMENTAÇÃO

6,26 6,87

NOTA DO
CANTEIRO

Fonte: Magalhães Junior (2014)

Por existir apenas uma obra de grande porte nas análises de canteiros de obra estudadas,
os resultados desta não foram considerados significativos. Ao se observar apenas os
tipos residencial, comercial e órgão público, constata-se que as obras com finalidade
residencial são as que apresentaram um canteiro de obras mais funcional e isto pode ser
observado tanto na nota geral do canteiro quanto nas análises dos grupos de avaliação.
Atendo-se isoladamente ao gráfico da nota do canteiro constata-se que os canteiros das
obras residenciais foram os únicos a ter desempenho superior a 7,25 que é a média geral
de todos os canteiros estudados.
Por outro lado, os canteiros de obras de edificações de órgãos públicos são os que têm
as piores notas, chegando a um mínimo de 4,93 no grupo sistema de movimentação e
armazenamento de materiais.
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4.3

Notas finais por estágio da obra

O estágio da construção em que uma obra se encontra pode interferir no desempenho do
canteiro de obras. Nas fases iniciais não existem tantos elementos de segurança e nem
uma grande quantidade de materiais que precisa ser estocada. Por isso, houve um
cruzamento de dados entre as notas dos checklists e a fase em que a obra se encontrava.
A Tabela 3 apresenta estes resultados.
Tabela 3 – Nota média dos canteiros de obra por estágio da obra
ESTÁGIO DA
OBRA

Terraplanage
m
Infraestrutura
Fundação
Estrutura
Acabamento
Não
informado

QUANTIDADE

INSTALAÇÕES
PROVISÓRIAS

SEGURANÇA
NA OBRA

SISTEMA DE
MOVIMENTAÇÃO

NOTA DO
CANTEIRO

02

8,0

9,4

9,0

8,8

01
10
20
16

6,5
7,9
7,3
7,5

5,0
8,2
7,7
7,7

6,0
6,7
6,7
6,6

5,8
7,6
7,2
7,2

01

6,4

5,4

6,5

6,1

Fonte: Magalhães Junior (2014)

Algumas construções são de condomínios, com número elevado de unidades. Nestes
casos a obra encontrava-se em vários estágios diferentes, pois em algumas unidades
estavam sendo feitas as fundações, algumas estavam na fase de construção da estrutura
e outras se encontravam em fase de acabamento. Portanto, uma mesma análise de
canteiro pode se enquadrar e mais de uma categoria estágio de obra. Para melhor
compreensão dos dados é apresentado o Gráfico 2 com a relação entre as notas globais
dos canteiros e a fase de construção dos mesmos.
Gráfico 2 – Notas globais dos canteiros em relação às fases da construção
NOTA GLOBAL DO CANTEIRO
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

Terraplanagem

Infraestrutura

Fundação

Estrutura

Acabamento

Não Informado

Fonte: Magalhães Junior (2014)

Existe apenas uma obra em fase de infraestrutura e uma em que não foi informada a fase
em que a construção se encontrava. Por não existir dados suficientes as categorias
Infraestrutura e Não informado não foram analisadas.
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Na comparação entre as notas globais e os estágios de construção, a fase de
Terraplanagem foi aquela que obteve a maior média. Nesta etapa da obra, não são
necessários muitos elementos do canteiro na lista de verificação, tais como grua,
guincho, andaimes suspensos, proteção para as aberturas nos pisos, entre outros. Além
do fato de que não existem muitos insumos que devem ser armazenados no canteiro da
obra, tais como tubos, barras de aço, sacos de cimento, esquadrias e alguns outros.
Desta maneira, é compreensível que o desempenho de um canteiro de obras seja mais
elevado em sua fase inicial durante a etapa de terraplanagem.
A segunda maior nota é do item Fundação. Durante a etapa de construção da fundação
não são necessários alguns parâmetros de segurança avaliados no checklist e nem
mesmo existem muitos materiais que devam ser armazenados, da mesma forma como
ocorre na fase de Terraplanagem.
Estrutura e Acabamento têm a mesma nota: 7,2. Conclui-se que durante estas duas
etapas o canteiro de obras se torna menos funcional, pois geralmente são as fases que
têm maior duração, maior número de funcionários trabalhando no canteiro, maior
número de materiais que precisam ser armazenados e também mais itens passíveis de
análise com o checklist.
4.4

Notas finais por área do terreno

Outro parâmetro que pode influenciar no desempenho de um canteiro de obra é a área
do terreno em que se encontra a construção. A Tabela 4 apresenta as notas médias dos
canteiros em relação à área do terreno disponível para construção da obra.
Tabela 4 – Nota média dos canteiros de obra por área do terreno
ÁREA DO
TERRENO

Menor que
1.000 m²
Entre 1.000
e 10.000 m²
Entre
10.000 e
100.000 m²
Maior que
100.000 m²

QUANTIDADE

INSTALAÇÕES
PROVISÓRIAS

SEGURANÇA
NA OBRA

SISTEMA DE
MOVIMENTAÇÃO

NOTA DO
CANTEIRO

02

6,35

5,85

5,70

5,97

14

7,16

7,64

6,84

7,21

12

7,99

8,46

7,52

7,99

03

7,23

7,30

7,53

7,36

Fonte: Magalhães Junior (2014)

Optou-se por dividir as notas dos diagnósticos dos canteiros em quatro intervalos. Os
canteiros com menor espaço disponível têm menos que 1.000 m² e os maiores
encontrados possuem mais do que 100.000 m². Quando não constava o tamanho total do
terreno os casos não entraram na composição deste resultado. O Gráfico 3 ilustra o
resultado da comparação entre as notas globais dos canteiros e a área do terreno dos
mesmos.
Construções com terrenos menores do que 1.000 m² são as que enfrentam as maiores
dificuldades. Isto é explicado pelo fato de não possuírem espaço suficiente para um
canteiro de obra mais elaborado. Tais obras têm canteiro do tipo restrito onde a
construção ocupa praticamente a totalidade do terreno. A nota deste parâmetro foi
inferior a 6,0 e evidencia que obras com canteiros restritos são as que têm um canteiro
de obras menos eficiente.
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Por outro lado, ter uma área disponível maior não significa necessariamente que o
layout do canteiro será mais funcional visto que as obras com mais de 100.000 m² não
apresentaram as maiores notas. O problema, neste caso, encontra-se nas maiores
distâncias que tendem a ser percorridas pelos operários.
Já os canteiros melhor avaliados foram aqueles com áreas entre 10.000 e 100.000 m².
Estes possuem distâncias menores do que um canteiro com mais de 100.000 m² e uma
área disponível maior que a dos canteiros com menos de 1.000 m².
Gráfico 3 – Notas globais dos canteiros em relação à área do terreno
NOTA GLOBAL DO CANTEIRO
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Menor que 1.000m²

Entre 1.001 e 10.000m²

Entre 10.001 e 100.000m² Maior que 100.000m²
Fonte: Magalhães Junior (2014)

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho avaliou se os problemas de planejamento de canteiros de obras na cidade
de Cuiabá estão ligados aos itens de instalações provisórias, segurança na obra ou
movimentação e armazenamento de materiais.
A organização dos canteiros avaliados é, de modo geral, satisfatória e os problemas
estão ligados à logística. Observou-se que o sistema de armazenamento e movimentação
de materiais não recebe a devida atenção das construtoras, pois nas fases onde não
existe grande movimentação de materiais ou armazenamento dos mesmos, o
desempenho dos canteiros foi satisfatório. Os itens referentes à segurança na obra
obtiveram as melhores notas porque são itens normatizados e, portanto, obrigatórios em
uma construção, assim como alguns elementos das instalações provisórias.
Em sua maioria, as empresas atuantes no mercado da construção civil em Cuiabá são
voltadas para a edificação de construções com finalidade residencial. Desta forma os
canteiros de obras residenciais são predominantes e tal fato justifica a nota mais elevada
quando comparados com canteiros de obras comerciais ou de edificações públicas. É
mais provável que uma obra residencial seja construída por uma empresa de maior porte
e com um programa de qualidade da construção, enquanto as obras de órgãos públicos
são geralmente executadas por empresas pequenas que atuam somente neste ramo,
acostumadas a trabalhar com licitações. Estas construtoras geralmente não possuem
certificação e tal fato pode justificar as piores notas.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma bateria de perguntas que testam o grau de conhecimento e
prática de ações ligadas à construção enxuta por parte de supervisores de obras e coordenadores de
projetos, na figura tanto de engenheiros de obra como arquitetos. Estas perguntas compõem o
questionário de Perguntas Irrespondíveis no Contexto da Construção Civil, um dos questionários da série
desenvolvida pela UFSC. Procura-se, também, identificar aquelas áreas da produção enxuta que os
profissionais têm domínio a partir de sua experiência ou da assimilação de conceitos em cursos
específicos como aqueles propiciados por disciplinas de um curso de especialização em gerenciamento de
obras. Um grupo de 35 alunos responderam as 100 questões formuladas proporcionando a visualização
dos resultados práticos dessa ferramenta os quais foram apresentados conforme a classificação sugerida
por Amaral et al (2007) que sugere que a construção enxuta deve se preocupar com questões relativas aos
Ciclos, ao Fluxo, a Coordenação de atividades, a Qualidade de Vida no Trabalho e a prática do Kaizen.
Pode-se concluir que as principais dificuldades dos respondentes estão ligadas a dois elementos essenciais
da produção enxuta, que são a Organização do Fluxo de Atividades e Estações de Trabalho e Melhoria
Contínua (Kaizen).
Palavras-chave: Ensino na construção, construção enxuta, ferramentas de ensino

ABSTRACT
This paper aims to present a series of inquires that assess the level of knowledge and practices regarding
the Lean Construction by supervisors and project coordinators construction like architects and
construction site engineers. These questions belong to the Unanswerable Questions in the Context of
Building Construction (simply called of Uquest) one of the questionnaires of a series developed by UFSC
researchers to transmit Lean Construction knowledge. Is intended also, to identify the areas of Lean
production which the professionals has domain from their experience or concepts assimilationby specific
disciplines of post-graduation courses in Construction Management. A group of 35 experienced
professionals answered the 100 formulated questions providing the practice results of the tool used:
Uquest. These results were presented according to classification suggested by Amaral el al (2007). In this
classification, the main concepts of Lean Construction were arranged in 5 pillars: Cycle, Flow,
Coordination of activities, Safety and Quality in construction site and Kaizen Practice. As conclusion, the
main barriers to Lean concepts comprehension by the respondents were related to two essential elements
of Lean Production: (1) organizing the flow of activities and workstations and (2) continuous
improvement (Kaizen)
Keywords: Teaching in construction, lean construction, skills for teaching

1

INTRODUÇÃO

A construção enxuta trouxe novos conceitos de produção para construção civil e criou
um novo paradigma na escolha dos processos gerenciais das empresas. O
reconhecimento do fluxo do processo como parte gerenciável em detrimento da visão da
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conversão implicou uma mudança drástica na nova forma de gerenciamento dos
processos de produção (KOSKELA, 1992).
O trabalho parte do pressuposto que o conhecimento a despeito desta nova filosofia de
produção existe e está sedimentado aguardando sua contínua aplicação, ou seja,
verifica-se ainda um descompasso entre assimilação conceitual e a efetiva prática,
estando aberto a experimentações que busquem analisar esse binário: filosofia x prática.
Neste contexto, pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
desenvolveram uma série de questionários como ferramentas de avaliação do
conhecimento no ensino da construção enxuta em cursos de formação (graduação e pósgraduações). Estes questionários foram divididos em: 1) Comportamento Enxuto; 2)
Comportamento Normal; 3) Perguntas Irrespondíveis no Contexto da Construção Civil;
4) Inovações Tecnológicas e 4) Variabilidade.
O presente trabalho tem por objetivo, portanto, apresentar os resultados da aplicação de
um dos questionários da série da UFSC: Perguntas Irrespondíveis no Contexto da
Construção Civil. Como contribuição os autores esperam apresentar a ferramenta citada,
proporcionando sua disseminação e analisar o nível de conhecimento lean e suas
potenciais lacunas do conhecimento a partir das respostas fornecidas por um grupo de
35 alunos de pós-graduação em gerenciamento da construção.
2

REFERÊNCIAL TEÓRICO

O referencial teórico está concentrado em duas grandes áreas. A primeira é aquela que
envolve os conceitos básicos de Produção e Construção Enxuta, exemplificados pelos
trabalhos de Spear e Bowen (1999), Santos et al (2000,2002), Picchi (2001), Formoso et
al (2002) e Fontantini e Picchi (2003). Estes trabalhos podem ser tomados como
representativos da hoje vasta bibliografia na área, introduzindo e explorando os
conceitos da produção enxuta a partir de seu potencial de aplicação às empresas,
notadamente as de construção civil, como a maioria das publicações acima citadas o
fazem. Esta área do referencial indica que o conhecimento existe, está sedimentado,
aguardando sua continua aplicação e o desenvolvimento de gerentes versados na
mesma.
Uma segunda área é aquela formada pelos trabalhos que buscam classificação das
filosofias, princípios, técnicas, ações, indicadores e exemplos práticos bem sucedidos
envolvidos com este novo paradigma industrial. Com objetivo de resgatar aspectos
históricos, Ferro (1990) já no início da década esgotava o elenco de conceitos da
produção enxuta através de 15 itens a serem implantados na realidade industrial. As
classificações oscilam daí entre 3 grandes áreas sugeridas por Koskela (2000), ações
relativas aos quesitos Tarefa, Fluxo e Valor, às 14 características sugeridas por Liker
(2007).
Não sendo objetivo deste trabalho teorizar sobre a pertinência destas classificações
termina-se adotando aquela proposta por Amaral et al (2007), sugerindo que a
construção enxuta deve se preocupar com questões relativas aos Ciclos, ao Fluxo, a
Coordenação das atividades, a Qualidade de Vida no Trabalho e a prática do Kaizen,
classificação esta que passa a ser utilizada no presente trabalho.
Estas classificações tem sido utilizadas para dar um passo a mais, ou seja, inquirir de
gerentes e funcionários ligados ao chão de fábrica o seu grau de conhecimento, intuitivo
ou aprendido em sala de aula, a respeito da construção enxuta. Esta é a linha de
trabalhos de Bressiani et al (2003), Ferrari Filho et al (2004) e Sellitto et al (2004).
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Todos estes trabalhos estabelecem a gradação do conhecimento por parte dos
entrevistados entre várias facetas da produção enxuta. É nesta linha de investigação que
este trabalho se insere.
No entanto, diferentemente dos demais, a investigação está baseada em questões
objetivas, incisivas, detalhadas sobre a realidade operacional do dia a dia das obras.
Assim, ao invés do trato com conceitos ou questões genéricas, sujeitas a interpretações e
a eventuais mecanismos de autodefesa quanto a respostas, estabelece-se a possibilidade
de definições do tipo sim/ não, sabe/ não sabe, tem consciência/ alienação em relação
aos quesitos formulados.
Ademais, o método de investigação foi desenhado para ser aplicado a um grupo
específico de interlocutores no caso profissionais com interesses na área de gerencia de
obras.
3

METODOLOGIA

Este artigo foi realizado com base em um questionário aplicado em um curso de
especialização voltado para Construção Civil, especificamente no campo de
Gerenciamento de Obras. Um grupo de 35 alunos respondeu ao questionário dos quais
17 foram considerados válidos por terem apresentado repostas para grande maioria das
100 questões formuladas. Salienta-se que o questionário foi considerado longo por parte
dos respondentes o que fez com que muitos não chegassem ao final da tarefa.
Os alunos avaliados trabalhavam em empresas de qualificação acima da média já que
um dos critérios de seleção para ingressar no curso de especialização era a perspectiva
futura de aplicação dos conhecimentos ministrados nas disciplinas de pós-graduação.
Os questionários foram aplicados após os alunos concluírem disciplinas específicas da
área de construção enxuta. Pressupõe-se, desta forma, que os participantes já estivessem
preocupados com a identificação de princípios e ações ligadas a produção enxuta em
suas obras.
A ideia é de que somente um conhecimento aprofundado sobre toda a filosofia de
Construção Enxuta permitiria um posicionamento afirmativo por parte dos
participantes. Do contrário, a falta de conhecimento na área de Construção Enxuta faria
com que esses mesmos desconhecessem a natureza das perguntas ou nada tivessem a
dizer sobre elas.
As perguntas colocavam os respondentes em cheque quanto ao seu conhecimento de
situações já vivenciadas em obra, decisões tomadas e resultados obtidos. Muitas
colocavam-se como surpresas aos inquiridos, que não esperariam haver este tipo de
preocupação no gerenciamento de obras para melhorar seus resultados. Dois tipos de
respostas eram esperados, um posicionamento positivo (contabilizado como sim) ou
negativo (contabilizado como não) em relação ao quesito. Solicitava-se que os alunos
fizessem um esforço para não cair em respostas evasivas do tipo depende, varia ou são
muitas variáveis em jogo.
No caso afirmativo (positivo) tinha-se um posicionamento por parte do respondente que
demonstrava ter uma resposta a dar em relação ao quesito, mesmo que não
necessariamente alinhada àquilo que a produção enxuta propõe, os quais foram
contabilizados como Sim. No caso de resposta negativa se estariam diante de
conhecimentos que os respondentes não teriam, não estaria alerta sobre, não se
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preocupariam, ou finalmente, que dariam pouca importância na busca de melhorias
gerenciais, os quais foram contabilizados como Não.
Este desconhecimento reforçaria a necessidade de disciplinas mais aprofundadas na área
de produção enxuta ou, alternativamente, a prática em obra de seus conceitos avaliando
os resultados positivos que delas podem decorrer.
4

PROPOSTA DE QUESTIONAMENTOS

Diante do levantamento feito com um questionário contendo 100 perguntas, foram
extraídas aquelas consideradas mais relevantes, segundo o critério de quantidade de
respostas pertinentes. Estas foram apresentadas no Quadro 1.
Quadro 1 – Proposta de questionamentos
Perguntas Gerais
Cite atributos introduzidos em sua obra, quer no produto quer no processo, que melhoram o valor
percebido pelo cliente (atributos com valor menor que R$ 500,00)
Que modificações foram realizadas em relação a sua obra anterior que melhoraram o valor
recebido pelo cliente (melhorias com valor inferior a R$500,00)?
Quanto tempo leva para abrir o portão da obra, retirar a caçamba de entulho e colocar uma nova
no seu lugar?
Qual a duração para realizar o revestimento externo? Em quantos ciclos o revestimento externo
está dividido? Como a fachada foi dividida em termos de comprimento de balança?
Qual o critério para determinar o comprimento da balança (jaú, andaime)?
Em que circunstâncias a obra funcionou sem dar dor de cabeça, sem estar faltando nada? Quando
foi isso? Quanto tempo durou? Ao que este momento de calmaria pode ser atribuído?
Qual é o caminho crítico da obra? Quais as atividades deste caminho crítico? O que foi feito para
acelerar o caminho crítico para não atrasar a entrega da obra?
O que pode ser feito com antecedência para melhorar o serviço de colocação de forro de gesso?
Que experiências tenho feito ultimamente dentro e fora do trabalho? Tenho medo de
experimentar algo novo? Quais os riscos que vejo em experimentar?
O que fiz hoje de útil a ponto de achar que alguém deveria me pagar pelo que fiz?
Que problemas de materiais foram detectados pelo almoxarifado ultimamente? Para quem estes
problemas foram reportados? Os problemas foram sanados?
Quem determina a prioridade de atendimento pela betoneira? Quem recebe a primeira massa pela
manhã? Até que horas do dia é possível pedir massa?
Grande parte dos problemas em obra pode ser evitado planejando-se serviço com alguma
antecedência? O fato de muita coisa mudar em obra, de existirem muitas influências externas no
dia a dia, não impede que seja feito o planejamento para a obra?
As atividades da lista reserva estão em condições de serem prontamente executadas? Não falta
nada para dar início a elas?
Cite exemplos em que a precedência entre atividades não foi respeitada, obrigando a obra a criar
proteções e mecanismos para permitir esta inversão de sequencia.
Consulto permanentemente as previsões meteorológicas para o dia e para a semana de trabalho?
Acredito nas previsões meteorológicas ou acho que elas erram sempre?
Ao interagir com terceiros procura-se falar apenas sobre as coisas positivas da obra, ou os
problemas também são reconhecidos? Acredita-se que terceiros possam ser fonte de inspiração
para sanar eventuais dificuldades em obra?
O mérito em obra e no escritório é reconhecido em função da contribuição para o fluxo de
trabalho e não pelo relacionamento social das pessoas? O mérito é permanentemente reconhecido
e exaltado? Existem diplomas para reconhecimento do mérito?
Existem lugares onde sentar, desenhar e discutir os detalhes da obra ou tudo tem que ser feito em
pé? Existe bastante papel para desenhar e fazer rascunhos em obra? Plantas, desenhos e
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Perguntas Gerais
especificações são facilmente acessáveis? As informações em obra e no escritório não são
escondidas e não fontes de poder?
Quando foi a última vez que admiti que errei ? Quando foi a última vez que disse que gostaria de
conhecer mais sobre um assunto ? Em algum momento não tive vergonha de dizer que não
sabia, ou que errei ? Como foi isto ?
Que detalhes em obra são padronizados (degraus de escada, corrimãos, floreiras, bancadas de
banheiro)?
Porque não cabem 3 jericas na prancha do guincho?
Quanto tempo leva para abrir a cancela do guincho em determinado andar e retirar as jericas do
mesmo?
Qual o peso de uma girica cheia? Que volume ela pode transportar?
Onde e como é feita a limpeza de restos de concreto e argamassa presentas nas jericas e
carrinhos de mão? Para onde é conduzida está água servida?
Qual a inclinação das rampas para dar acesso ao material, desde o portão da obra até a área de
armazenagem ,desta até a betoneira e depois até o guincho ? Em geral a rampa é ascendente para
carrinhos carregados? Porque a rampa é descendente (a favor da gravidade) para carrinhos que
voltam vazios e ascendentes para os que vão cheios?
Qual o ponto de pedido para a areia, cimento e pregos das várias bitolas? Qual o estoque mínimo
para estes materiais?
Quantas atividades de melhoria estão sendo feitas hoje? Quais atividades de kaizen estão
previstas para a próxima semana? Quais atividades são de fluxo e quais são kaizen de processo?
Existe caixa de sugestões de melhoria? Quais destas sugestões estão sendo implementadas?
Cite partes ou dispositivos de equipamentos de obra que podem dar problema em obra? Existe m
peças reservas ou substitutas? Em quanto tempo chega o socorro? Qual o telefone e o endereço
de pessoas ou lojas que podem providenciar o conserto ou a substituição das partes defeituosas?
Qual a data prevista para entrega dos elevadores em obras? Onde as máquinas e equipamentos
dos elevadores serão depositados? Quais os detalhes do poço, casa de máquinas, soleiras e
portadas de acesso que já estão padronizados?
Qual o humor dos operários nas várias frentes de trabalho? Quem está triste ou deprimido?
Quem está adoentado e mesmo assim trabalhando?
Fonte: dos autores.

Segundo a classificação anteriormente escolhida para este trabalho (AMARAL, 2007),
as principais categorias em relação às quais se tem expectativa que os praticantes da
produção enxuta tenham um posicionamento positivo foram discriminadas na Tabela 1.
Esta tabela apresenta a percentagem de questões referentes a cada uma das áreas
considerando o total de 100 questões formuladas.
Tabela 1 - Percentagem de questões formuladas por categoria de conhecimento
sobre Construção Enxuta
Nome da Categoria
Identificação de Valor para o Cliente
Organização do Trabalho em Ciclos Repetitivos
Organização do Fluxo de Atividades entre as Estações de Trabalho
Coordenação e Direção das Operações no Curto Prazo
Aumento da Qualidade de Vida no Trabalho
Melhoria Contínua (Kaizen)
Medição de Desempenho
Custos de Produção
Fonte: dos autores.
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Código
A
B
C
D
E
F
G
H

% de
Questões
4%
9%
24%
31%
11%
14%
2%
5%

Cabe salientar que os itens relativos a Medição de Desempenho e Custos de Produção
foram aqui desdobrados a partir do item Melhoria Contínua. Afirma-se que no processo
de melhoria há a necessidade de situar-se quanto ao desempenho anterior, para daí
provocar ações visando o seu incremento.
5

RESULTADOS

Inicialmente, procurou-se detectar dentre as 100 questões formuladas aquelas que
receberam maior percentagem de respostas afirmativas (sei) e negativas (não sei). A
seguir são apresentadas nas tabelas 2 e 3 as perguntas formuladas que tiveram maior
ocorrência de respostas nestas duas categorias.
Tabela 2 - Distribuição percentual das dez perguntas mais positivamente
respondidas dentro das áreas de conhecimento da Construção Enxuta
Perguntas com resposta positivas
5. Qual a espessura média do contrapiso? e dos
revestimentos internos? E dos revestimentos externos?
23. Qual o número de operários presentes na obra hoje?
Qual é o número máximo previsto? Quando este número
começa a declinar?
27. O que tenho lido ultimamente relacionado com a
minha profissão? Como isto afetou meu trabalho?
36. Quem se encarrega na obra de separar materiais da
mesma cor, de mesmo tamanho, de mesma procedência
ou tempo de estocagem para facilitar o trabalho na
frente de serviço?
39. Desconfio de tudo que me dizem? Utilizo a máxima
de São Tomé, ver pra crer? Seguidamente estou indo pra
ver, ou seja, fazendo inspeções em loco?
40. Gosto de ouvir? Solicito que os encarregados pelo
serviço me expliquem o que estão fazendo? Procuro não
impor minha maneira de fazer o serviço?
41. Já arregacei as mangas para pegar junto? Ajudei a
executar um serviço ou atividade burocrática, mesmo
que não seja da minha especialidade?
43. Gostaria de receber os materiais e ferramentas como
uma mesa cirúrgica, onde o médico trabalha por música
com o instrumentista? Gostaria de receber materiais e
ferramentas sem pedir, sem gritar?
46. Gostaria de colocar no papel e ensinar aos outros a
sequencia com que executo meu trabalho? Ou isto é um
segredo que faz parte da minha profissão e no fundo
determina a minha empregabilidade?
48. É importante ter uma lista de atividades a serem
feitas que excede um pouco aquilo que sou capaz de
fazer durante a semana? Em caso de folga na execução
dos serviços estou autorizado a executar algum outro
serviço desta lista?
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Códigos de categoria do
Conhecimento (Amaral, 2007)
A B C D E F G H
70
66
88

86

75

88

89

88

100

100

Fonte: dos autores.

Tabela 3 - Distribuição percentual das dez perguntas respondidas mais
negativamente dentro das áreas de conhecimento da construção enxuta
Perguntas com resposta positivas
8. Qual a produtividade global da obra, homem-hora/ m² de
área de piso?
9. Qual a produtividade da obra grossa e da obra fina? Que
percentagem da duração cada uma destas etapas ocupa no
cronograma?
13. Qual é a atividade prevista para início das atividades de
colocação do telhado em obra (ou impermeabilização do
terraço)? Qual é a data prevista para liberação do início dos
serviços na área aberta do térreo?
16. Cite 5 modificações em obra ou nos procedimentos
gerenciais que foram fruto de benchmarking realizado com
outras construtoras?
17. Cite modificações em obra ou no escritório que foram
motivadas por benchmarking em outros ramos industriais que
não a construção civil.
19. Qual o consumo de homem-hora para realizar o
transporte em obra? É mais do que 4 horas-homem/ m²? É
maior do que 4 homens-hora por tonelada de material? Qual
a proporção dos serventes empregados no transporte?
20. Qual a classificação e a percentagem de custo dos
serventes na curva ABC?
22. Quais as atividades dos diretores, engenheiros e mestres
no treinamento de operários? Qual o número médio de horas
gastas em treinamento por operário, por ano?
24. Que informações de problema de fluxo já foram
reportadas pelo guincheiro para a gerência da obra?
25. Quanto tempo os eletrodutos ficam depositados em ora
até sua utilização? E os sacos de cimento? Onde estão
depositados as conexões do esgoto do segundo apartamento
da esquerda para a direita do 5° pavimento da obra?

Códigos de categoria do
Conhecimento (Amaral, 2007)
A B C D E F G H
89
100

80

100

100

90

82
89
80

80

Fonte: dos autores.

A análise mostra que há uma distribuição razoavelmente equitativa entre as diversas
áreas com o predomínio das questões relativas à Organização do Fluxo de Atividades
(categoria C) entre as Estações de Trabalho e a Melhoria Contínua (categorias F, G e H)
tanto no que tange as repostas positivas como negativas.
É bem verdade que as 100 questões formuladas não se distribuem de maneira
homogênea entre as áreas, existindo uma percentagem bem maior daquelas relativas à
Organização do Fluxo de Atividades entre as Estações de Trabalho (24% das questões)
e Coordenação e Direção das Operações no Curto prazo (31%) do que aquelas relativas
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à Organização do Trabalho em Ciclos Repetitivos (9%), Aumento da Qualidade de Vida
no Trabalho (11%) e Melhoria Contínua (14%).
Desta forma é de se esperar que haja um maior número de posicionamentos enfáticos
relativo às questões sobre fluxos, enquanto aparece com surpresa o destaque dado à área
de melhoria contínua. Esta última obteve um pequeno número de questões, mas grande
incidência de posicionamentos altamente negativos.
Uma segunda análise foi conduzida avaliando-se todas as questões respondidas e não
somente aquelas com a maior incidência de respostas afirmativas e negativas. A seguir a
Tabela 4 ilustra os resultados obtidos.
Tabela 4 - Total de questões para cada categoria respondidas (positiva e negativa)
Categorias
Nº de questões com predominância de respostas positiva
Nº de respostas com equivalência entre positivas e negativas
Nº de questões com predominância de respostas negativas
Nº total de questões
Fonte: dos autores.

A
1
2
3

B
5
3
1
9

C
5
4
12
21

D
10
4
7
21

E
7
1
8

F
4
2
5
11

G
3
3

H
1
4
2
7

Segundo a Tabela 4 os respondentes estão mais seguros nos quesitos relativos
Organização do Trabalho em Ciclos Repetitivos (categoria B), Coordenação e Direção
das Operações no Curto Prazo (categoria D) e Aumento da Qualidade de Vida no
Trabalho (categoria E), com destacada predominância para este último.
Por outro lado existem dificuldades para se posicionar nos itens relativos às categorias
A, C e G, com destaque para este último (apesar do pequeno número de questões
formuladas nessa categoria).
Outra análise seria fundir os itens relativos a F (Melhoria contínua), G (Medição de
desempenho) e H (Custos de Produção) numa única categoria. Neste caso de um total de
21 questões relativas a essa macro área foram contabilizadas, dez teriam respostas
predominantemente negativas, enquanto que apenas cinco seriam positivas.
Por fim, a Figura 1 apresenta o percentual de questões positivas em relação ao total para
cada categoria, considerando a macro área de melhoria contínua como o somatório das
questões de F, G e H.
Figura 1 - Distribuição de acertos por categoria de conhecimento

Fonte: dos autores.
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Observa-se, portanto, que ainda assim, as questões sobre melhoria contínua tem baixa
incidência em termos de assertividade positiva, assim como Organização do Fluxo de
Atividades entre as Estações de Trabalho. Destaca-se ainda, a Identificação de Valor
para o Cliente que não obteve pontuações positivas.
6

CONCLUSÃO

As dificuldades dos respondentes estão ligadas a dois elementos essenciais da produção
enxuta, que são: (C) Organização do Fluxo de Atividades entre as Estações de Trabalho
e (F) Melhoria Contínua (Kaizen). De outra parte, nota-se um domínio daquelas que
seriam as habilidades básicas dos respondentes como gestores de obras: (B)
Organização do Trabalho em Ciclos Repetitivos e a (D) Coordenação e Direção das
Operações no Curto Prazo.
É oportuno lembrar que (D) Coordenação e Direção das Operações no Curto Prazo
também pode ser confundidas com esforços gerenciais exercidos pelos respondentes na
tentativa de contemporizar os inúmeros problemas que ocorrem em obra pela sua falta
de organização naquilo que se chama de gestão por apagar incêndios. Desta forma não
é surpresa que os participantes dessa pesquisa se sintam capacitados na área de
coordenação.
Também não é surpresa a quase hegemônica capacidade de dar respostas afirmativas
relativas ao item E (Aumento da Qualidade de Vida no Trabalho). Lima (1997) já
alertava em sua tese de doutorado que as novas relações capital-trabalho na construção
civil impunham um melhor atendimento as necessidades básicas do trabalhador, o que
resultava numa melhoria da qualidade de vida no trabalho principalmente naqueles itens
que dependiam unicamente da provisão de melhores bens materiais relativos à
alimentação, alojamento, lazer e dignidade no trabalho.
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RESUMO
A flexibilização e a personalização de projetos são conceitos adotados pelas construtoras para se
adequarem às exigências do mercado imobiliário, com atenção à satisfação dos usuários. No entanto, as
estratégias estão sendo amplamente praticadas em todo o país, mas ainda não há uma gestão eficaz do
processo de modificações. A participação dos usuários nas definições de projeto, característica da
flexibilização e personalização, resulta em aumento da quantidade de intervenientes e informações.
Assim, com o aumento do fluxo de dados, as falhas na comunicação e na retroalimentação do processo
são ocorrências frequentes, necessitando de um sistema de gestão adequado à quantidade de informações.
As falhas no fluxo de informações causam retrabalho, atrasos na fase de construção, aumento na geração
de resíduos e perda de material. Diante disso, este trabalho tem como objetivo investigar os processos de
flexibilização e personalização de projeto, em empreendimentos comercializados em Porto Alegre, RS. O
desenvolvimento da pesquisa foi dividido em duas etapas: levantamento e análise da publicidade de 143
projetos; e quatro estudos de caso realizados em empresas de construção. Os resultados indicaram falhas
na gestão das modificações de projeto, inclusive problemas no fluxo de informações. Com base na análise
dos resultados, a pesquisa propõe um conjunto de diretrizes que incluem a utilização de TICs, tais como
extranets de projeto, dispositivos móveis e plataforma BIM. As diretrizes visam à melhoria da gestão das
modificações de projeto; buscando eficiência da comunicação entre os intervenientes, redução de
retrabalho, diminuição dos resíduos gerados e retroalimentação de dados; agregando qualidade à
edificação e maior satisfação dos usuários.
Palavras-chave: Modificações de projeto, Gestão da informação, TIC, BIM.

ABSTRACT
The flexibility and customization of designs are concepts adopted by construction companies to suit the
requirements of real estate market, with attention to user satisfaction. However, strategies are being
widely practiced throughout the country, but there is still no effective management of change process. The
participation of users in design decisions, characteristic of flexibility and customization, results in an
increasing the amount of stakeholders and information. Thus, with the increased flow of data, failures in
communication and process feedback are frequent occurrences, requiring an adequate management
system to amount of information. The failures in the information flow cause rework, delays in the
construction phase, increase in waste generation and loss of material. Thus, this study aims to investigate
the processes of flexibility and customization in projects marketed in Porto Alegre, RS. The development
of the research was divided into two phases: survey and analysis in advertising of 143 projects; and four
case studies carried out in construction companies. The results indicate failures in managing the design
changes, including problems in the information flow. Based on the analysis of the results, the research
proposes a set of guidelines that include the use of ICTs, such as project extranets, mobile devices and
BIM platform. The guidelines aim to improved management of the design changes; searching efficiency of
communication between stakeholders, reduce rework, decrease of waste generated and feedback data;
adding quality to the building and greater user satisfaction.
Keywords: Design changes, Information management, ICT, BIM.
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1

INTRODUÇÃO

Desde a década de 1990, são observadas mudanças na configuração dos
empreendimentos no país, como projetos customizáveis, com alto grau de complexidade
que mobilizam diferentes especialidades. Com isso, o setor da construção civil passou a
buscar a eficiência com atenção às necessidades e satisfação dos usuários (ADESSE;
MELHADO, 2003).
Conforme Santana, Oliveira e Meira (2007), a flexibilização e a personalização de
projetos tornaram-se opções adotadas por construtoras para se adequarem às exigências
do mercado imobiliário. Porém, ainda não existe uma gestão efetiva das modificações,
resultando em retrabalhos, atrasos e desperdícios de materiais.
Segundo Larcher (2005), a flexibilização consiste no planejamento de modificações no
projeto da edificação. Já a personalização baseia-se na possibilidade de atribuir ao
produto características do consumidor, visando atender suas exigências (STAHL, 2005).
De acordo com Brandão (2011), as edificações frequentemente são projetadas
considerando apenas as necessidades da ocupação inicial, causando dificuldades e
custos adicionais para adaptar posteriormente o imóvel. Strapasson (2011) afirma que a
falta de flexibilidade nos projetos ou a falta de atendimento às necessidades dos
usuários podem causar intervenções, demolição parcial, e até a demolição completa de
uma edificação.
Para Osmani, Glass e Price (2008), as alterações de requisitos dos usuários, durante a
etapa de construção, é uma das principais causas da geração de resíduos em uma obra,
além de problemas como detalhamento de projetos, falta de dados ou especificações
inadequadas, e falta de comunicação entre os diversos intervenientes.
Para Santana, Oliveira e Meira (2007), o aumento do número de intervenientes e do
volume de informações, são implicações de projetos com modificações que exigem uma
gestão adequada para evitar a ocorrência de retrabalho. Stahl (2005) explica que a
gestão das informações é importante para retroalimentação do projeto, para registro das
alterações solicitadas e para armazenar dados sobre as modificações executadas na
edificação.
Diante da importância do gerenciamento adequado do processo de modificações de
projeto, incluindo os problemas relacionados à gestão do fluxo de informações, é
objetivo deste trabalho investigar os processos de flexibilização e personalização de
projetos em empreendimentos da cidade de Porto Alegre, RS.
A pesquisa inclui a identificação da situação da flexibilização e da personalização nos
empreendimentos comercializados na região de estudo, formando um panorama da
realidade do mercado imobiliário. Ainda, o trabalho abrange um estudo de casos para
identificar os principais aspectos e problemas acarretados pela flexibilização e
personalização de projetos, para identificação de problemas no processo de
modificações e no fluxo de informações.
Com a análise dos resultados, foi elaborado um conjunto de diretrizes visando à
melhoria do gerenciamento de empreendimentos com modificações de projeto. As
diretrizes estão relacionadas aos principais problemas verificados durante a pesquisa,
especialmente problemas relacionados à gestão do fluxo de informações.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

Processo de projeto

O processo de projeto na construção civil é complexo, devido às características dos
atuais empreendimentos; composto por diversos subprojetos, desenvolvidos por
diferentes profissionais de forma fragmentada e sequencial, gerando uma grande
quantidade de informação (FABRICIO, 2007). Para Manzione e Melhado (2007), as
falhas de projeto são causadas por problemas no atendimento dos requisitos dos
usuários e pelas modificações de projeto executadas durante a fase de construção do
empreendimento. Desta forma, Fabricio (2007) aponta a necessidade de uma
coordenação eficiente de todo o processo, conciliando todos os envolvidos com o
projeto e administrando o fluxo de informações. Ainda, conforme Brandão e Heineck
(2007), no caso de empreendimentos com flexibilização e personalização de projetos,
para a gestão eficiente das modificações, é necessário um amplo uso de Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs) para a comunicação entre os intervenientes.
2.2

Gestão da informação

Em projetos com flexibilização e personalização, as frequentes alterações de projeto não
são corretamente registradas e distribuídas a todos intervenientes, gerando erros na
execução da obra (OLIVEIRA, 2005). Para Kiviniemi (2005) é preciso desenvolver
métodos eficazes para gerenciar a grande quantidade de informações relacionadas aos
requisitos dos usuários, através do uso de TICs. Krygiel e Nies (2008) citam o BIM
(Building Information Modeling) para gerenciar a evolução do projeto e reduzir a
quantidade de retrabalho gerado por erros de projeto. Para Eastman et al., (2011) o
sistema BIM contribui para criação de um ambiente colaborativo. Para Crespo e
Ruschel (2007) outra importante ferramenta é a extranet de projeto que consiste em um
sistema colaborativo com comunicação e armazenamento de arquivos através da
internet, possibilitando a coordenação centralizada das informações do projeto.
Kuladinithi, Timm-Giel e Görg (2004) ressaltam, a computação móvel como laptops e
smartphones, para comunicação entre os intervenientes e acesso ao projeto atualizado.
3

FLEXIBILIZAÇÃO

A flexibilização de projeto consiste na previsão e planejamento de alterações na planta
da edificação (LARCHER, 2005). Conforme Brandão e Heineck (2007), o conceito de
flexibilidade na construção civil surgiu na Europa, na década de 1970, em oposição à
construção industrializada, utilizada para reconstrução de moradias em períodos pósguerra. No Brasil, o conceito de flexibilidade se consolidou na década de 1990, através
do sistema de vendas de imóveis em planta, com a possibilidade de escolha da
distribuição interna dos ambientes, entre vários layouts de planta. As principais formas
de aplicação da flexibilidade são apresentadas por Brandão e Heineck (2007):


Diversidade tipológica: opções de plantas, sem modificações;



Flexibilidade propriamente dita: variabilidade de arranjos;



Adaptabilidade: adaptação da função dos ambientes;



Ampliabilidade: ampliação externa ou interna do imóvel;



Junção/desmembramento: a divisão de um imóvel em dois ou o agrupamento de
duas habitações adjacentes, formando uma só.
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Segundo Brandão e Heineck (2007), o entendimento das mudanças das necessidades
dos usuários ainda na concepção do projeto, reduz a possibilidade de intervenções não
planejadas, como demolições e adaptações da edificação. Entretanto, Larcher (2005)
alerta sobre a possibilidade de aumento nos custos e da necessidade de ampliação dos
prazos para execução das alterações de projeto. Ainda, conforme Brandão e Heineck
(2007), a falta de flexibilidade e a falta de um profissional qualificado para execução
das modificações, geralmente resulta em alterações onerosas e ineficientes.
4

PERSONALIZAÇÃO

A personalização baseia-se na possibilidade de atribuir características particulares do
consumidor ao produto visando atender suas exigências (SANTANA; OLIVEIRA;
MEIRA, 2007). Stahl (2005) aponta que a personalização é uma estratégia originada na
indústria automobilística. Segundo Brandão e Heineck (2007), a personalização na
construção civil começou a ser praticada na década de 1990, após a flexibilização,
atendendo as exigências de clientes com maior poder aquisitivo; permitindo alterações
na planta padrão e nos materiais de acabamento. Moschen (2003) apresenta uma
classificação para os níveis de personalização praticados no mercado imobiliário:


Personalização do arranjo dos espaços: eliminação, acréscimo ou alteração das
dimensões de um ambiente;



Alterações das funções dos espaços: alteração de uso ou função dos espaços;



Personalização das instalações (hidráulica, elétrica e condicionamento de ar):
acréscimo, eliminação ou alteração da localização dos pontos, vinculadas à
personalização do arranjo ou à alteração de função dos espaços;



Alteração dos materiais de revestimentos e acabamentos: personalização dos
acabamentos, devido à variedade de modelos e às novidades do mercado.

Para Brandão (2011), a interferência do cliente no projeto torna o processo construtivo
ainda mais complexo, exigindo uma gestão eficiente do processo de personalização para
diminuir a ocorrência de retrabalho, aumento de custos e atrasos no cronograma da
obra. Conforme Santana, Oliveira e Meira (2007), as maiores dificuldades estão
relacionadas à sequência dos serviços na obra, os prazos para modificações e o aumento
do número de intervenientes. Desta forma, Stahl (2005) aponta o uso das TICs para uma
melhor gestão das informações, permitindo uma atualização mais ágil dos projetos e
documentos, reduzindo o retrabalho e a quantidade de resíduos.
5

MÉTODO

A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas. Na primeira etapa foi realizado um
levantamento de dados para identificação da situação do mercado imobiliário em
relação à ocorrência de flexibilização e/ou personalização de imóveis e, em relação às
modificações mais comercializadas e permitidas pelas empresas. Na segunda etapa foi
realizada uma pesquisa para identificar os principais aspectos e problemas acarretados
pela flexibilização e personalização de projetos, utilizando o método de estudo de casos.
A etapa de identificação da situação da oferta de modificações de projeto foi realizada
através da coleta e análise da publicidade de 143 empreendimentos formando um
panorama da realidade do mercado imobiliário. A publicidade dos empreendimentos foi
coletada na mídia, em anúncios em jornais, folders, sites de construtoras, incorporadoras
e imobiliárias, além de visitas a feiras de imóveis e visitas aos plantões de venda.
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Os empreendimentos foram classificados em flexíveis, ou seja, com opção de escolha
do layout de planta; e personalizáveis, quando permitia modificações nos materiais de
acabamento e alterações nas instalações do imóvel. Esta classificação permitiu a
formação de um panorama do mercado imobiliário: identificação da estratégia de venda
mais ofertada – flexibilização ou personalização – além da identificação dos layouts
mais comercializados e das modificações mais ofertadas pelas empresas; determinando
as maiores dificuldades na gestão das modificações.
Na etapa de estudos de casos foram investigados: o desenvolvimento do processo de
modificações de projeto, a coordenação dos projetos, a troca de informações entre os
intervenientes, os softwares utilizados pelas empresas, as modificações planejadas no
projeto, as alterações mais solicitadas pelos usuários, os prazos para modificações e os
principais problemas relacionados às alterações de projeto.
Para coleta de dados a respeito do processo de projeto, produção, troca de informações e
gerenciamento das modificações de projeto em cada empresa, foram realizadas
entrevistas estruturadas com os profissionais envolvidos no processo, como os
arquitetos, engenheiros ou coordenadores de projetos. Também foram realizadas visitas
às obras dos empreendimentos com possibilidade de modificações de projeto, para
observação do processo de produção e análise da troca de informações entre os
intervenientes do processo, permitindo identificar problemas recorrentes nas empresas
construtoras.
Com a análise dos resultados, foi elaborado um conjunto de diretrizes visando à
melhoria do gerenciamento de empreendimentos com flexibilização ou personalização
de projeto. As diretrizes estão relacionadas aos principais problemas verificados durante
a pesquisa, especialmente problemas relacionados à gestão das informações.
6
6.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Situação da oferta de modificações de projeto

De acordo com os resultados, observou-se a maior ocorrência da comercialização de
empreendimentos com customização, onde as empresas ofertavam a flexibilização –
diferentes layouts de projeto – em conjunto com a personalização – modificações de
materiais de acabamento.
A partir da análise dos dados, observou-se que na flexibilização, além da planta padrão
de três dormitórios são oferecidas mais opções de layouts de plantas. Na flexibilização,
os layouts de projeto mais ofertados são (em ordem): a cozinha americana; o aumento
da sala de estar e a criação de um closet, ambos pela eliminação do terceiro dormitório.
Em relação à personalização, os resultados apontaram que as empresas comercializam
imóveis que oferecem a flexibilização em conjunto com a personalização do projeto,
com opções de layouts alternativos e a possibilidade de modificações em acabamentos e
instalações. Na personalização, verificou-se que as modificações mais solicitadas são
(em ordem): pisos, revestimentos, instalações, alterações de layout, metais, louças,
bancadas e instalação de banheira.
Na Figura 1, um exemplo da publicidade de venda de apartamentos com flexibilização,
com demonstração do projeto original e das opções de layout: no projeto original há três
dormitórios (a) e nas outras opções o terceiro dormitório é modificado em diferentes
situações, para aumento da sala de estar (b) ou criação de um closet (c,d).
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Figura 1 – Publicidade de empreendimento com flexibilização de projeto (a,b,c,d)

a) Projeto original

b) Projeto modificado: aumento da sala

c) Projeto modificado: closet
Fonte: Divulgação da empresa

d) Projeto modificado: closet

Na Figura 2 é demonstrada uma interface para personalizar o projeto de um imóvel,
simulando as modificações requisitadas pelo usuário. Neste empreendimento são
ofertados diferentes layouts de projeto – flexibilização – e diversas formas de
personalizar o imóvel, como inclusão de lavabo e até modificação de pisos.
Figura 2 – Publicidade de empreendimento: interface para personalizar o projeto

Fonte: Divulgação da empresa

Diante dos resultados, verificou-se que cada empresa permite determinadas
modificações de projeto. No entanto, observou-se que a maioria das empresas permitia a
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escolha de layouts mesmo após a execução das paredes. De acordo com a publicidade
dos empreendimentos, não é estipulado um prazo máximo para alterações, provocando
modificações durante a fase de construção. Estas modificações podem causar
demolições, para serviços já executados, além da geração de resíduos, retrabalho e até
atrasos no cronograma.
Ainda, considerando a complexidade dos atuais projetos e a ampliação da oferta destes
empreendimentos, incluindo edificações para a classe média baixa – com grande
número de apartamentos – é demonstrada a importância da gestão das modificações,
principalmente a gestão da troca de informações entre os intervenientes.
6.2

Estudo de casos
Tabela 1 – Estudo de casos

Questão

Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3
Empresa 4
1.
Gerente e Setor de Setor e gerente de Sem coordenação; Gerente e Setor de
Coordenação personalização
projetos
responsável - autor personalização
dos projetos
do projeto
2.
E-mail, reuniões, E-mail, reuniões, E-mail, reuniões, E-mail, reuniões,
Troca de
telefone, extranet; telefone, extranet; telefone, Software telefone, extranet;
informações obra- laptops com obra- netbooks com gestão; laptops com obra- laptops com
internet sem fio
internet sem fio
internet sem fio
internet sem fio
3.
Auto CAD;
Auto CAD;
Auto CAD;
Auto CAD;
Softwares
MS Project;
MS Project
MS Project;
MS Project;
SketchUp
Software de gestão Software de
com acesso internet maquetes virtuais
4.
Oferta de
Oferta de
Oferta de diferentes Oferta de diferentes
Flexibilização diferentes layouts diferentes layouts layouts
layouts
5.
Acabamentos e
Personalização instalações

Alguns
acabamentos

Aumento da sala
de estar e closet;
cozinha americana;
revestimentos;
pisos; metais
Depende de
Antes da execução
aprovação do setor dos revestimentos
internos

Acabamentos e
instalações

Acabamentos e
instalações

Aumento da sala
de estar; cozinha
americana;
revestimentos;
pisos; instalações
Até 6 meses antes
do habite-se

Aumento da sala
de estar;
revestimentos;
pisos; metais;
instalações
Depende de
aprovação do
setor de projetos

6. Principais
modificações
solicitadas
pelos
compradores
7. Prazo para
autorização de
modificações

Revestimentos;
pisos; metais;
instalações;
banheira

8. Nº de
unidades
modificadas
9. Problemas
com as
modificações
de projetos

80% personalização 90% flexibilização 50% flexibilização 40% flexibilização
50% personalização 70%personalização 70%personalização

Atrasos de
cronograma e
entrega de
materiais;
retrabalho; perda
de material
aprox.10%

Gestão da
Gestão das
informação;
modificações;
atrasos; estocagem falhas de projeto e
de novos materiais; execução;
retrabalho; perda retrabalho; perda
de material
de material
aprox.10%
aprox.20%

Fonte: Elaborada pelos autores
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Falhas de
comunicação;
falhas de projeto e
execução;
retrabalho; perda
de material de
aprox. 15%

De acordo com as respostas obtidas nas entrevistas e na observação do andamento das
obras, verificou-se que a empresa 1 possui um coordenador de projetos e um setor de
personalização; e os softwares utilizados não permitem a integração do projeto e
produção, gerando retrabalho e atrasos na execução. No caso da empresa 2, são
utilizados meios tradicionais de comunicação sem softwares de gestão, observando-se a
falta de integração entre os envolvidos; causando retrabalho, perdas e atrasos na
produção. Em relação à empresa 3, não há um controle específico para as modificações;
a troca de informações ocorre de maneira informal devido a falta de softwares de
gestão, causando problemas de retrabalho e perdas, relatados na entrevista. Por último, a
empresa 4 possui um gerenciamento das modificações através de um setor específico e
de um gerente de projetos, além da utilização de uma extranet de projeto, mas ainda
foram constatados problemas devido a falta de informações dos projetos personalizados.
Conforme análise, as empresas possuem métodos diferentes para gerenciar os projetos.
Porém, estes métodos se mostraram insuficientes para a demanda de modificações
observada; com problemas de retrabalho, perda de material e atrasos. Também, notou-se
a falta de TICs e BIM, para integração do projeto com a produção, pois a maioria das
empresas possui um processo de projeto tradicional, sem uma efetiva colaboração entre
os intervenientes. Outra questão observada é a dificuldade de gerenciamento de
empreendimentos com grande número de apartamentos com modificações de projeto;
percebendo-se a importância da gestão adequada ao grande volume de informações.
Além disso, outros fatores mostraram-se relevantes para a gestão do processo, tais
como, prazos rígidos para as modificações, além de limites para personalização; pois foi
detectada a relação da ocorrência de retrabalho e perda de material quando estas
questões não eram controladas com rigor.
Desta forma, com a formação de um panorama do mercado imobiliário e com a
identificação dos métodos de gestão nas empresas do estudo de casos; este trabalho
propõe diretrizes para a melhoria da gestão das modificações de projeto, principalmente
para o fluxo de informação, onde foram observados os maiores problemas de gestão das
modificações.
6.3

Diretrizes para gestão de projetos com modificações

Como apresentado, no processo de modificações de projeto há diversos intervenientes.
Além disso, o projeto ainda é tratado de forma sequencial, com subdivisão dos projetos,
gerando uma grande quantidade de informação. Estes fatores ressaltam a necessidade da
gestão adequada das informações. Nas empresas pesquisadas, a utilização de TICs é
indispensável para comunicação entre os intervenientes.
De acordo com a literatura, através da gestão da informação, podem-se minimizar
problemas de retrabalho, desperdício de materiais e mão de obra, além de atrasos de
cronograma e aumento do custo da edificação; problemas recorrentes nos casos
estudados. Ainda, com a utilização de TICs é possível controlar a execução das
alterações no canteiro de obras, com uma atualização mais ágil dos projetos, reduzindo
falhas na troca de informações.
Assim, com base nos resultados obtidos, é proposto um conjunto de cinco diretrizes
visando à melhoria da gestão das modificações, através do gerenciamento das
informações e da gestão do processo. Trata-se de diretrizes aplicáveis para os casos
apresentados, bem como, para as demais empresas que oferecem a possibilidade
modificações durante a execução dos projetos. As diretrizes possuem ênfase na
comunicação entre os intervenientes. A seguir, são descritas as diretrizes propostas:
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Promover a eficiência da comunicação entre os intervenientes: uso de
dispositivos móveis com Internet sem fio, como: laptops, netbooks e tablets.
Assim, obtém-se uma comunicação ágil, com dados atualizados e acessíveis à
distância.



Promover a gestão do fluxo de informações: uso de extranets de projeto e
softwares de gestão para reduzir problemas de comunicação entre o setor de
projetos e a obra, além de problemas de retrabalho e perda de material.



Integrar as informações de projeto e produção: implantação de sistemas BIM
para integração das informações em um único arquivo digital, facilitando as
atualizações e a gestão do projeto; permitindo a redução de problemas na
compra de materiais, com atualização simultânea de quantitativos.



Estabelecer a coordenação de projetos com modificações: implantação de setor
para gerenciar as modificações, e definição de um coordenador de projetos.
Assim, pode-se garantir a qualidade do projeto com soluções adequadas,
evitando o retrabalho; estimular a colaboração entre os intervenientes,
centralizar a tomada de decisões, e controlar o fluxo de informações.



Definir procedimentos para gestão das modificações: definição de limites para as
modificações (prazo para solicitação e lista de itens personalizáveis), além do
planejamento da execução das modificações.

CONCLUSÕES

A participação do usuário nas definições de projeto já é uma estratégia integrada às
ofertas do mercado imobiliário, sendo considerado um diferencial de venda. A
flexibilização e a personalização agregam qualidade ao empreendimento, além de
proporcionar maior satisfação do usuário; permitindo adequar o projeto às suas
necessidades, reduzindo a ocorrência de reformas realizadas durante o ciclo de vida das
edificações. Além disso, com a adequação da edificação às necessidades dos usuários,
reduz-se a ocorrência de desperdícios durante as reformas. Os desperdícios e perdas
ocorrem pela falta de flexibilidade do projeto original e pela falta de um profissional
qualificado para as alterações.
De acordo com o estudo, as maiores dificuldades enfrentadas pelas empresas estão
relacionadas ao grande fluxo de informações, com aumento dos dados de projeto e
aumento do número de intervenientes. Ainda, a falta de integração entre os
intervenientes, a falta de coordenação de projetos com modificações e a falta de
investimentos em TICs e BIM; são fatores que contribuem para ocorrência de erros de
projeto, retrabalho, atrasos e perda de material. Estas falhas são causadoras de
problemas no processo de projeto e produção, observados durante o acompanhamento
das obras estudadas. Desta forma, o conjunto de diretrizes proposto, visa à eficiência da
gestão da comunicação entre os intervenientes e a redução do retrabalho,
proporcionando a melhoria da gestão de projetos com modificações.
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Resumo
O Mecanismo da Função Produção (MFP) foi proposto por Shigeo Shingo como parte do Sistema Toyota
de Produção. Ele consiste em um instrumento de análise do fenômeno da produção como uma rede de
processos e operações. O propósito deste artigo é demonstrar o uso desta ferramenta para planejar um
método de produção a ser utilizado em um canteiro de obras, e identificar possíveis contribuições
resultantes de seu uso na construção. O método de pesquisa adotado foi de estudo de caso, conduzido em
um empreendimento composto por três prédios residenciais de 19 andares e um comercial. Uma análise
crítica do processo de produção da estrutura de concreto armado foi conduzida em um dos prédios
residenciais utilizando o MFP. Com base nos problemas identificados, o método de produção foi revisto, e
então implementado em um prédio idêntico ao anterior, no mesmo empreendimento, resultando em uma
substancial redução do tempo de ciclo de execução entre os pavimentos. O estudo identifica três
principais contribuições do uso do MFP na análise da produção em ambiente da construção civil: torna
explícitos os distintos tipos de dependências entre as atividades, leva em consideração a existência de
ciclos de operação aninhados para fins de planejamento do método de produção, e incentiva o
planejamento de operações em ciclos curtos e elevado nível de detalhe como subsídio às equipes na
atribuição das tarefas aos seus componentes.
Palavras-chave: Mecanismo da Função Produção, trabalho padronizado, produção enxuta.

Abstract
The Mechanism of Production Function (MFP) was proposed by Shigeo Shingo as part of the Toyota
Production System. It is a tool for analyzing the production phenomena as a network of processes and
operations. The purpose of this article is to demonstrate the use of MFP to design a production method in
a construction site, and to assess the contributions that result from its application to the construction. The
research method adopted was case study, which was conducted in a construction site that comprises three
residential 19 stories buildings plus a commercial one. A critical analysis of the production process of the
concrete structure was performed using the MFP, in one of the three residential buildings. The production
method was then revised and implemented in an identical building in the same construction site, resulting
in a substantial reduction of the cycle time between stories. The study points out three important
contributions that may arise from the use of MFP in construction: it explicits the distinct kinds of
dependencies among activities, it takes into account the existence of nested operation cycles while
planning the production method, and it enforces the planning of the operation cycles by adopting short
cycle times and at a great level of detail, to aid production teams in assigning individual tasks to their
members.
Keywords: Mechanism of Production Function, standardized work, lean production.

1. INTRODUÇÃO
O Mecanismo da Função Produção (MFP) foi originalmente proposto por Shigeo
Shingo em 1945, consistindo em um método para a análise de sistemas produtivos a
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partir da consideração simultânea dos fluxos de materiais (objetos da produção) e de
trabalhadores e máquinas (sujeitos da produção). Segundo Antunes Jr. (1994), o MFP é
parte fundamental da base conceitual do Sistema Toyota de Produção, sendo a lógica
básica de construção teórica do Mecanismo da Função Produção absolutamente geral e
aplicável ao planejamento de quaisquer sistemas de produção.
Antunes Jr. (1994) salienta que apesar dos gerentes ocidentais estarem experimentando
algumas características do Sistema Toyota de Produção (STP), esses o fazem sem
compreender em profundidade as raízes conceituais desse Sistema e suas implicações.
Como explica Lillrank (1995), tal deficiência pode afetar profundamente a capacidade
de implementar o STP em contextos distintos daquele que lhe deu origem, como por
exemplo a construção civil.
Diversos trabalhos foram publicados no sentido de salientar as características do MFP e
suas possíveis aplicações na construção civil (como por exemplo KOSKELA, 1992 e
ISATTO E FORMOSO, 1998). Mais recentemente, Jørgensen e Emmit (2008) afirmam
que as dificuldades encontradas na transferência dos princípios do STP e da Qualidade
Total (sob a denominação de Lean Production) ao contexto da construção civil residem
fundamentalmente no fato das especificidades desse contexto terem sido amplamente
desconsideradas ao longo do processo. Sugerem tais autores o retorno da discussão de
alguns conceitos fundamentais do STP, bem como a apresentação de evidências
empíricas que comprovem a superioridade desses conceitos no contexto da construção
civil.
O presente artigo busca contribuir para esta discussão, tendo por objetivo demonstrar a
aplicação do Mecanismo Função Produção no planejamento do método de produção de
um processo construtivo, bem como identificar possíveis contribuições resultantes de
seu emprego no contexto da construção civil.
2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1. O Mecanismo da Função Produção
O Mecanismo da Função Produção parte da premissa que toda produção pode ser
compreendida como uma rede constituída por processos (fluxos de materiais) e
operações (fluxos de trabalhadores e máquinas) (Figura 1) (SHINGO, 1989).
Figura 1 – O Mecanismo da Função Produção

Fonte: Shingo (1989)
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Na visão de Shingo (1989), processos e operações tem natureza fundamentalmente
distinta. Os processos representam a transformação gradativa que deve ocorrer das
matérias-primas em direção ao produto acabado, ao passo as operações dizem respeito à
sequência de aplicação do trabalho de trabalhadores e máquinas a esses processos. De
outra forma, as operações são meios utilizados para acionar os processos, visando a
realização da produção. Devido a esta relação de meios e fins, Shingo (1989) é
absolutamente claro quanto à precedência que deve ter a análise e as melhorias de
processo em relação às operações. Segundo Shingo (1989), melhorias feitas na
operação, sem que seja considerado seu impacto no processo podem, na realidade,
reduzir a eficiência global.
2.2. Ferramentas para análise e melhoria da produção no contexto do Mecanismo
da Função Produção
Em razão das recomendações de Shingo, é natural que a análise da produção se dê
segundo cada uma destas visões em separado. Ishiwata (1995) demonstra a aplicação de
ferramentas de uso já consagrado no contexto da engenharia de produção para estes fins.
A análise de processo emprega o diagrama de processo, onde são representadas as
atividades segundo sua natureza (conversão, inspeção, transporte e esperas). A análise
da operação pode ser realizada empregando diagramas de operação, semelhantes aos
diagramas de processo, e onde são identificadas as atividades acima mencionadas em
termos das suas operações principais, auxiliares, preparação e folgas. A operação ainda
pode ser analisada de outras formas, visando fins específicos: através de diagramas de
operação detalhados onde são identificados os movimentos específicos de cada
trabalhador, para conduzir estudos de tempos e movimentos dos trabalhadores, visando
aumentar sua eficiência por meio da redução de tempos e movimentos individuais; ou
através de diagramas de operação conjunta (ou diagramas homem-máquina), onde a
operação conjunta entre trabalhadores e máquinas é analisada segundo o grau de
interação entre esses atores, visando a coordenação entre os mesmos. Descrições
detalhadas destes diagramas e exemplos de sua aplicação podem ser encontrados em
Barnes (1999) e Ishiwata (1995).
Por outro lado, existem ferramentas que permitem a avaliação integrada do método de
produção empregado em termos de seus processos e operações. Uma destas ferramentas
é o mapeamento do fluxo de valor (MFV) (ROTHER; SHOOK, 2009), que representa
tanto o processo produtivo como as operações das equipes e trabalhadores. Isto permite
a análise de aspectos ausentes nos diagramas anteriormente citados, como o tempo de
ciclo do processo (intervalo entre a produção de produtos sucessivos) e das operações (o
tempo de execução de um ciclo de trabalho por um operário ou equipe, geralmente para
a produção de uma peça), bem o lead time1 do processo.
Outra ferramenta que permite a análise conjunta de processos e operações é o diagrama
de linha de balanço (Figura 2), muito embora esta característica não seja explicitamente
abordada na literatura sobre o assunto (p.ex. em MADERS, 1987; MENDES JUNIOR,
1999; ARDITI, TOKDEMIR E SUH, 2002). Assim como o MFV, essa técnica permite a
identificação daqueles mesmos parâmetros, apresentando porém a vantagem de
identificar cada uma das instâncias do processo (p.ex., as casas) individualmente. Sua
aplicação na construção civil está principalmente associada ao planejamento de longo
prazo dos empreendimentos (FORMOSO, 2001), no qual a produção é considerada em
1Por lead time do processo se entende o tempo necessário para um componente percorrer todo o
processo.
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um baixo nível de detalhe, com atividades bastante agregadas e operações ao nível das
equipes.
Figura 2 – Processos e operações em um diagrama de linha de balanço
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Fonte: Próprios autores

3. MÉTODO DE PESQUISA
O presente estudo foi desenvolvido em um empreendimento composto por 3 torres
residenciais e uma comercial, em Porto Alegre/RS, de agosto de 2012 a abril de 2013.
Durante o período foi acompanhada a execução de todos os 19 pavimentos da estrutura
de concreto armado de uma das torres. Com base em observação direta e entrevistas,
foram analisados criticamente os métodos de produção planejados e em execução sob a
ótica de seus processos e operações. A partir dessa análise, foram propostas diversas
alterações no método de produção, as quais foram implementadas pela empresa ao
longo da execução de 16 pavimentos de uma segunda torre idêntica à primeira. A
implementação do plano elaborado iniciou-se em novembro de 2012 e se estendeu até o
final da fase de execução da estrutura, em abril de 2013. Maiores detalhes quanto ao
método empregado e os resultados da pesquisa podem ser encontrados em Zuchetti
(2013).
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1. O método de produção planejado segundo processos e operações
Os principais insumos utilizados eram o concreto, o aço para concreto – previamente
cortado e dobrado – e vigas e lajes pré-fabricadas. As vigas e lajes eram pré-fabricadas
fora do canteiro de obras, transportadas até a obra e armazenadas no térreo da torre. As
armaduras dos pilares eram produzidas em uma central específica, dentro do canteiro, e
então depositadas no térreo da torre. Posteriormente, tais componentes eram
transportados até o local de aplicação por uma grua. A execução da estrutura também
empregava um sistema de formas (produzido previamente), que era transferido do
pavimento inferior quando da desforma da estrutura.
O processo de execução da estrutura, na forma como foi concebido, está representado
na Figura 3. Ele tem início com a liberação do local, quando é realizada a locação dos
eixos de referência. Logo após, segue-se a fixação dos gastalhos e das grades dos
pilares, sendo em seguida montados os painéis principal e laterais dos pilares, vindos do
pavimento inferior. É então posicionada a armadura do pilar, e realizado seu fechamento
com a montagem do último painel. Segue-se a concretagem do pilar, seguida de espera
mínima de 12 horas para cura preliminar. Na medida em que os pilares vão sendo
liberados ocorre a montagem das pré-vigas e, em seguida, a montagem das pré-lajes.
Com isto, é liberada a laje para a montagem das instalações elétricas e hidráulicas, e
1330

posteriormente posicionadas as armaduras negativas das lajes e vigas. Naquelas lajes
situadas no perímetro externo do pavimento e nos shafts ainda se faz necessário o
posicionamento das formas de bordas, para então ser realizada a concretagem
(“capeamento”) visando solidarização final dos elementos estruturais.
Figura 3 - Diagrama do processo

Fonte: Baseado em Zuchetti (2013)

Em função do prazo definido para a execução da estrutura, a produção dos pavimentos
foi planejada de forma a atender um tempo de conclusão entre lajes sucessivas (takttime) de sete dias. Como o tempo estimado para a produção de um pavimento em um
único lote superava em muito esta duração (estaria entre 10 e 14 dias), cada pavimento
teve de ser dividido em dois trechos, separados pela junta de dilatação.
A estratégia de execução das lajes foi planejada de forma a prever tanto uma
superposição entre a execução de diferentes pavimentos como também entre trechos,
como representado no gráfico de linha de balanço da Figura 4. Com isto, tornava-se
possível viabilizar um tempo de ciclo planejado de 7 dias entre pavimentos, compatível
portanto com o takt-time demandado. Com esta estratégia de execução, verificava-se
também a existência de tempos de ciclo associados como os diversos trechos, os quais
eram de 4 e 3 dias entre trechos sucessivos2.
Figura 4 – Sequência de execução dos pavimentos e trechos segundo o método de
produção planejado
2˚ pav - T2
2˚ pav - T1
1˚ pav - T2
1˚ pav - T1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

Tempo de um pavimento = 10 d
Legenda:

Tempo de ciclo = 7 d
Equipe 1 – trechos 1
Equipe 2 – trechos 2

Fonte: Baseado em Zuchetti (2013)

No que diz respeito ao planejamento das operações, a sobreposição dos trechos
demandava a atuação simultânea de duas equipes. A constituição e forma de
organização destas equipes não foi objeto de planejamento prévio durante a preparação
2 O que caracteriza um tempo de ciclo médio de 3,5 dias por trecho, equivalente portanto ao tempo de
ciclo do pavimento (7 dias) dividido pelo número de trechos (2 trechos).
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da produção. Os operários foram inicialmente organizados em uma única equipe de 12
carpinteiros, a qual deveria posteriormente definir sua forma de organização.
De igual forma, não houve um planejamento das operações individuais dos operários, a
serem organizadas posteriormente pelos próprios trabalhadores.
4.2. Análise do método de produção como executado
Durante a fase de observação direta da produção foi possível observar que a produção
estava ocorrendo em condições distintas daquelas planejadas. Embora houvesse
aderência a estratégia de execução da estrutura em trechos, em nenhum dos primeiros 3
pavimentos observados o tempo de ciclo atingiu o takt-time necessário de 7 dias,
sinalizando futuras dificuldades para se atingir o prazo estabelecido para a obra. O
tempo de ciclo efetivamente alcançado entre pavimentos estava em torno de 10 dias,
sendo o tempo de execução de cada pavimento em torno de 13 dias.
Em função das distintas especialidades de trabalhadores necessárias, a execução da
estrutura de cada trecho havia sido planejada pela empresa com o emprego de seis
equipes de cinco tipos distintos: a equipe de carpinteiros antes mencionada, responsável
pelas formas e concretagens (equipe A, que atuava simultaneamente em duas frentes de
trabalho, realizando os trechos T1 e T2, identificadas por AT1 e AT2), uma equipe para
montagem de vigas e lajes pré-fabricadas (equipe B), uma equipe de ferreiros (equipe E,
responsável pelos pilares e lajes), e duas equipes de instaladores (elétricos e hidráulicos,
respectivamente equipe C e equipe D). A sequência das atividades e os tempos
observados para a execução de cada uma das atividades encontram-se representados na
Figura 5.
Figura 5 – Sequência e tempos reais de execução das atividades pelas equipes
Inst.
elétrica
Equipe C
2 dias
Formas
pilares
Equipe A
4,5 dias

Armaduras
pilares
Equipe E
1 dia

Concreto
pilares
Equipe A
1 dia

Formas
laje
Equipe A
2 dias

Montagem
pré-fabric.
Equipe B
2 dias

Concreto
laje
Equipe A
0,5 dia
Inst.
hidráulica
Equipe D
2 dias

Pilares (6,5 dias)

Armação
laje
Equipe E
1,75 dias

Laje (6,5 dias)

Fonte: Baseado em Zuchetti (2013)

Uma análise mais detalhada das operações mostrou que a equipe A, além de se dividir
em duas frentes simultâneas, se organizava em times ainda menores, geralmente na
forma de duplas, de maneira a permitir a alocação de tarefas em pequenos lotes,
superpondo a execução dos trabalhos dos diferentes times. Sem isto, os tempos de
execução dos pavimentos seriam takt-time ainda maiores que os 13 dias observados.
A partir da observação direta e de entrevistas, pois possível identificar uma série de
possibilidades de melhorias a partir da visão de processos e operações. A primeira dizia
respeito à equipe A, a qual se mostrou uma importante restrição da produção,
demandando ações que aumentassem sua capacidade (p. ex. via aumento da
produtividade) ou reduzissem sua carga de trabalho (p. ex., através da transferência de
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conteúdo de trabalho para outras equipes), de forma a permitir o atendimento do takttime.
A segunda constatação dizia respeito à participação das equipes A e E no processo, onde
períodos de ociosidade e trabalho se intercalavam em cada trecho, obrigando sua
atuação alternada em dois trechos simultaneamente. Isto demandava uma estrita
sincronização entre os trechos 1 e 2, envolvendo não apenas as suas datas de início e
fim, mas também o momento em ocorria a intervenção de cada uma destas equipes em
um determinado trecho.
A terceira possibilidade de melhoria surgiu a partir da constatação de que não existia um
ordenamento pré-definido para a execução dos pilares, o que aumentava a necessidade
de deslocamento dos operários e de movimentação de materiais, interferências nos
fluxos de trabalho e extravio de componentes do sistema de formas.
Uma quarta possibilidade identificada dizia respeito a necessidade de sincronização
entre torres distintas. Como o período de montagem dos pré-fabricados era reduzido
frente ao tempo de ciclo e uma vez que este tipo de atividade demandava uma equipe
especializada (equipe B), a forma encontrada para manter a equipe B em operação
durante todo o tempo de ciclo consistia em executar simultaneamente duas torres. Neste
caso, criava-se uma dependência entre as duas torres cuja natureza não residia no
processo da estrutura em si, mas nas operações realizadas pela equipe B. Isto acarretava
maior necessidade de sincronização – agora entre duas torres distintas –, potencialmente
aumentando a variabilidade e incerteza desses processos.
4.3. Alterações propostas ao método de produção
A revisão do método de produção iniciou pelo planejamento do processo em maior nível
de detalhe, definindo a sequência de execução dos pilares, vigas e lajes, e estabelecendo
também o lote de transferência dos mesmos para as atividades seguintes. Exemplos
deste planejamento podem ser vistos na Figura 6 (sequência de execução de pilares) e
Figura 7 (sequência de execução de vigas e lajes).
Figura 6 – Sequência planejada de
execução dos pilares

Figura 7 – Sequência planejada de
execução de vigas e lajes

Fonte: Zuchetti (2013)

Fonte: Zuchetti (2013)

A isto se seguiu um estudo detalhado da operação (ao nível das operações individuais
dos operários) com principal ênfase na sincronização dentro dos times. Foi observada a
operação de cada operário e cada time, e elaborados diagramas de operação conjunta
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(BARNES, 1999) como exemplificado na Figura 8. Neste caso, a unidade de tempo
considerada para análise foi segundo.
Figura 8 – Exemplo de diagrama de operação conjunta
tac

ts

Carp 1

15

15

Deslocar
até pilar

Deslocar
até pilar

27

12

Pegar
grade

Pegar
grade

40

13

74

34

Carp 2

Posicionar Posicionar
grade
grade
Pregar
grade
no
gastalho
(6 pregos)

Segurar
grade
para que
seja
pregada

tac

ts

Carp 1

255

22

Ligar
furadeira

Marcar
furo 1
no piso

291 36

Furar
furo 1

Marcar
furo 2
no piso

327 36

Furar
furo 2

Marcar
furo 3
no piso

Carp 2

Fonte: Baseado em Zuchetti (2013)

Com base nestes elementos, foi realizado um novo planejamento das atividades levando
em conta a sincronização entre times e equipes (Figura 9). Neste planejamento, o nível
de detalhe considerado foi menor, empregando-se como unidade de tempo intervalos
fixos de 1 hora cada um. Procedeu-se de maneira semelhante para as demais atividades
do processo, em ambos os trechos.
Figura 9 – Exemplo do planejamento da sequência de execução entre times

Fonte: Baseado em Zuchetti (2013)

Ao final, foi elaborado um diagrama consolidando todas as atividades e trechos em um
pavimento (Figura 10), a qual mostra tanto o processo de execução (o que será realizado
em cada intervalo) como as operações (quem realizará o quê) dos diversos times que
compunham a equipe A e demais equipes, prescrevendo como atingir um tempo de ciclo
entre pavimentos de 5 dias. A escolha pelo tempo de ciclo de 5 dias visava reservar
alguma folga em relação ao takt-time de 7 dias demandado pelo plano de longo prazo do
empreendimento, para atender situações não previstas.
Embora as equipes tivessem características de grupos semiautônomos, distribuindo elas
mesmas as atividades entre seus membros de forma dinâmica, ficou claro durante a
observação do processo que elas careciam de conhecimento que auxiliasse na definição
de como subdividir o trabalho necessário nas tarefas individuais, e subsequentemente
atribuí-las aos trabalhadores. Assim, como sugerido por Fazinga (2012), foram
elaboradas rotinas de operação detalhada das cada equipe. O planejamento das
operações neste nível detalhe não foi realizado visando restringir a autonomia dos
operários, mas servir como uma orientação às equipes de como atingir o objetivo
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definido pelo tempo de ciclo planejado, nos moldes de um padrão de trabalho voltado a
funcionários experientes como sugerido por Kondo (1991). Uma parte da rotina de
operação da equipe A é mostrado na Figura 11, a título de exemplo.
Figura 10 – Sequência de execução dos pavimentos e trechos segundo o método de
produção proposto

Lajes trecho 2 Lajes trecho 1

Pilares trecho 2

Pilares trecho 1

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

←Marcação dos pilares
←Gastalhos dos pilares
←Grades e painéis primários
←Aço
←Grades e painéis secundários
←Travamento
←Complementares
←Concreto
←Marcação dos pilares
←Gastalhos dos pilares
←Grades e painéis primários
←Aço
←Grades e painéis secundários
←Travamento
←Complementares
←Concreto
←Montagem pré-fabricados
←Elétrica
←Hidráulica
←Armadura negativa
←Formas
Concreto →
←Montagem pré-fabricados
←Elétrica
←Hidráulica
←Armadura negativa
←Formas
Concreto →

Fonte: Baseado em Zuchetti (2013

Figura 11 – Exemplo de rotina de operação da equipe

Fonte: Zuchetti (2013)

5. CONTRIBUIÇÕES DA APLICAÇÃO DO MFP NA CONSTRUÇÃO
Sob a ótica da empresa, a principal contribuição obtida a partir da aplicação do MFP no
caso estudado foi a efetiva redução no tempo de ciclo de execução da estrutura. Durante
a implementação, o tempo de ciclo de cinco dias foi atingido em duas oportunidades (no
8º pavimento, executado em janeiro de 2013, e no 13º pavimento, executado em
fevereiro de 2013). Com a implementação do método, foi possível reverter a situação
anterior e realizar uma média de um pavimento a cada 7 dias, atendendo assim o takttime necessário, e confirmando a utilidade da aplicação do MFP para fins da elaboração
do novo método de produção.
O presente estudo identificou ainda três contribuições relevantes a partir da aplicação do
MFP para o planejamento do método de produção sob o ponto de vista teórico, descritas
a seguir.
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5.1. Dependências devido ao processo e dependências devido à operação
A visão da produção como uma rede de processos e operações ressalta um importante
aspecto observado no estudo: as dependências entre atividades não decorrem apenas de
razões associadas com o processo (Figura 3), como por exemplo a necessidade de
executar os pilares antes das vigas, mas também por razões associadas às operações,
como por exemplo a necessidade da equipe A concluir os pilares do trecho T2 para
poder iniciar as formas das lajes do trecho T1. O estudo sugere que este tipo de
dependência múltipla, característica de processos de natureza repetitiva, resulta na
necessidade de coordenação simultânea de toda a rede de processos e operações que
compõe a produção, de forma a garantir uma sincronização entre os objetos e sujeitos
do trabalho. Isto contradiz a visão geral empregada no planejamento de projetos de que
as dependências entre atividades devem ser modeladas como dependências de processo,
através de técnicas como as redes de atividades, sendo as dependências entre operações
resolvidas posteriormente, por exemplo através de algoritmos de nivelamento de
recursos.
5.2. Ciclos de operação aninhados
O estudo aponta para a necessidade de se levar em consideração ciclos aninhados
(ciclos de operação que se manifestam dentro de outros ciclos), os quais também devem
ser adequadamente sincronizados em seus vários níveis. No que diz respeito ao processo
investigado, já inicialmente ser verificava a existência de ciclos definidos pelo intervalo
dado pela conclusão de pavimentos sucessivos, e de trechos sucessivos. Porém, durante
a realização do estudo tornou-se evidente a necessidade de um planejamento mais
detalhado, incluindo ciclos entre elementos, tais como pilares e lajes. No tocante às
operações, também seus ciclos e sua sincronização tiveram de ser analisados com maior
detalhe, incluindo não apenas os ciclos de operação das equipes (e a sincronização entre
elas), mas também dos pequenos grupos – “times” – (e a sincronização entre eles), e
operários individualmente. Diagramas de operação conjunta se mostraram
especialmente úteis para sincronização das operações nos seus diferentes níveis.
5.3. Planejamento detalhado da operação como subsídio à organização das equipes
Partindo da premissa que as equipes operam de forma semiautônoma, a consideração de
ciclos curtos de operação mostra-se fundamental para um planejamento e controle mais
efetivo por parte dessas equipes, tornando assim mais ágil o processo de identificação
de eventuais desvios que dificultem atingir a meta planejada (expressa pelo tempo de
ciclo do pavimento). Fazinga (2012) sugere que tais tempos sejam explícitos, e
considerados com um dos objetivos que devem integrar os padrões de trabalho.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo ilustra o uso do Mecanismo da Função Produção, proposto por
Shigeo Shingo no contexto do Sistema Toyota de Produção, para fins de análise e
implementação de melhorias em processos da construção, através de um estudo de caso
do processo de execução de estrutura de concreto armado. A aplicação do MFP resultou
em melhorias consideráveis no que diz respeito a produtividade e prazos envolvidos no
processo estudado, reduzindo de dez para cinco dias o tempo de ciclo na execução dos
pavimentos. O estudo também identifica contribuições que podem advir da aplicação do
MFP aos processos da construção civil.
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RESUMO
Pesquisas indicam que as Habitações de Interesse Social – HIS desenvolvidas no Brasil não tem atendido
as reais necessidades dos clientes finais, o que gera a necessidade de adaptações no ambiente construído
feitas pelos próprios usuários resultando em habitações com baixa qualidade. Uma solução alternativa
seria utilizar a estratégia de customização em massa – CM na produção de casas pré-fabricadas que
permite proporcionar aos clientes finais uma gama de opções de produtos, com base nas suas
necessidades, com custos e tempo de entrega similar ao alcançado na produção em massa, e assim afetar
de forma significativa a maior retenção e satisfação dos clientes atendidos. Este artigo tem como objetivo
identificar os pontos críticos do processo de seleção e provisão de habitações a famílias com renda
inferior a R$1.600,00 e discutir os pontos propícios à implementação da CM a partir do mapeamento do
fluxo organizacional da Companhia de Habitação da cidade de Londrina-PR, COHAB_LD, companhia
responsável pelo cadastro e provisão de HIS na região de Londrina. O artigo apresenta resultados parciais
de pesquisa vinculada a dissertação de mestrado da autora principal. A estratégia de pesquisa adotada é o
estudo de caso realizado na COHAB_LB. Como resultado, este artigo apresenta os pontos críticos do
fluxo organizacional assim como oportunidades para proporcionar a customização em massa para
habitação de interesse social.
Palavras-chave: Customização em massa, Habitação de Interesse Social, Mapeamento de processo.

ABSTRACT
Research indicates that Low Income Housing developed in Brazil has not been effective in attending the
final customers’ real necessities. As a consequence, adaptations in the built environment are made by the
dweller, resulting in low quality housing. An alternative solution the use Mass Customization strategy –
MC to the production of prefab houses. The MC can provide a wide range of product options to the final
customers, based on their necessities, with cost and schedule similar to the mass production, therefore,
affecting significantly the satisfaction and retention of clients served. The purpose of this article is to
identify critical points of housing provision and selection process focused on families with income below
R$ 1600,00, as well as discuss propitious points to the implementation of MC in the organizational flow
mapping of the Housing Company of Londrina-PR, COHAB_LD. This company is responsible for the
records and provision of SIH in Londrina. This article shows the partial results from a research linked to
the main author Master Thesis. The research strategy adopted is the case study performed at
COHAB_LD. Finally, this article shows the critical points of the organizational flow as well as
opportunities in order to provide the mass customization into social interests housing development.
Keywords: Mass customization, Social Interest Housing, Process Mapping.

1

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a comunidade acadêmica tem desenvolvido diversos estudos sobre
as habitações de interesse social (HIS) brasileiras, tema este de grande importância
econômica e social, já que o país apresenta um amplo déficit habitacional, que afeta
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fortemente a população de menor renda (BRANDÃO, 2002; CIUFFOLINI; SHIMBO,
2013). Muitos destes estudos têm como foco principal a melhoria destas unidades
habitacionais, visto que muitos deles revelam que as HIS não têm atendido as reais
necessidades dos diversos usuários destes empreendimentos (BONATTO et al., 2011;
CIUFFOLINI; SHIMBO, 2013; LIMA et al., 2011).
Os empreendimentos habitacionais de interesse social (EHIS), em sua maioria, são
constituídos por unidades habitacionais padrão (BONATTO et al., 2011; BRITO et al.,
2011; CIUFFOLINI; SHIMBO, 2013; LIMA et al., 2011) que muitas vezes são
replicadas em diversas partes do país, desconsiderando não só as diferentes
características climáticas, geográficas e culturais (CIUFFOLINI; SHIMBO, 2013) como
também as diferenças de cada família. Também não se observam diferenças entre as
unidades dos diferentes programas habitacionais (BONATTO et al., 2011).
As unidades habitacionais padrão, unidades estereotípicas, definidas a partir de um
perfil familiar-padrão, não são adequadas (BRANDÃO, 2002), pois tem se observado,
nos últimos anos, variação na composição familiar e no tamanho das famílias;
mudanças socioeconômicas, inclusão da possibilidade de trabalho em casa e também o
desenvolvimento tecnológico de eletrodomésticos, equipamentos para o lar e a inserção
do computador no ambiente familiar (BRANDÃO, 2002; LEITE; HEINECK, 2012).
Essas constatações evidenciam que as famílias possuem necessidades diferentes e são
levadas a fazer modificações e ampliações em suas casas para que as unidades se
adequem às suas necessidades. Contudo estas unidades também não são preparadas para
tais intervenções, o que acarreta baixa qualidade e alto custo (BRANDÃO, 2011).
A necessidade por mais espaço devido à inadequação do espaço habitacional foi
identificada por Bonatto et al. (2011) como o principal motivo para os usuários não
permanecerem nos imóveis, enquanto que a possibilidade de ampliações e reformas é
vista como um ponto que caracteriza melhoria no estilo de vida dos usuários.
Além destes problemas, os EHIS apresentam, também, baixa qualidade arquitetônica
(BRANDÃO, 2011; BRITO et al., 2011; CIUFFOLINI; SHIMBO, 2013; LIMA et al.,
2011) razão de forte crítica da produção habitacional brasileira (LIMA et al., 2011).
Todos estes problemas acarretam em reclamações e insatisfação dos usuários (LIMA et
al., 2011) e, por consequência, ocasionam também baixa retenção do imóvel, o que
prejudica as programas habitacionais.
Logo, verifica-se a necessidade de agregar mais valor ao produto. Uma alternativa é
utilizar a estratégia de customização em massa – CM na produção de casas préfabricadas. A CM pode ser defina como uma estratégia que permite proporcionar aos
clientes finais uma gama de opções de produtos, com base nas suas necessidades, com
custos similares ao alcançado na produção em massa (HART, 1995; PINE, 1993) e,
assim, afetar de forma significativa a maior retenção e satisfação dos clientes atendidos.
Com base nesta problemática o objetivo deste trabalho consiste em identificar os pontos
críticos do processo de seleção e provisão de habitações a famílias com renda até
R$1.600,00 e discutir os pontos propícios à implementação da CM a partir de um estudo
de caso do mapeamento do fluxo organizacional da companhia de habitação da cidade
de Londrina-PR, COHAB_LD, companhia responsável pelo cadastro e provisão de HIS
na região de Londrina. Atualmente, 15.500 famílias com renda até 1,5 salários mínimos,
não possuem habitação na cidade de Londrina-PR (COHAB_LD/2013).
Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizada, primeiramente, a pesquisa
bibliográfica para uma clara compreensão do conceito de CM e suas implicações no
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contexto da construção habitacional. A coleta de dados foi realizada por meio de análise
de documentos da COHAB_LB, a partir do cadastro da população interessada até o
momento de entrega das unidades habitacionais; entrevistas com a responsável pelo
Departamento de Assistência Social da companhia e por este processo, e mapeamento
do processo de provisão.
2

CUSTOMIZAÇÃO EM MASSA - CM

O termo customização em massa foi, primeiramente, discutido por Stanley Davis em
1987, no seu livro Future Perfect onde ele argumenta que os produtos poderiam ser
fabricados com as especificações dos clientes, como na economia pré-industrial; e com
o custo de um item produzido em massa, como na economia de mercado de massa
(DURAY et al., 2000; SILVEIRA et al., 2001).
Pine (1993) define CM como uma estratégia que permite a produção de uma ampla
variedade a um baixo custo e complementa ainda que esta é uma nova visão dos
negócios, que tem como objetivo identificar e satisfazer os desejos e as necessidades
individuais dos clientes sem sacrificar a eficiência, eficácia ou o baixo custo. Pine
argumenta ainda, juntamente a outros autores, que esses objetivos da CM são atingidos
com o uso de tecnologias de informação e processos flexíveis de trabalho. (GILMORE;
PINE, 1997, PINE et al., 1995).
Já para Hart (1995) o conceito tem duas definições distintas. A primeira delas é definida
como a capacidade de fornecer o que os clientes querem, quando, onde e como eles
querem. Trata-se de um conceito visionário, pois as empresas não conseguem alcançálo, em sua plenitude. A outra é definida como a capacidade de fornecer aos clientes uma
variedade de produtos, que podem ser customizados individualmente, a partir da
necessidade do cliente, a um custo baixo, assim como no sistema de produção em
massa, por meio de estruturas organizacionais e processos flexíveis. Esta é uma
definição prática e também mais viável (HART, 1995).
Duray et al. (2000), em um estudo empírico, verificaram que a CM pode ser obtida na
prática por meio da modularidade, que permite que os produtos sejam produzidos em
larga escala, mantendo os custos de produção mais baixos, e da identificação estratégica
do ponto de envolvimento do cliente no processo de desenvolvimento do produto
(PDP).
2.1

Ponto de envolvimento do cliente na customização em massa

O ponto de envolvimento do cliente é um fator determinante na implementação da CM,
já que o atendimento às necessidades específicas dos usuários tende a aumentar
significativamente o custo do produto. Duray et al (2000) definem o grau de
customização do produto de acordo com o ponto de envolvimento do cliente, no
processo de produção: design, fabricação, montagem e uso. Quanto mais cedo, mais
customizado será o produto.
Já Mintzberg (1988) apud Duray et al. (2000) que também se apoia neste raciocínio,
classifica as formas de customização em três categorias, com os respectivos pontos de
envolvimento do cliente:


Pura: envolvimento do cliente desde o projeto até o uso do produto, altamente
customizado;
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Adaptadas: envolvimento do cliente no ponto fabril, onde os produtos
padronizados são alterados para atender as necessidades dos clientes;



Padronizadas, ou estratégia de customização padronizada: envolvimento do
cliente no ponto de montagem e entrega, onde o cliente escolhe as características
desejadas a partir de uma lista de opções padrão; apresenta grau baixo de
customização, pois a configuração customizada acontece através da organização
dos componentes padronizados.

O ponto de envolvimento do cliente, originalmente denominado de Order Penetration
Point-OPP, é definido como um ponto na cadeia de produção de um produto, onde o
produto é associado à ordem especifica do cliente (OLHAGER, 2003), ou seja,
momento em que a ordem do cliente entra na cadeia de valor. Às vezes, também, é
chamado de Customer Order Decoupling Point – CODP.
A abordagem do DPD divide o produto em duas partes, a anterior e a posterior a ordem
do cliente (FEITZINGER; LEE 1997), essa divisão acontece na determinação do OPP, e
a sua posição pode variar de acordo com a estratégia da empresa. Na etapa anterior
devem se concentrar as tarefas da parte padronizada do produto, enquanto que na etapa
posterior ao envolvimento do cliente devem se concentrar as tarefas da parte
customizada do produto.
A customização a montante aumenta o nível de customização como também o tempo de
produção, enquanto que a jusante aumenta o nível de padronização (OLHAGER, 2003).
A chave para customizar em massa é adiar a tarefa de diferenciação do produto, para um
cliente especifico, até o ultimo ponto possível na rede de abastecimento (FEITZINGER
e LEE, 1997). A eficiência do adiamento requer esforço coordenado das equipes de
projeto e de produção (ROCHA; KEMMER, 2013).
3

MÉTODO

Este artigo apresenta resultados parciais da pesquisa de mestrado em desenvolvimento,
da autora principal, cujo objeto de pesquisa é o processo de seleção e provisão de HIS.
Para realização desta pesquisa a estratégia utilizada foi o estudo de caso, que segundo
Yin (2005) é adequado quando se analisa um fenômeno contemporâneo, em que se
busca analisar, de forma detalhada e em profundidade, um fenômeno dentro de seu
contexto. Esta estratégia tem a capacidade de lidar com uma ampla variedade de
evidências, como, artefatos, entrevistas e observações e na qual o pesquisador tem
pouco ou nenhum controle sobre o fenômeno. O estudo foi desenvolvido no
Departamento de Assistência Social da Companhia de Habitação de Londrina-PR,
COHAB_LD, setor responsável pelo envolvimento com o cliente final, desde o cadastro
até provisão de HIS, na cidade de Londrina.
O trabalho foi desenvolvido em quatro etapas. A primeira consistiu em entrevista
semiestruturada com a responsável pelo Departamento de Assistência Social da
COHAB_LD e coleta de documentos que envolvem os candidatos aos EHIS, desde a
etapa de cadastro até o momento de entrega das unidades habitacionais. O objetivo foi
identificar como acontece o processo de seleção e provisão da HIS.
Na segunda etapa, foi realizada análise dos dados coletados na entrevista e nos
documentos fornecidos pela companhia; e também elaborado um mapa de fluxo
organizacional, atual, do processo de provisão de HIS, com o objetivo de organizar e
identificar oportunidades e barreiras para participação dos usuários no processo
estudado.
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Já na terceira etapa, foi realizada a validação do mapa do processo de provisão de HIS,
dividida em duas fases. A primeira delas constituiu em três rodadas de exposição e
discussão do mapa, com a participação de uma arquiteta, mestranda da mesma linha de
pesquisa da autora principal deste artigo, que participou da elaboração e aplicação da
entrevista. E a segunda foi realizada a partir de exposição e discussão do mapa, seguida
de outras duas reuniões com a profissional responsável pelo Departamento de
Assistência Social da COHAB_LD: uma para tirar algumas dúvidas que ainda restaram
sobre o processo e a outra de validação do mapa. Nos intervalos entre as exposições e
discussões o mapa era refeito, visando aprimorar o fluxo, até a validação final. O
objetivo foi elaborar e validar o mapa de fluxo do processo atual.
Na quarta etapa foi feita a análise do fluxo do processo de provisão da HIS, com a
identificação dos pontos críticos do fluxo organizacional e também das oportunidades
de customização em massa para HIS.
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 1 apresenta o fluxo obtido neste estudo. Na análise dos dados coletados,
buscou-se identificar o ponto de envolvimento do cliente, as informações do cliente que
entram no processo de provisão, e principalmente, os seus pontos críticos e pontos
propícios à implementação da CM.
O processo tem início com a procura dos interessados, clientes/usuários, com idade
acima de dezoito anos, junto à COHAB, mais especificamente, ao setor de atendimento
ao público da COHAB, para fazer o cadastro na companhia; ou pela mobilização, feita
pela própria companhia, das famílias que vivem em áreas de risco, insalubres e/ou
irregulares.
Durante o atendimento para o cadastro, é verificada a renda da família e se o interessado
possuiu cadastro no Cadastro Nacional de Mutuários – CADMUT da Caixa Econômica,
ou seja, se o candidato já fez financiamento de imóvel ou foi beneficiado por programa
social de habitação; e no Cadastro Único para programas sociais. A existência de
cadastro no CADMUT impede o interessado de ser beneficiado por programa social de
habitação. No entanto, ele ainda pode se cadastrar por meio da Ficha de Cadastro de
Pessoa Física – FCR da companhia, para financiar 100% da habitação, caso a
companhia tenha empreendimentos para essa população.
Podendo ser beneficiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, o futuro
beneficiário preenche a FCR, e informa qual é renda da sua família. Se a renda familiar
identificada for de até R$ 1.600,00, o usuário se enquadra na faixa de habitação
prioritariamente atendida pela COHAB-LD e continua no processo de seleção. Caso a
renda familiar seja de R$ 1.600,00 a seis salários mínimos, o usuário continua no
processo de seleção, mas em uma outra faixa do PMCMV. Como o foco deste artigo é a
faixa de renda até R$ 1.600,00, as demais faixas são relatadas neste trabalho, somente
com intuito de compreender o processo como um todo.
Ainda durante o cadastro, o usuário precisa informar se possui o Cadastro Único,
cadastro necessário para participar de programas sociais, e se ele está atualizado. Após
finalizar o cadastro, ele recebe as devidas instruções e espera as próximas etapas do
processo. Os FCR’s são arquivados em ordem numérica.
Antes de abrir um processo de seleção de famílias para um determinado
empreendimento, a COHAB_LD faz uma análise de viabilidade, em que se levanta a
demanda populacional do local a ser implantado, assim como os equipamentos
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necessários para atender esta população; após análise é emitido um relatório, que
permite abrir o processo de seleção, caso haja demanda e os demais quesitos
necessários.
Após abertura do processo, são consideradas candidatas apenas as famílias que atendem
ao requisito de territorialidade, ou seja, residem no raio de 2,5 Km do local em que será
implantado o EHIS. Este processo recomeça a cada empreendimento lançado e os que
não atendem a este requisito continuam esperando o próximo ciclo, e assim
sucessivamente. Então, são solicitados os documentos comprobatórios de toda a família:
pessoais, de renda, composição familiar, endereço e Cadastro Internacional de Doenças
– CID, se houver. Aqueles que apresentarem pendências devem sana-las e os que não se
enquadrarem nesta faixa do programa devem retornar ao início do processo em outra
faixa de atendimento ou sair do processo. Ou seja, novamente são verificados os
requisitos das famílias.
Na próxima etapa, é verificado o atendimento aos critérios do PMCMV, sendo três
critérios nacionais (famílias residentes em áreas de risco ou insalubres, com mulheres
responsáveis pela unidade familiar, com idosos ou pessoas com deficiência) e três locais
(territorialidade, famílias com residência fixa no Município de Londrina pelos últimos
cinco anos e em situação de vulnerabilidade social). Nesta etapa são selecionados a
continuar neste processo os que atendem a todos os critérios, ou os que mais atenderem
conforme demanda e tamanho do empreendimento.
Para os que continuam, neste ciclo do processo, a Assistência Social da COHAB agenda
e faz uma visita às famílias para verificar a condição de moradia e os indicadores de
vulnerabilidade, de acordo com os critérios estabelecidos pelo IPARDES1, em 2012, e
os critérios do PMCMV. Após visitas é emitido um parecer social que identifica quais
são as famílias prioritárias no processo, mediante a triagem e hierarquização das
famílias. De acordo com a ordem hierárquica obtida, a COHAB seleciona as famílias
com base no número de unidades a serem oferecidas. O número selecionado é 30%
maior do que o de unidades para que ao final do processo não faltem famílias para as
unidades entregues, já que as famílias podem, ainda, apresentar pendências ou, mesmo,
não se enquadre em todos os requisitos do programa, verificados nas etapas seguintes. O
público que não é prioridade aguarda os próximos empreendimentos.
Os selecionados são indicados para a Caixa Econômica Federal – CEF fazer análise do
perfil das famílias, considerando: o CADMUT, novamente, o Cadastro Nacional de
Inadimplência - CADIN e a renda familiar. Em uma etapa paralela a esta o
empreendimento em desenvolvimento normalmente já se encontra com 60% da obra
concluída.
Após esta análise do perfil das famílias é encaminhado para a COHAB a lista com os
perfis que foram aprovados pela CEF e então a companhia de habitação envia os
documentos dos aprovados para nova análise da CEF. Após esta nova análise a CEF
encaminha nova lista para a COHAB com o nome dos habilitados para receber as
unidades. Aqueles que apresentarem pendências, ou que não se enquadrarem nesta faixa
do programa devem retornar ao início do processo em outra faixa de atendimento ou
sair do processo.

1

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social
1343

Figura 1 - Mapa do fluxo organizacional do processo de provisão de HIS em
Londrina-PR
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Somente após esta triagem as famílias contempladas são identificadas, mediante a
compatibilização entre seleção dos habilitados pela CEF, o número de unidades
entregues e a hierarquia estabelecida anteriormente. As famílias não contempladas
retornam para o início do processo, enquanto que as contempladas são divididas em 2
grupos: as famílias com pessoas idosas e/ou com necessidades especiais, são
consideradas prioritárias para que recebam as casas que possuam melhor acesso, entre a
rua e a unidade habitacional, embora todas as unidades sejam projetadas para atendelas; e as demais famílias são contempladas por sorteio das unidades restantes, realizado
pela CEF.
O processo é finalizado com a assinatura dos contratos pelas famílias e o lançamento
dos dados das mesmas no sistema pela CEF e COHAB, com consequente entrega das
chaves.
A análise das informações coletadas e o mapeamento do processo de seleção e provisão
de HIS permitiram identificar, até o momento, que as informações coletadas sobre os
usuários são superficiais e que há oportunidades de melhoria no processo.
Com exceção das informações coletadas na FCR sobre as preferências dos clientes
quanto ao tipo de imóvel, quantidade de quartos e região de interesse, as demais
informações coletadas, se limitam aos dados pessoais, composição, condições de saúde
e renda familiar, e as características do domicilio atual. Observa-se, então, que durante o
processo não são coletadas informações como o número e as dimensões dos cômodos;
área da edificação e os espaços necessários para atender as necessidades de cada
família, relacionados à adequação do espaço ambiental, apontado por Bonatto et al.
(2011) como o principal motivo para retenção das unidades. Estas informações se
referem também as principais modificações levantadas por Brandão (2011).
O mapeamento do processo indica também que a definição das famílias comtempladas
só se efetua nas etapas finais, coincidindo com a fase final de execução do
empreendimento, o que inviabiliza a consideração de necessidades específicas da
família no processo de desenvolvimento do produto. Além disso, a designação das casas
é feita por meio de sorteio, pela CEF.
Para aumentar a retenção das famílias nas unidades habitacionais, considera-se
importante aumentar a eficácia no atendimento às necessidades dessas famílias, o que
implica em abordar, de forma simultânea e convergente os dois processos: de
desenvolvimento do produto, incluindo a produção das habitações e de seleção das
famílias.
No que se refere ao desenvolvimento do produto, um dos aspectos a ser considerado é a
tecnologia construtiva adotada: a tecnologia tradicional para a produção habitacional em
larga escala demanda longo período de produção e implica na gestão de uma grande
variedade de recursos. Essas duas características impõem sérias restrições à designação
de unidades habitacionais específicas a famílias devidamente identificadas.
Entretanto com a adoção de tecnologia pré-fabricada, o OPP do cliente, ou a definição
das famílias poderia ser próximo à fase final das unidades, no qual os módulos das
unidades seriam definidos pelos clientes, segundo as suas necessidades, em uma fase
anterior a de montagem das moradias.
Com relação à seleção das famílias, observa-se o quão segmentado é o processo e que o
mesmo poderia ser sintetizado, evitando retrabalhos. A etapa de entrega de documentos
feita pelos usuários poderia ser feita junto ao cadastro do interessado, que acarretaria em
encurtamento do processo entre as etapas de identificação da territorialidade e a
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primeira lista dos participantes da seleção, público prioridade; assim como o envio do
nome das famílias selecionadas poderia ser feita junto com o envio dos documentos, das
respectivas famílias, pela COHAB para as análises da CEF, que reduziria as etapas entre
a indicação das famílias feitas pela COHAB à CEF e a lista das famílias habilitadas,
encaminhada pela CEF à COHAB. A redução nas etapas do processo de seleção
permitiria a antecipação do OPP no PDP. O processo poderia, também, ser adaptado ao
OPP do cliente se as ferramentas de coleta de dados fossem adaptadas para, também,
capturar os requisitos destes clientes e de como estas seriam inseridas no PDP.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A CM pode ser uma maneira de agregar mais valor ao produto para o cliente final e
desta forma obter maior retenção das unidades. A interação entre os dados coletados do
cliente e o ponto de envolvimento com o processo são cruciais para implementar a CM,
pois estes proporcionam o conhecimento das necessidades de cada cliente e o momento
em que elas são inseridas no PDP, desde que o processo esteja preparado para isso.
Os resultados obtidos até o momento na pesquisa relatada neste artigo mostram que,
mesmo dentro das limitações encontradas, é possível implementar melhorias nos
processos de seleção de famílias e de desenvolvimento do produto de forma a buscar a
CM. Mas para que a implementação desta abordagem seja viável em EHIS é necessário
que os produtos ou seus componentes sejam modulares e desta forma possam ser
produzidos em larga escala, como na produção em massa, que permite a redução dos
custos do produto.
Na continuidade desta pesquisa, mais uma etapa já foi concluída, na qual foram
levantados os requisitos dos clientes por meio de uma Avaliação Pós-Ocupação – APO,
realizada em um empreendimento destinado a população com a mesma faixa de renda
da população analisada no estudo de caso aqui apresentado. Posteriormente, será
realizada uma oficina com experts com o objetivo de delinear o modelo do processo de
provisão de HIS e delimitar o escopo de CM para este tipo de habitação, baseado na
literatura de CM, nos requisitos dos clientes levantados e no mapeamento do processo
apresentado; em seguida, será realizada uma análise cronológica do mapa do processo
de provisão de HIS com intuito de sincroniza-lo com o processo de projeto e análise dos
OPPs; e então propor um modelo de processo de provisão de HIS adaptado a CM de
casas pré-fabricadas. E, por fim, a validação do modelo proposto por profissionais
envolvidos no processo de provisão de HIS em Londrina.
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RESUMO
O objetivo prioritário desse trabalho é comparar soluções com diferentes níveis de
industrialização para balizar a escolha quanto ao processo construtivo mais vantajoso a
ser adotado. A CAIXA está aprimorando o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil, balizador oficial de custos para obras executadas
com recursos Federais. Neste processo estão sendo aferidas 5.000 composições de
serviço por meio de pesquisa em campo para a coleta, processamento e análise de
informações quanto à eficiência na produção de obras. Esse trabalho tem focado
também a criação de novas composições referentes a processos construtivos inovadores.
O resultado já alcançado trouxe elementos para a proposição de um método para a
comparação preliminar entre custos de soluções construtivas com nível de
industrialização superior e de soluções convencionais. Os elementos empregados para
esta comparação estão relacionados ao custo direto da parcela da construção, conforme
escolha tecnológica, incluindo a demanda de mão de obra por unidade de serviço, e ao
prazo e custos administrativos para a gestão da obra. Alguns dos parâmetros foram
determinados através da análise das informações resultantes da aferição das
composições do SINAPI e outros foram obtidos a partir de estudo comparativo
realizado em orçamento e cronograma de projeto referencial do programa Minha Casa
Minha Vida, simulando-se os impactos da adoção das diferentes tecnologias. Por fim,
esse trabalho apresenta o SINAPI como ferramenta de fácil uso, tanto para construtores,
como para fornecedores e desenvolvedores de processos construtivos, para estudar
viabilidade e balizar decisões quanto ao processo a ser empregado, buscando a
otimização de recursos na construção de edificações.
Palavras-chave: SINAPI, Custos, Produtividade.
ABSTRACT
The primary purpose of this study is to compare solutions with different levels of
industrialization, to guide the choice as to the most advantageous construction process
to be adopted. CAIXA is enhancing SINAPI - National System of Costs for Civil
Construction -, the official benchmark of costs for construction performed through
federal resources. In this process, 5,000 compositions are being updated through field
data collection, processing and analysis of information on the efficiency in the
production of the built environment. This work is also focused on the creation of new
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compositions regarding new construction processes. The results already achieved
brought elements to propose a method for preliminary comparison between costs of
constructive solutions with higher industrialization and conventional ones. The
elements used for this comparison are related to the direct cost of the parcel of the
construction for each technology choice, the demand for labor per unit of service, and
the time and administrative costs for managing the work. Some of the parameters were
determined by analyzing the information derived from the enhancements of SINAPI and
others were obtained from a comparative study on budget and schedule, based on a
reference project typically used on Minha Casa Minha Vida government program,
simulating the impacts of adopting different technologies. Lastly, this work presents
SINAPI as an easy to use tool for both builders and developers of new construction
processes, to analyze feasibility and mark out decisions regarding which procedure to
be employed, on the pursue of the optimization of resources in the construction industry.
Keywords: SINAPI, costs, production efficiency.
1

INTRODUÇÃO

A indústria da construção Brasileira é criticada com frequência por não atingir os
mesmos níveis de desenvolvimento tecnológico dos demais ramos da indústria no País.
Essa diferença não é percebida nos países industrializados, e apresentou sensível
diminuição na última década nas demais economias em desenvolvimento, como China e
Índia, onde é crescente o emprego da pré-fabricação e montagem, e outras técnicas
menos dependentes de mão de obra, que tendem a reduzir os riscos de superação de
custos e prazos planejados.
As críticas ao setor alcançam, além da construção propriamente dita, as etapas de
projetos e orçamentos, em especial pelos baixos índices de investimento nessas fases,
normalmente abrindo mão de planejamento e monitoramento mais apurado, caminho
obrigatório para a industrialização do processo e aplicação de princípios de economia,
precisão, qualidade e velocidade de um sistema de construção.
A escolha por determinado processo construtivo precisa considerar, além da diferença
de custos entre resultados de desempenho equivalente, os impactos no contexto geral da
obra, levando também em conta itens de relação indireta, tais como: otimização das
instalações do canteiro, redução das interferências entre serviços, redução da mão de
obra alocada e dos encargos incidentes, custos indiretos de administração da obra,
controle de qualidade, e a existência de quantidade menor de pacotes de trabalho a
serem gerenciados no empreendimento. Se a análise de viabilidade não contemplar
esses efeitos e ainda forem adicionados custos relacionados às incertezas envolvidas por
se tratar de inovação, possivelmente a escolha será pela manutenção das técnicas
convencionais. O setor da indústria da construção civil no País se encontra em estágio
com enorme potencial para inovação, por apresentar altos índices de perdas de materiais
e por utilizar primordialmente processos de baixa produtividade.
As obras de edificações, em especial aquelas voltadas ao segmento de baixa renda,
apresentam características do processo industrial: padronização e escala. Essas obras,
usualmente subsidiadas com recursos públicos, apresentam pequena margem de lucro
ao construtor, o que fomenta a implantação de técnicas construtivas que agreguem
velocidade de execução, e redução e controle de custos e prazos.
Com a finalidade de contribuir para o melhor domínio dos custos e para a seleção de
soluções tecnológicas, o presente estudo propõe uma metodologia para utilização de
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dados médios de produtividade e preço para subsidiar estudos comparativos de
viabilidade entre métodos construtivos.
2

METODOLOGIA DE ESTUDO

O SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices foi criado em 1969 pelo
Banco Nacional de Habitação – BNH - em parceria com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE. Em 1986, com a extinção do BNH, a Caixa Econômica
Federal passou a ser responsável pelas atribuições do Banco na gestão do sistema criação, especificação, manutenção e publicação das composições unitárias de serviços
e projetos referenciais, ou seja, base técnica de engenharia do SINAPI -, permanecendo
o IBGE com a responsabilidade pela pesquisa mensal de preços dos insumos (materiais,
mão de obra, equipamentos) nas 27 capitais brasileiras e formação de índices.
As composições de serviço do SINAPI, aproximadamente 3.400 referências publicadas
mensalmente no sítio da CAIXA na internet (www.caixa.gov.br/sinapi), passam
atualmente por processo de aferição, que resultará em atualização e ampliação do banco
visando à incorporação de novos insumos e técnicas construtivas. O trabalho vem sendo
realizado pela CAIXA, com o auxílio da FDTE – Fundação para o Desenvolvimento
Tecnológico da Engenharia, sob a coordenação do prof. Dr. Ubiraci Espinelli (USP) e
com a participação de importantes pesquisadores do País, desde janeiro de 2013 e tem
término planejado para dezembro de 2017.
As premissas e metodologia empregadas nesse trabalho, bem como os conceitos básicos
que norteiam a mensuração dos coeficientes de consumo e produtividade aferidos,
foram apresentados em artigo intitulado “Sinapi em revisão”, publicado na revistas
Infraestrutura e Construção e Mercado (Editora PINI) do mês de fevereiro de 2014, e
seguem fundamentação teórica apresentada em tese de Espinelli (1996).
O processo tem por objeto a aferição de 5.000 composições de serviço por meio de
pesquisa em campo para a coleta, processamento e análise de informações quanto à
eficiência na produção de obras. Os resultados obtidos são fruto de estudo estatístico
aplicado a amostras de representatividade nacional coletadas em obras distribuídas em
nove praças: Florianópolis, São Paulo, São Carlos, Brasília, Goiânia, Teresina, São
Luís, Salvador e Fortaleza. O estudo detalhado dos serviços já aferidos nesse trabalho
trouxe elementos importantes para comparativo entre recursos necessários e custos de
soluções construtivas com diferentes graus de industrialização.
Os indicadores propostos para esta comparação são: o custo direto da parcela da
construção, conforme escolha tecnológica, e a demanda de mão de obra por m² de
construção, ambos determinados através da análise das composições unitárias
resultantes da aferição das composições do SINAPI, que representam a atualização mais
recente quanto ao estudo da eficiência na produção de obras no Brasil.
3

SERVIÇOS ESTUDADOS

A escolha dos serviços a serem estudados foi baseada na freqüência e relevância desses
nos orçamentos de empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV,
programa governamental voltado ao segmento de baixa renda iniciado em 2009, que
apresenta a meta de contratação de três milhões de unidades habitacionais até final de
2014. Os serviços estudados são os de execução de chapisco e massa única em fachada.
Cabe ressaltar que o SINAPI é parte da formação do preço de uma intervenção. O
processo de orçamentação passa pela identificação e particularização para o caso
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específico em análise, por meio de combinações apropriadas das composições
referenciais apresentadas, que poderão ser devidas às especificidades do projeto, às
condições locais de execução, aos requisitos de contratação, entre outros. Ainda há de se
considerar na formação do preço outros itens como aqueles relacionados à
administração local (canteiro, mobilização e desmobilização, encargos complementares,
etc.), despesas e custos indiretos, além do lucro do construtor.
Por isso, para o desenvolvimento do estudo piloto foi escolhida uma obra paradigma de
tipologia típica do PMCMV, com condições e especificações bem definidas, para que o
comparativo tenha a devida validade.
3.1

Chapisco

A NBR 13529/2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas —
Terminologia, conceitua sistema de revestimento, sendo suas partes: base ou substrato,
camada de preparo (chapisco) e revestimento de argamassa. O chapisco é a camada de
preparo da base, aplicada de forma continua ou descontinua, com a finalidade de
uniformizar a superfície quanto à absorção e melhorar a aderência do revestimento. Esta
finalidade é evidenciada quando se analisam os diferentes elementos de uma fachada a
ser revestida, onde podem estar presentes blocos de alvenaria, argamassa de
assentamento e estrutura de concreto armado, por exemplo. Esses elementos diferem
quanto à porosidade e rugosidade, exigindo que o chapisco realmente homogeneíze a
base, permitindo a adequada aplicação da argamassa de revestimento.
Os chapiscos podem ser categorizados quanto a dois parâmetros: materiais componentes
(cimento, agregado e água), denominados de convencionais, ou com acréscimo de
polímeros, denominados modificados; e forma de aplicação/técnica utilizada (com
colher, rolado, desempenado ou projetado), conforme Figura 1. A qualidade final do
chapisco executado está relacionada à atenção aos seguintes itens: qualidade do preparo
da base, qualidade dos insumos (cimento, agregados, água e polímeros), processo de
produção ou mistura da argamassa (no caso de industrializada), forma correta de
aplicação e manutenção das condições ambientais adequadas para cura. Se todos esses
itens forem seguidos corretamente, as diferentes formas de aplicação apresentarão
desempenho adequado quanto à aderência à base.
Figura 1 – Formas de aplicação do chapisco

Aplicação com colher de pedreiro
Fonte: www.weber.com.br

Aplicação com rolo para textura acrílica
Fonte: www.weber.com.br

Aplicação com desempenadeira denteada
Fonte: www.weber.com.br

Aplicação com equipamento de projeção
Fonte: www.techne.pini.com.br
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O chapisco aplicado manualmente com colher de pedreiro emprega usualmente
argamassa na proporção volumétrica 1:4 de cimento e areia, e exige do operário o
controle da energia de lançamento para garantir a aderência da argamassa ao substrato.
O chapisco rolado é aplicado com rolo de espuma próprio para textura, podendo ser
empregada argamassa preparada em obra com adição de polímero ou industrializada. O
chapisco desempenado é executado com desempenadeira denteada, somente com
emprego de argamassa industrializada (argamassa colante), e apenas em estruturas de
concreto. O chapisco projetado utiliza a mesma argamassa aplicada com colher de
pedreiro, além de equipamento de projeção composto por um compressor, que pode ser
a diesel ou elétrico, e uma pistola com recipiente acoplado, denominada de
“canequinha”.
Além da forma de aplicação do chapisco, as composições do SINAPI aferidas para as
fachadas consideram outro fator que impacta significativamente nos coeficientes de
produtividade e consumos, e está associado à dificuldade de execução dos serviços:
fachada sem vãos (pano cego) e fachada com vãos, quando é incluído o esforço para
execução de quinas e requadros. As combinações disponibilizadas nas composições do
SINAPI estão apresentadas na Figura 2 - árvore de composições.
Figura 2 – Árvore de Composições de Chapisco na Fachada

3.2

Massa única

Conforme a NBR 13529/2013, o revestimento de argamassa é o cobrimento de uma
superfície com uma ou mais camadas superpostas de argamassa, apto a receber
acabamento decorativo ou constituir-se em acabamento final. Segundo Baía e Sabbatini
(2001, p. 13), a finalidade do revestimento é auxiliar os elementos de vedação no
desempenho termo-acústico e de estanqueidade.
Os revestimentos à base de argamassa podem ser aplicados de forma manual ou
mecanizada. Para a aplicação mecanizada podem ser empregados dois tipos de
equipamentos: bombas de mistura e projeção, e a “canequinha” – pistola spray com
recipiente acoplado. A canequinha permite a utilização tanto de argamassa
industrializada quanto dosada em obra, por sua vez, é recomendável a utilização de
argamassa industrializada para as bombas.
A exemplo das composições de chapisco, as composições de massa única em fachadas
são diferenciadas em função da dificuldade de execução do serviço: fachada sem vãos
(pano cego), fachada com vãos, sacada interna e sacada externa. A Figura 3 apresenta
detalhes sobre essas diferentes situações. As combinações disponibilizadas nas
composições do SINAPI estão apresentadas na árvore de composições da Figura 4.
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Figura 3 – Local de aplicação do revestimento

Pano com vãos

Panos sem vãos

Superfícies externas da sacada

Superfícies internas da sacada

Figura 4 – Árvore de Composições de Massa única na Fachada

4

Massa Única
(com tela metálica)

Massa Única
(sem tela metálica)

Aplicação
Manual

Projeção
Mecânica

Sacada
Interna

Fachada Sacada
Externa

Fachada com
vãos

Fachada sem
vãos

e = 25 mm

e = 35 mm

e = 45 mm

e ≥ 50 mm

Preparo com
Betoneira 400 l

Preparo com
Misturador 300kg

Preparo Manual

ESTUDO PILOTO

Para apresentar método que emprega o SINAPI como ferramenta para análise do
impacto da adoção das diferentes tecnologias nos orçamentos, realizou-se estudo piloto
em projeto referencial do PMCMV destinado a famílias com renda entre 4 e 10 salários
mínimos. Essa tipologia é recorrente e representativa do setor de construções populares
(a Figura 5 apresenta as plantas de elevação e cobertura). A edificação é projetada em
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alvenaria estrutural e é constituída de pavimento térreo mais três tipos, com quatro
apartamentos por andar, sendo esses de dois dormitórios com área privativa de 55,53m².
O estudo comparativo realizado analisa as seguintes opções construtivas: (A) chapisco
com colher ou (B) chapisco rolado, e (C) massa única aplicada manualmente ou (D)
massa única aplicada de forma mecanizada.
Os preços dos insumos empregados nas análises são referências do SINAPI para a
localidade de São Paulo, data base FEV/2014 sem os efeitos da desoneração da mão de
obra.
Figura 5 – Plantas tipologia adotada Estudo Piloto

Para estudo do serviço de chapisco foram consideradas as áreas de fachada da
edificação da Figura 5 agrupadas em: (i) com vão, que inclui as sacadas internas e
externas) e (ii) sem vão, totalizando as áreas líquidas de 864,29m² e 237,98m²,
respectivamente. Adota-se, conforme previsto nos coeficientes das composições do
SINAPI, que o serviço é executado com equipe formada por 2 oficiais e 1 servente e a
jornada de trabalho de 7,33h diárias (44 horas semanais distribuídas em 6 dias).
O Quadro 1 apresenta as composições para execução de chapisco com colher (A) e
rolado (B).
Quadro 1 – Composições unitárias de chapisco

Pedreiro
Chapisco em
Fachada
Com vãos/
colher
Sem vãos/
colher

Servente

Argamassa p/
chapisco rolado

Argamassa p/
chapisco colher

Custo

h/m²

R$/m²

h/m²

R$/m²

m³/m²

R$/m³

m³/m²

R$/m³

R$/m²

0,183

12,88

0,091

10,59

-

-

0,004

295,90

4,56

0,124

12,88

0,062

10,59

-

-

0,004

295,90

3,50

Com vãos/ rolo

0,108

12,88

0,054

10,59

0,001

1613,27

-

-

4,37

Sem vãos/ rolo

0,073

12,88

0,036

10,59

0,001

1613,27

-

-

3,73
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O Quadro 2 apresenta os resultados da comparação entre indicadores resultantes da
utilização dos dois métodos construtivos para a execução de chapisco para as fachadas
do projeto referencial.
Quadro 2 – Resultados Tecnologia X Projeto

Método
Construtivo
(A) Colher
(B) Rolo

Consumo de
Argamassa

Custo de
Argamassa

Demanda por Mão
de Obra

Custo Total

m³

var. %

R$

var %

horas

var %

R$

var %

4,63
1,64

0
-64,52

1.369,88
2.649,61

0
93,42

187,67
110,72

0
-41,01

4.776,29
4.660,61

0
-2,42

Os resultados apontam para a escolha do chapisco com rolo, por representar custo
2,42% menor (apesar do custo 93,42% maior da parcela de argamassa) e demandar
41,01% menos mão de obra. Segundo o número de horas demandadas, uma equipe
executa o serviço em 12,8 dias no caso (A) e em 7,5 dias no caso (B), o que, além de
reduzir o custo com a parcela de mão de obra do serviço resulta na diminuição dos
custos indiretos devido à redução do prazo de execução do serviço, com consequente
redução de encargos complementares, custos com a manutenção da administração local
e outros custos indiretos.
Para estudo do serviço de massa única foram consideradas as áreas de fachada da
edificação da Figura 5 agrupadas em: (i) com vão, (ii) sem vão, (iii) sacadas externas e
(iv) sacadas internas, totalizando as áreas líquidas de 573,81m², 237,98m², 80,79m²,
209,69m², respectivamente. Para todos os casos, as demais variáveis das composições
(conforme árvore do Grupo – Figura 4) foram mantidas constantes: revestimento de
massa única executado com tela metálica e de espessura de 25mm. A argamassa
empregada para ambos os casos é a mesma (traço 1:2:8, dosada em betoneira de 400l).
Para a aplicação mecanizada foi considerado o uso do equipamento de projeção do tipo
“canequinha”, sendo seu preço de locação obtido junto à empresa especializada no
setor.
A partir dos coeficientes apresentados nas composições do Quadro 3, para os casos de
execução de massa única com aplicação manual (C) e mecanizada (D), foram
calculados os consumos totais de argamassa e de esforço de mão de obra para execução
das fachadas do projeto Piloto. Quando comparados os casos tem-se: consumo de
argamassa é o mesmo, enquanto a produtividade da mão de obra é 16% melhor no caso
(D). O custo é 1,2% menor no caso (D), mesmo agregados os custos de utilização do
equipamento. Ainda nota-se que uma equipe (1 oficial e 1 servente) executa o serviço
em 122,3 dias no caso (C) e em 102,6 dias no caso (D). Para este estudo, a redução do
prazo de execução do serviço, com consequente redução de encargos complementares,
custos com a manutenção da administração local e custos indiretos é o que torna a
opção de mecanização mais atrativa.
A locação do equipamento de projeção é mensal, assim sendo é conveniente o emprego
de duas ou quatro equipes, o que acarreta a necessidade de locação de dois
equipamentos por período de dois meses (51,33 dias de duração do serviço) ou de
quatro equipamentos por um mês (25,66 dias). Nessas duas condições, os equipamentos
locados são melhor aproveitados. Os custos com o equipamento tendem a diminuir
quando realizada comparação entre os custos de propriedade e o valor de aluguel.
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Quadro 3 – Composições unitárias de massa única
Pedreiro
Massa Única
em Fachada h/m²
e=25mm

Servente

Argamassa

Tela

Canequinha

Custo

R/m²

h/m²

R/m²

m³/m²

R/m³

m²/m²

R/m²

h/m²

R/h

R$/m²

0,780

12,88

0,780

10,59

0,031

297,59

0,139

11,52

-

11,52

29,25

0,400

12,88

0,400

10,59

0,029

297,59

0,158

11,52

-

11,52

19,93

1,550

12,88

1,550

10,59

0,029

297,59

0,000

11,52

-

11,52

45,10

Sacada int./
manual

1,090

12,88

1,090

10,59

0,036

297,59

0,000

11,52

-

11,52

36,27

Com vãos/
mecanizada

0,650

12,88

0,650

10,59

0,031

297,59

0,139

11,52

0,650

3,97

28,78

Sem vãos/
mecanizada

0,270

12,88

0,270

10,59

0,029

297,59

0,158

11,52

0,270

3,97

17,95

Sacada ext./
mecanizada

1,410

12,88

1,410

10,59

0,029

297,59

0,000

11,52

1,410

3,97

47,41

Sacada int./
mecanizada

0,960

12,88

0,960

10,59

0,036

297,59

0,000

11,52

0,960

3,97

37,03

Com vãos/
manual
Sem vãos/
manual
Sacada ext./
manual

Quando confrontados com as especificidades de um projeto de tipologia típica do
PMCMV, os dados do SINAPI demonstraram, para os dois serviços escolhidos, a
vantagem da aplicação das técnicas que demandam menor quantidade de mão de obra,
tanto sob a ótica de custo quanto de prazo.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora o estudo Piloto realizado tenha comparado a execução dos serviços de chapisco
e massa única em apenas uma edificação isolada, observa-se que no caso do PMCMV é
comum a concepção de grandes empreendimentos, com repetição de torres da mesma
tipologia. Nesse caso torna-se ainda mais atrativo o emprego das técnicas de serviço
mecanizadas, onde os ganhos financeiro e de prazo tornam-se mais expressivos.
O trabalho demonstra que as referências do SINAPI possibilitam uma série de análises
além da apropriação de custo – uso tradicional das composições unitárias do Sistema –
tais como: a escolha da técnica mais vantajosa e do número de equipes a serem alocadas
para a execução do serviço dentro de prazo estabelecido; melhor aproveitamento de
equipamentos locados pela correta estimativa de duração das frentes de trabalho;
definição do plano de ataque de obra pelo conhecimento da variação das demandas do
serviço; dentre outras.
Os dados apresentados no SINAPI representam produtividade e preços de insumos
médios de mercado. A análise de viabilidade de implantação de uma nova tecnologia
construtiva no portfólio de uma empresa baseada em dados médios é conservadora, pois
se sabe de antemão da possibilidade de obtenção de indicadores melhores à medida que
se investe em treinamento de equipe e na gestão do processo. Por sua vez, o estudo será
mais preciso caso o construtor utilize preços de insumos a que comprovadamente tenha
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acesso no mercado, que podem variar em função da política de suprimentos e
fornecedores de cada empresa.
Cabe salientar, que o SINAPI é de acesso público e gratuito, sendo uma fonte sólida
para embasar decisões gerenciais sobre as tecnologias a serem empregadas na execução
dos serviços, oferecendo método para redução dos custos de execução de obras.
O estudo Piloto foi realizado com apenas dois serviços, dentre uma infinidade de
processos existentes em construções e representados no SINAPI, o que indica o
potencial de análises relativas ao planejamento de obras com base nas informações
divulgadas no sistema.
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RESUMO
Evidências da utilização da linha de balanço como técnica de programação já existem na realidade
brasileira há mais de 30 anos, mas só recentemente ela tem sido associada com aplicações de construção
enxuta, notadamente como uma ferramenta para planejamento estratégico de obras. Esse trabalho discute
conceitualmente como a linha de balanço pode ser entendida não só como uma forma de graficação das
atividades em obra, mas de tal forma que conceitos filosóficos por trás da produção enxuta possam ali
estar incorporados ou se tornar evidentes por si só. Algumas características da produção enxuta podem ser
aplicadas no desenvolvimento da LOB, tais como a visão de ciclo no tempo e no espaço, simplificação
das operações pela externalização ou pela pacotização do trabalho, redução da variabilidade, visão e
controle do fluxo de execução da obra, redução do lead time pelo balanceamento das atividades ou pelo
efeito aprendizagem e integração de curto, médio e longo prazo. Cada uma destas características lean
serão ilustradas em gráficos simulados da LOB. O trabalho conclui afirmando que Linha de Balanço é
Lean, propiciando discussões acerca desta síntese conceitual.
Palavras-chave: Linha de balanço, programação de obra, lean construction, síntese dos conceitos lean,
comunicação gráfica dos conceitos lean.

ABSTRACT
Evidence on the use of Line of Balance as a scheduling technique already exists in the Brazilian
construction industry since thirty years ago. More recently it has been associated with Lean Construction
applications, especially as tool for strategic planning of works. This conceptual paper discusses how line
of balance can be taken not just as a straightforward graphical device to depict site programming, but in
such a way that philosophical concepts behind lean production there may be incorporated or make selfevident. Some characteristics of lean production can be applied to the development of the LOB, like cycle
in time and space, streamlining operations by outsourcing and work packaging, variability reduction,
flow, lead time reduction by balancing of the activities and learning effect and integration of short,
medium and long term. Each of these lean features will be illustrated on simulated LOB graphs. The
paper concludes that Line of Balance is Lean, providing discussions of this conceptual synthesis.
Keywords: Line of balance, building schedules, lean construction, lean conceptual synthesis, graphical
communication of lean principles.

1

INTRODUÇÃO

Métodos de planejamento e controle baseados em Redes, como o Método do Caminho
Crítico (CPM), são utilizados desde a década de 1950 como ferramenta de planejamento
e controle da produção de obra, porém não são adequados para obras de natureza
repetitiva, nas quais métodos alternativos de planejamento como programação linear e
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baseada na localização são mais eficazes (ARDITI; TOKDEMIR; SUH, 2002; LUCKO;
ALVES; ANGELIM, 2013).
Estes métodos lineares são estudados desde a década de 1970 (ARDITI; ALBULAK,
1986) sendo chamados genericamente de “Métodos de Planejamento Linear”.
Entretanto há indícios de uso de tais técnicas na década de 1950 (PACHECO;
HEINECK, 2008). A técnica de planejamento Linha de Balanço (Line of Balance LOB) é utilizada como ferramenta de programação de obras repetitivas, principalmente
de edifícios (MENDES JR.; HEINECK, 1999; TOMMELEIN; BALLARD, 1997).
Um novo paradigma de produção surgiu em contraste ao conhecido e bem disseminado
paradigma da produção em massa desenvolvido no período do taylorismo e fordismo
(WOMACK ET AL., 1992; FORMOSO, 2002). Este paradigma foi nomeado de Lean
Production, Produção Enxuta, e objetiva a eliminação de desperdícios na produção.
Koskela (1992) avaliou a aplicação da produção enxuta na construção civil, quando o
denominou Lean Construction traduzido como Construção Enxuta que é uma proposta
de nova filosofia de gestão de produção aplicada na construção civil.
Trabalhos assinalam o uso da LOB apenas como uma ferramenta de planejamento na
implantação da construção enxuta (SOUZA ET AL., 2005; BARBOSA ET AL., 2013),
mas há autores que exploraram a Linha de Balanço como uma ferramenta que detém
várias características lean (MATOS ET Al., 2009; MONTEIRO ET Al., 2011;
CARNEIRO ET AL., 2012; LUCKO ET AL., 2013; MOURA; MONTEIRO;
HEINECK, 2014).
Com isso, a questão da pesquisa é se os conceitos e características da construção enxuta
podem ser incorporados no planejamento por LOB. De forma específica se estes são
facilmente visualizados nos gráficos da LOB. Assim o objetivo do trabalho é identificar
quais destes conceitos podem ser inseridos na etapa de planejamento para obras
repetitivas por LOB, tornando-a uma ferramenta de uso preferencial com essa nova
filosofia de produção.
2
2.1

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Construção Enxuta

A produção enxuta foi originalmente proposta em 1990 por Womack e Jones
(WOMACK; JONES, 1992). O conceito de construção enxuta surgiu em 1992 com o
trabalho seminal de Koskela, quando nasceram seus onze princípios para aplicação da
produção enxuta na construção. Womack e Jones (1996) apresentaram a evolução dos
conceitos desta produção nos cinco princípios da Mentalidade Enxuta. Heineck et al.
(2009) os reduziram a três: ciclo, fluxo e coordenação. O primeiro conduz a uma
redução do tamanho do lote mediante a transformação das atividades a executar em
ciclos repetitivos, o segundo se reflete em operações que não param e tenham uma
sequência mais contínua possível e o terceiro foca na viabilização dos conceitos lean
pela coordenação das atividades.
Nota-se um consenso entre os vários autores de que a filosofia da construção enxuta tem
como principal foco criar valor para os clientes, melhorar as operações em pequenos
passos e continuamente com o objetivo de reduzir os desperdícios, seja de tempo,
material ou dinheiro.
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2.2

Linha de balanço

No Brasil encontra-se na literatura referência do uso desde em 1981 (MACEDO, 1981),
sendo somente na década de 1990 seu uso mais frequente (HEINECK; PEIXE, 1990;
LOSSO; ARAUJO, 1995; HEINECK, 1996).
Esta ferramenta considera as sequências das atividades pelas diversas repetições das
unidades da obra (pavimento, apartamento, casas unifamiliares, quilômetros de estrada
ou metros de canalização, por exemplo) em relação a unidades de tempo, preservando
constante a taxa de saída ou produção por unidade de tempo (SARRAJ, 1990). A partir
da adoção desse conceito, as atividades seguem ritmos de produção definidos, em que
todas as atividades da obra são realizadas em um só ritmo. A busca da eliminação do
tempo ocioso entre as atividades, sugerindo que todas tenham ritmos parecidos
(balanceados) é o objetivo da LOB (MENDES JR.; HEINECK, 1999).
O balanceamento adequado das atividades na LOB assegura a continuidade dos
serviços, sincronismo, apropriado tempo de folga, redução da variabilidade com melhor
utilização dos recursos e mão de obra, maior garantia do prazo de finalização da obra,
além de aumento da transparência do processo (DEPEXE ET AL., 2006).
A transparência alcançada pela visualização da linha de balanço pode ser prejudicada
pela quantidade de linhas no gráfico, pois podem ser muitas em planejamento de
grandes obras com muitas atividades. Esta desvantagem é contornada pela utilização de
gráficos coloridos (ARDITI; ALBULAK, 1986) ou formação de células de produção.
Uma revisão atualizada de artigos de LOB foi realizada por Lucko et al. (2013) em um
trabalho que objetiva preencher a lacuna de conhecimento sobre estudos quantitativos
de produtividade em planejamento por linha de balanço.
3

METODOLOGIA

O artigo foi desenvolvido através de uma revisão da literatura dos conceitos referentes à
construção enxuta e à técnica de programação de linha de balanço.
A pesquisa bibliográfica foi realizada principalmente em artigos nacionais do
SIBRAGEC (Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção) e ENTAC
(Encontro Nacional de Tecnologia no Ambiente Construído), além de eventos e
periódicos internacionais. Resultou na criação de gráficos que visam traduzir em forma
de imagem os conceitos lean integrados na linha de balanço.
4

CONSTRUÇÃO ENXUTA NA PROGRAMAÇÃO POR LOB

Algumas características da construção enxuta podem ser aplicadas no desenvolvimento
da LOB, tais como a visão do ciclo no tempo e no espaço, simplificação das operações
pela externalização ou pela pacotização do trabalho, redução da variabilidade, visão do
fluxo de execução, redução do lead time pelo balanceamento das atividades ou pelo
efeito aprendizagem, assim como integração de curto, médio e longo prazo. Cada uma
destas características lean serão ilustradas em gráficos (Figuras 1 a 8) simulados da
LOB.
4.1

Ciclo no tempo e espaço

Ciclo pode ser considerado como a repetição de atividades no tempo, no espaço ou
conjuntamente no tempo e espaço, conforme ilustrado na Figura 1 as divisões na
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horizontal e na vertical determinam um ciclo. Para a adoção de práticas lean, as
atividades devem ser executadas em ciclos com tamanhos compatíveis para poderem ser
repetitivos (HEINECK ET AL., 2009).
A partir do conceito de ciclo é possível simplificar atividades, diminuir as interfaces,
juntas e ligações, reduzir a variabilidade, reduzir desperdício, reduzir as atividades que
não agregam valor ao processo, comprimir o tempo de ciclo e realizar lotes pequenos
que tendem ao lote unitário e ajudam a preparar os trabalhos no canteiro. Na linha de
balanço é possível fazer a explosão das atividades e insumos (exemplificado pela
simplificação das atividades), facilitando o planejamento de curto e médio prazo
conforme será ilustrado nas figuras seguintes.
Figura 1 - Formas de apresentação dos ciclos no tempo e espaço

Fonte: Autores

4.1.1 Simplificação das operações
Simplificação das operações é a redução do número de componentes de um produto, de
número de partes ou estágios num fluxo de materiais ou informações, ou seja, é obtida
através da diminuição de interfaces, juntas e ligações entre os processos (ISATTO ET
AL., 2000; BERNARDES, 2003). Quanto maior o número de componentes ou passos
em um processo, maior tende a ser o número de atividades que não agregam valor
(ISATTO ET AL., 2000), com isso a simplificação ajuda na eliminação destas
atividades.
Simplificação pode ser alcançada através da pacotização do trabalho (formação de
célula de produção) que reduz o tempo de set-up (Figura 2) e externalização do processo
produtivo, permitindo maior participação de fornecedores em relação ao processo
produtivo, como montagem de estruturas fora do canteiro de obra e entregues no
momento de utilização indicado pela LOB (Figura 3). A pacotização do trabalho
permite uma sequência flexível de montagem e execução das atividades e pela
aglutinação destas, a célula de produção passa a ser o caminho crítico, fazendo com que
os trabalhadores se auto ajustem na execução das atividades.
Figura 2 – Pacotização do trabalho (célula de produção)

Fonte: Autores
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A externalização do processo de produção acontece quando partes do trabalho são
retiradas do canteiro de obra para serem executadas externamente e entregues na obra
no momento de montagem.
Figura 3 – Externalização do processo de produção

Fonte: Autores

4.1.2 Redução da variabilidade
Depexe et al. (2006) relatam que com o uso da linha de balanço é possível reduzir a
variabilidade no processo de produção de edifícios. Existem três tipos de variabilidade:
variabilidade nos processos anteriores, variabilidade no próprio processo e variabilidade
na demanda (ISATTO ET AL., 2000). A primeira está relacionada com os fornecedores
do processo, a segunda à execução do processo e a terceira aos desejos dos clientes do
processo. A variabilidade na execução de uma determinada atividade pode ser um
exemplo da segunda variabilidade e está representada na Figura 4 que é resolvida com a
padronização dos ciclos na programação por LOB.
Figura 4 – Variabilidade no processo e padronização dos ciclos

Fonte: Autores

4.2

Visão do fluxo de execução

Fluxo pode ser definido como o movimento contínuo, caracterizado pelo ritmo de
ataque às unidades de repetição que na construção enxuta é utilizado como takt time da
atividade. O modelo de produção enxuta é definido como fluxo de materiais e/ou
informações que vão desde a matéria prima até o produto final (KOSKELA, 1992). O
fluxo contínuo das atividades pode ser mantido pela eliminação das restrições e das
atividades que não agregam valor. A vantagem da visualização do fluxo na LOB é a
transparência no processo, facilitando a detecção de erros, diminuindo a necessidade de
inspeção dos produtos ao final da linha de produção (PINHEIRO, 2009), além de
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detectar a superposição das atividades. A Figura 5 mostra uma simulação de
planejamento por LOB enfatizando a fácil visualização do fluxo das atividades e o takt
time, dando mais visibilidade do trabalho.
Figura 5 – Visualização do fluxo de execução de atividades na LOB

Fonte: Autores

4.3

Redução do lead time

Lead time é o tempo necessário para que todas as atividades ocorram em uma unidade
de repetição (PACHECO; HEINECK, 2008). Porém pode ser o tempo de operação de
cada atividade em uma unidade de repetição, lead time da operação, ou o tempo total de
operação de todas as atividades em todas as unidades de repetição. Conjugando a
unidade de repetição com o efeito aprendizagem, o tempo de ciclo da atividade na
programação por LOB é diminuído. Assim a escolha de unidades de repetição de menor
dimensão amplifica o efeito aprendizagem permitindo a redução do tempo de ciclo
(PACHECO; HEINECK, 2008). Uma vez que os efeitos da aprendizagem sejam
ligeiramente diferentes, as curvaturas de aprendizagem serão diferentes como mostra a
Figura 6.
Figura 6 – Redução do lead time pelo efeito aprendizagem

Fonte: Autores
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O lead time pode também ser reduzido pelo ajuste dos ritmos das atividades e redução
dos tempos de folga (buffers), alcançado pela adequação e balanceamento da equipe de
trabalho.
Figura 7 – Redução do lead time pelo balanceamento das atividades

Fonte: Autores

4.4

Integração de curto, médio e longo prazo.

A técnica da linha de balanço é uma ferramenta usada para planejamento de longo
prazo, mas é possível integrar as visões de médio e curto prazo das atividades a serem
realizadas como mostra a Figura 8. Atividades de preparação podem ser inseridas na
programação por linha de balanço, tais como melhoria da capacidade de produção
através de fornecimento de materiais e ferramentas ou treinamento, atividades auxiliares
como viabilização de transporte, que fazem parte do planejamento de médio prazo, onde
são removidas as restrições. A programação de curto prazo é derivada da programação
de médio prazo e pode incluir antecipações de menor porte e também atividades de setup que possam fazer parte do ciclo das operações.
Figura 8 – Integração de curto, médio e longo prazo

Fonte: Autores
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5

CONCLUSÕES

O artigo revisa vários conceitos da filosofia Lean, indicando a importância de atividades
em ciclo e que facilitam o fluxo de informação e entrega das unidades acabadas da
construção. Algumas considerações para o planejamento da linha de balanço Lean são
estudadas, visão de ciclo no tempo e espaço, simplificações das operações, redução da
variabilidade, visão do fluxo de execução, redução do lead time e integração do curto,
médio e longo prazo.
A pesquisa corrobora com a influência construção enxuta na otimização da produção na
construção, reconhecendo a LOB como uma ferramenta de planejamento que confirma a
filosofia Lean, carregando consigo conceitos que visam maximizar o fluxo contínuo,
mantendo o ciclo das operações de maneira coordenada.
Por fim, foram ilustrados os conceitos em gráficos na forma de LOB que fazem parte da
filosofia da construção enxuta e devem ser tomados como base para planejamento lean.
Conclui-se que linha de balanço é lean. Espera-se que mais conceitos lean visualizados
na LOB sejam gerados pela comunidade acadêmica, de maneira que possam ser
discutidos e aperfeiçoados.
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RESUMO
O planejamento de obras de grande porte vem se tornando cada vez mais importante com o intuito de
diminuir os desperdícios e cumprir os prazos e os custos estimados. O objetivo desse trabalho é analisar a
aplicação do método da Linha de Balanço em obras da indústria do petróleo. Para isso, utilizou-se do
estudo de caso para análise de uma construção de um tanque de armazenamento de Cimento Asfáltico de
Petróleo (CAP), da refinaria Petrobras/Lubnor. Foram elaborados dois cronogramas com a utilização da
ferramenta de Linha de Balanço. O primeiro foi chamado de LB 1T, englobando a construção de 1 tanque
de armazenamento de CAP, onde é retratado o caso da Petrobras/Lubnor. O segundo cronograma foi feito
como sugestão para comparação. Trata-se da simulação da construção de 3 tanques e foi nomeado de LB
3T. Com os resultados da pesquisa foi concluído que a aplicação dessa técnica pode ser viável, desde que
se encontre uma unidade de repetição que justifique a sua escolha.
Palavras-chave: Linha de Balanço, Estrutura Analítica de Projeto, Refinaria, Tanque de Armazenamento
de Cimento Asfático de Petróleo, Planejamento.

ABSTRACT
The planning of major projects is becoming more important in order of decreasing waste and attending
time and costs. The aim of this study is to analyze the application of the method of the Line of Balance
(LOB) in projects in the petroleum industry. For this, it was chosen the case study methodology in a
project of Petrobras/Lubnor Refinery. The selected project was the construction of a Asphalt Cement
Storage Tank. Two schedules were prepared using the LOB tool. The first is called the LOB 1T,
comprising the construction of one storage tank, where it is describe the case of Petrobras/Lubnor. The
second schedule was done as a suggestion for comparison. It is the construction of 3 tanks and it was
identified LOB 3T. With the survey results it was concluded that the application of this technique may be
usable, provided that there is a repeating unit that justifies its choice.
Keywords: Line of Balance, Work Breakdown Structure, Refinery, Asphalt Cement Storage Tank,
Planning.

1

INTRODUÇÃO

Com o cenário de um mundo globalizado e o aumento significativo da concorrência, o
gerenciamento de projetos ganhou importância significativa. A utilização apropriada de
boas práticas, de ferramentas e de técnicas de gerenciamento de projetos vem trazendo
resultados positivos na busca dos objetivos das organizações (CARNEIRO, 2009).
Neste cenário, empreendimentos de grande porte, principalmente aqueles realizados
com a aplicação de dinheiro público, merecem uma maior atenção quando o tema é
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planejamento. Além do alto custo, esses projetos trazem uma complexidade operacional
inerente, devido à sua magnitude, em termos de quantidade de serviços, recursos
financeiros aplicados e quantidade de stakeholders.
No Brasil, dentre os principais empreendimentos de grande porte, pode-se destacar
aqueles realizados pela indústria petroquímica cuja principal empresa do mercado
nacional é a Petrobras. Em entrevista à Rydlewski (2012), a atual presidente da
Petrobras menciona que atrasos estão sendo frequentes nas obras da empresa citando o
como exemplo a Refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, que durou três anos além do
prazo e custou nove vezes mais do que o previsto.
Especificamente em Fortaleza, CE a Petrobras possui uma planta de refino: a
Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Petrobras/Lubnor). No ano de 2012,
a Petrobras/Lubnor processou 7,8 mil barris/dia (ANP, 2013) estando entre os maiores
contribuintes do Estado em recolhimento de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS).
Além da Petrobras/Lubnor, uma nova refinaria será instalada no estado do Ceará,
denominada Refinaria Premium II, e terá capacidade para processar 300.000 barris de
petróleo por dia. Segundo a Petrobras, a Premium II receberá investimento de US$ 8,5
bilhões e será uma das maiores refinarias de petróleo do mundo, com previsão de início
de operação para dezembro de 2017.
Assim, observado a situação e a importância do tema abordado, o presente trabalho tem
como objetivo verificar, por meio de um estudo de caso, o potencial da utilização da
ferramenta Linha de Balanço (LB) para o planejamento de obras da indústria do
petróleo, o que não é fato comum no Brasil, já que há uma predominância de aplicações
desta ferramenta para o planejamento de edificações.
2

LINHA DE BALANÇO

A LB é uma técnica utilizada para o planejamento e programação de projetos repetitivos
que tem por objetivo realizar uma programação de trabalho com a utilização contínua e
ininterrupta dos seus recursos (DAMCI; ARDITI; POLAT, 2013).
Sua origem encontra-se na indústria manufatureira da década de 1940. Sua criação é
atribuída a Goodyear Tire and Rubber Company tendo sido desenvolvida intensamente
pela marinha americana durante a segunda guerra mundial (AL SARRAJ, 1990;
SUHAIL; NEALE, 1994).
A respeito de sua utilização na construção, Suhail e Neale (1994) relatam que suas
primeiras aplicações deram-se no Reino Unido, aplicadas à projetos habitacionais
repetitivos pela Agência Nacional de Habitação. Outras versões de suas origens são
encontradas na literatura, sendo a mais divergente delas a apresentada por Sousa e
Monteiro (2011) que relatam que a primeira utilização de uma técnica semelhante ao
que hoje é definido como LB foi na década de 30, na construção do Empire State
Building. No Brasil, a LB vem sendo aplicada desde a década de 1980, tornando-se
comum nos canteiros de obra a partir da década de 1990 (HEINECK, 1996).
A LB destaca-se por ser uma ferramenta visual que permite a visualização do fluxo e
outras características relevantes de um projeto repetitivo, tais como: tempo, local de
trabalho, tipo de atividade, lead time, tempo de ciclo, sincronia, paralelismo, trabalho
em progresso, sequência, trajetória, buffer, interferências e trabalho completo (LUCKO;
ALVES; ANGELIM, 2013).
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Ademais, Monteiro et al. (2011) acrescentam outros detalhes que a programação por LB
oferece, que são o inventário, o 5W2H e os pacotes de trabalho, identificando-as
graficamente conforme a Figura 1.
Figura 1 – Identificação dos principais elementos da LB.

Fonte: Monteiro et al. (2011)

Diversos autores têm empreendido esforços na análise de suas implicações e
desdobramentos para a programação de edifícios verticais, tais como Mendes Júnior e
Heineck (1998), Mendes Júnior (1999), Lucko, Alves e Angelim (2013), dentre outros.
Outras utilizações como a aplicação da LB em projetos de construção de rodovias,
podem ser observadas nos trabalhos de Chrzanowski e Johnston (1986), Arditi e
Albulak (1986), Harmelink e Yamin (2001).
Em comum, estes trabalhos relatam principalmente sobre a estabilidade da aplicação
dos recursos, nivelamento da produção e facilidade para o gerenciamento visual da
construção. Outras vantagens, como o efeito aprendizado, também são apresentadas
devido à definição de um lote de produção que pode se repetir, proporcionando a
oportunidade de aprendizado contínuo, aumento da qualidade e da produtividade na
construção, mostrando como útil a aplicação desta técnica de planejamento.
3

METODOLOGIA

O presente estudo classifica-se como qualitativo cujos objetivos foram explorar e
descrever (COLLIS; HUSSEY, 2005) a aplicação do método da LB em uma obra
industrial. Para tal, utilizou-se do estudo de caso como estratégia de pesquisa (YIN,
2010) no qual o objeto de estudo é uma obra de um tanque de uma refinaria da
Petrobras.
Primeiramente, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o planejamento de processos
de produção, tanto para a construção de edifícios como para a construção de obras
industriais. Conduziu-se, então, uma análise comparativa entre os elementos de
planejamento das duas áreas pesquisadas.
Foram realizadas visitas ao setor de planejamento da refinaria Petrobras/Lubnor. O
objetivo da primeira visita foi a coleta de dados e informações sobre a metodologia
aplicada, atualmente, para o planejamento de obras internas da Petrobras/Lubnor. Já em
um segundo momento, o objetivo foi a escolha da obra para a aplicação do estudo de
caso. Após a escolha da obra, foram analisados os projetos e foi feita uma revisão
bibliográfica sobre o tipo de obra, as suas etapas e a sua forma de execução. Para cada
visita foi elaborado um questionário para a coleta de informações.
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Nesse estudo, a obra escolhida para a análise foi a construção de um tanque de
armazenamento de CAP. Foram analisados os projetos, de forma que, primeiramente,
fosse entendido a rede lógica de predecessoras desse tipo de obra.
Em seguida, partiu-se para a montagem da LB. Foi necessária a definição de um modelo
simplificado para a obra, determinando as atividades que seriam consideradas para o
modelo. Juntamente com a definição dos pacotes de trabalho, foram analisadas as
restrições do projeto (ordem de execução e limitações construtivas), de forma que a
elaboração da LB chegasse próxima da realidade.
4
4.1

RESULTADOS
Caracterização do estudo de caso

O projeto consiste na construção de um tanque de armazenamento da Petrobras/Lubnor,
de teto fixo, com estrutura autoportante para o armazenamento de CAP (Cimento
Asfáltico de Petróleo). A capacidade do tanque é de 3.400m³ e possui dimensões de
17,17m de diâmetro e 14,64m de altura.
Segundo Barros (1998), tanques de armazenamento são equipamentos de caldeiraria
pesada, sujeitos à pressão, aproximadamente atmosférica, destinados, principalmente,
ao armazenamento de petróleo e de seus derivados. Estes são utilizados para armazenar
vários tipos de produtos (matérias primas, insumos e produtos finais) em grandes
quantidades. Os tanques podem ter variadas dimensões, formas, tipos, e podem ser
constituídos por diversos materiais, sendo o mais comum o aço-carbono.
Os componentes típicos de um tanque de armazenamento convencional são: base,
fundação, fundo, costado e teto, conforme a Figura 2.
Figura 2 – Descrição dos componentes de um tanque de armazenamento

Fonte: Costa (2011).

Os tanques são classificados de acordo com o tipo construtivo do seu teto e a definição
do tipo de teto é feita a partir do produto que será armazenado.
Para esse trabalho, algumas simplificações foram adotadas para a LB da construção do
tanque. As atividades consideradas no modelo foram: fundação, montagem das chapas
do fundo, montagem, pintura e isolamento térmico dos anéis do costado, montagem do
teto, teste hidrostático. Atividades como bases para a tubulação, dique de contenção,
proteção catódica, bases para plataformas, aterramento e colocação dos assessórios do
tanque não foram consideradas para o modelo.
4.2

Componentes do Tanque

A Figura 3 apresenta as etapas executivas da edificação estudada.
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Figura 3 - Construção do Tanque de CAP

Fonte: Arquivo Petrobras/Lubnor (2013)

A etapa de execução da base do tanque refere-se à movimentação de terra inicial,
conforme Figura 3, quadro 1. É nesta etapa que ocorreram as atividades de bota fora,
reaterro e compactação do solo.
As fundações são compostas por uma cinta circunferencial em concreto armado sob o
costado, de acordo com a Figura 3, quadro 2. Foram consideradas as seguintes tarefas
resumidas: escavação, compactação de base e lastro de concreto magro, execução de
formas e montagem da armadura, concretagem da estrutura de concreto, execução de
sete sapatas para suporte do teto (escavação, formas, armaduras e concretagem).
O fundo é formado por tiras de chapas de aço superpostas, unidas através de soldas de
filete, conforme Figura 3, quadro 3. Foram consideradas as seguintes tarefas resumidas:
posicionamento, soldagem das chapas, inspeções e ensaios.
A próxima etapa de execução é a do costado, composto de chapas unidas por solda. A
Figura 3, quadro 5, mostra a montagem dos anéis com a utilização de macacos
hidráulicos. O costado é constituído por 6 anéis, cujas tarefas consideradas foram:
posicionamento das chapas, soldas verticais, soldas horizontais e inspeções e ensaios.
A estrutura interna é formada por coluna central, coluna intermediária, coroa central,
vigas radiais principais, vigas radiais secundárias, vigas transversais, cantoneira de
apoio, conforme mostrada na Figura 3, quadro 4. Foram consideradas as seguintes
tarefas resumidas: montagem de estrutura, montagem de chapas de teto, soldagem,
inspeções e ensaios.
O tanque foi testado com coluna d’água após execução de todos os serviços de
manutenção, soldagem e pintura. A finalidade do teste hidrostático é avaliar o tanque
quanto a sua resistência estrutural e a sua estanqueidade. As atividades para esse teste
englobam o enchimento em quatro etapas do tanque, sendo as etapas de
25%/50%/75%/100% de água. Aguardou-se 24hs em cada etapa e esvaziou-se o tanque.
De acordo com dados coletados na Petrobras/Lubnor, a média de duração para o teste é
de 10 dias.
No tanque em estudo não houve pintura externa completa, pois este possui isolamento
térmico. Nesse caso, a pintura é feita apenas nos locais aonde foram executadas as
soldas. Foram consideradas as seguintes tarefas resumidas: montagem de andaimes,
jateamento, pintura interna e externa nas soldas do tanque e desmontagem de andaimes.
Esse serviço abrange além da aplicação da tinta, as operações de inspeção visual,
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limpeza, tratamento da superfície, aplicação da tinta de fundo, aplicação de tinta de
acabamento e controle de continuidade de película. O seu interior não precisa de
proteção, salvo as estruturas de suporte e as chapas no teto, onde é aplicada uma pintura
primária com a função de evitar a sua degradação com acabamento em tinta de esmalte
acrílico branco.
A finalidade do isolamento térmico é diminuir a perda de calor nos tanques de produtos
aquecidos. O tanque em estudo contempla essa etapa, por conta do tipo de material
armazenado, de acordo com o quadro 6 da Figura 3.
4.3

Montagem do Tanque de Armazenamento

A montagem do tanque de armazenamento é feita “de cima para baixo”, utilizando
macacos hidráulicos, conforme ilustrado na Figura 4. Primeiro é feita a fundação,
depois monta-se o fundo do tanque. Monta-se, no solo, o teto e o anel superior do
costado (conforme quadros 1, 2 e 3 da Figura 4). Com a ajuda de macacos hidráulicos,
posicionados em torno do perímetro do costado do tanque, suspende-se o anel superior e
o teto até que a altura permita a montagem do próximo anel (quadros 4 e 5 da Figura 4).
Assim é feita a montagem de forma sucessiva até o anel 1, que é o último a ser montado
(conforme quadro 6 da Figura 4). Dessa forma, a operação de soldagem é sempre
realizada a uma altura baixa em relação ao solo, correspondente à largura da chapa do
costado. Assim, evita-se a necessidade de andaime e de trabalho em altura.
Figura 4 - Montagem do Tanque de Armazenamento

Fonte: Apostila Montagem (2013)

4.4

Aplicação do método da Linha de Balanço na execução do projeto

Para esse trabalho foram elaboradas duas LB. O primeiro estudo foi preparado supondose a construção de 1 tanque de armazenamento. Dessa forma, retrata-se o caso da
Petrobras/Lubnor. Em seguida, foi feito um segundo estudo simulando a construção de
3 tanques de armazenamento. Dessa forma, pode-se avaliar a eficiência do método para
a construção de mais de 1 tanque.
Para efeito de estudo, a construção do tanque foi separada em seis etapas: (1) Fundação;
(2) Fundo; (3) Costado; (4) Teto; (5) Pintura; (6) Teste Hidrostático. Tentou-se definir
uma unidade repetitiva para cada etapa, porém não foi possível definir esta unidade
repetitiva para o teto e para o teste hidrostático. Em seguida, foram definidos os pacotes
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de trabalho e a elaboração da EAP (Estrutura Analítica de Projeto), conforme a Figura
5.
Figura 5 – Estrutura Analítica do Projeto

Fonte: dos autores.

A unidade de repetição para a Fundação foram os blocos de pacotes que possuem as
mesmas atividades: o Anel e a Sapata. A Nomenclatura “Sapata 1/3” significa que serão
feitos três pacotes de sapatas iguais. O fundo foi dividido em 3 partes, onde cada parte
possui as atividades de posicionamento de chapas, soldagem e inspeção, que são suas
unidades de repetição. Para o Costado a unidade de repetição adotada foi o anel. Os
anéis, primeiramente foram divididos ao meio (conforme nomenclatura “Anel 1 1/2” e
“Anel 1 2/2”). Em seguida, foram feitos seis pacotes com a nomenclatura “Anel 1/6”,
sendo a fração “1/6” referente à posição da altura do anel no tanque.
Para a determinação da duração dos pacotes de trabalho, foi necessário identificar os
índices de produtividades para cada atividade. Por falta de informação, alguns índices
tiveram que ser estimados e/ou pesquisados na literatura. Para a etapa de trabalhos em
aço, foram considerados os índices publicados por Almeida (2006) e Simonsen (2004).
Os índices de produtividade referentes à etapa civil foram coletados no mercado em
empresas de planejamento de obras. A Tabela 1 apresenta as produtividades para cada
etapa da obra, de acordo com as fontes indicadas.
Tabela 1 - Tabela de índices de produtividade
Etapa

Produtividade

Fonte

Montagem/Soldagem do Anel

90 Hh / T

SIMONSEN (2004)

Montagem Base – Chapas

64 Hh / T

ALMEIDA (2006)

Montagem Teto – Estrutura (colunas e vigas)

300 Hh / T

ALMEIDA (2006)

0,214 Hh / kg

ALMEIDA (2006)

2 Hh / m²

ALMEIDA (2006)

Escavação

5,6 m³ / dia

AVAL

Formas / Aço

6,4 m² / dia

AVAL

Montagem Teto – Chapa Lisa
Pintura Interna / Externa

Fonte: dos autores.

Segundo Simonsen (2004), em torno de 35% dos homens-horas são consumidos no
manuseio, na montagem e no ajuste das chapas e 65% na sua soldagem. Assim, a
produtividade para o isolamento térmico foi estimada em 4 dias por anel.
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Com esses índices e quantidades de serviço, as durações foram calculadas para cada
atividade bem como a mão-de-obra necessária para a sua execução e logo em seguida
foi montada a LB para as duas situações propostas.
A Figura 6 representa a LB completa para 1 tanque de armazenamento. Pode-se
observar que todas as atividades foram programadas em fluxo contínuo.
Figura 6 – LB 1T

Fonte: dos autores.

Pode-se observar também, a trajetória não tradicional da construção do tanque. Nas
etapas de pintura e de isolamento térmico os anéis também foram separados em 2
partes. Dessa forma, foi preciso montar os andaimes para executar o serviço apenas uma
vez simplificando o processo de produção e proporcionando economia de tempo para
atividade.
Para a LB 3T, o aproveitamento de equipes é mais intenso. A Figura 7 exibe a LB
completa para 3 tanques. Nesse caso, é possível aproveitar as equipes de um tanque para
o outro. Por exemplo, a montagem do teto, que antes não era uma unidade de repetição,
passou a ser.
Figura 7 – LB 3T

Fonte: dos autores.

Outra atividade importante que passou a ser contínua foi o teste hidrostático, que, dessa
forma, traz o aproveitamento da equipe, como também da água utilizada nos testes para
os 3 tanques. Dessa forma, percebeu-se que o fluxo contínuo é mantido por mais tempo
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multiplicando-se, desta forma, os benefícios evidenciados por essa técnica de
planejamento. Assim, conseguiu-se simular várias estratégias dos serviços adotados, de
forma a analisar as melhores possibilidades para a execução da obra.
Observa-se a reutilização da equipe de montagem dos anéis (representados pelos
quadrados em amarelo). Para essa análise, pode-se observar, por exemplo, a alteração
na quantidade de equipes, possibilitando o aproveitamento da mão de obra. É possível
perceber o aproveitamento completo de equipes. Diferente do que seria, caso a
construção fosse realizada em série.
5

CONCLUSÕES

O presente trabalho apresentou a aplicação da técnica de LB em uma obra de uma
Indústria Petroquímica possibilitando uma análise de sua pertinência. Como resultado,
foi possível realizar uma caracterização do processo construtivo, a proposição de uma
estrutura analítica de projeto, o levantamento de índices de produtividades e a aplicação
do método no caso estudado.
A maior dificuldade encontrada foi a definição do lote de produção repetitivo o que
pode inviabilizar a utilização desta técnica. Encontrada a unidade de repetição, os
autores acreditam que o uso da Linha de Balanço para obra estudada agregou relevantes
melhorias para o planejamento da mesma. O gerenciamento da obra também pode ser
facilitado pela forma visual que a Linha de Balanço oferece, proporcionando uma
interpretação fácil e rápida do planejamento da obra, além de aumentar a transparência
do processo de construção.
Com a LB, a continuidade das tarefas é estimulada. Além de que, pode-se proporcionar
um aumento na produtividade, por conta do efeito aprendizado, devido à repetição da
execução de lotes semelhantes pelas equipes. Assim, o entendimento do serviço torna-se
cada vez mais claro impactando positivamente, também, na qualidade dos serviços.
Por fim, destaca-se que a técnica de Linha de Balanço pode ser viável em obras
industriais, desde que se encontre uma unidade de repetição que justifique sua
utilização. Encontrada a unidade de repetição, a elaboração da EAP se torna simples e
trará mais benefícios na execução de mais tanques.
Como sugestão para próximos trabalhos, recomenda-se analisar se o método adotado é
viável financeiramente no quesito quantidade de equipamentos solicitados para a
execução do projeto, ou seja, se a estratégia de ataque proporcionada pelo
aproveitamento das equipes, que irá aumentar o prazo do projeto, é viável contra a
redução da mobilização de equipamentos; Ampliar o número de atividades da LB desse
estudo de caso, ou seja, incluir etapas de construção de acessórios dos tanques; Coletar
a produtividade real dos trabalhadores da construção da indústria do petróleo; Testar a
aplicabilidade do método da LB em outras obras industriais presentes em refinarias;
Testar a aplicabilidade do método da LB em outros tipos de tanques ou com outro
método construtivo; Comparar quantitativamente o método da LB com o método do
Gráfico de Gantt.
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RESUMO
No Brasil, atualmente, um dos segmentos do setor da Construção que têm crescido constantemente é a
indústria de Shopping Centers. Como qualquer empreendimento de outros ramos de atividade, este deve
dispor de uma eficiente Gestão do Sistema da Qualidade para que o sucesso almejado pelos
incorporadores seja alcançado. Porém, em paralelo à construção principal dos shoppings está a construção
das lojas pelos seus proprietários, fato que dificulta esta gestão por parte da administradora. O
relacionamento entre a administradora e os lojistas é considerado uma atividade complexa e sua
otimização representa hoje um desafio, pois tem sido visto como diferencial no sucesso do lançamento e
manutenção do empreendimento. Para explorar esse assunto, foi desenvolvido um estudo de experiência
didática de curso de mestrado, de caráter exploratório, cujo objetivo era analisar e relatar algumas das
particularidades encontradas nos Planos de Qualidade em construções dos Espaços Comerciais de
shopping centers. A metodolodia de trabalho adotada foi de estudo de caso e para realizar essa análise foi
escolhido um caso de obra de shopping center em Sorocaba, cidade do interior de São Paulo, que estava
utilizando-se de procedimentos padrões específicos e bem aplicados, e que vinha apresentado problemas
nos relacionamento entre os agentes principais. Assim, como resultado final, foi possível analisar a
eficácia do programa de gestão empregado pela administradora das obras, neste caso. Foram destacados
pontos de conflito técnicos, operacionais, mas principalmente aspectos comportamentais e pessoais na
gestão que interferiram e dificultaram o bom andamento dos procedimentos, e por fim comprometeram a
qualidade final das obras das lojas. Com isso, foi possível comprovar a influência da relação
administradora-lojistas no sucesso da gestão da qualidade das obras das lojas de shopping centers, e
assim contribuir na área de pesquisas em Gestão e Economia da Construção, com enfoque em Gestão da
Qualidade na Construção.
Palavras-chave: Qualidade, Obra, Shopping, Lojista.

ABSTRACT
In Brazil , currently one of the segments of the construction industry that has grown steadily is the
industry of Shopping Centers . Like any new development of other branches of activity , it must have an
efficient management of the Quality System to the success desired by developers is reached. However, in
parallel to the main building of malls is the construction of shops for their owners, a fact that complicates
this management by the administrator. The relationship between the manager and the tenant is
considered a complex activity and its optimization is challenging today as it has been seen as a
differentiator in the successful launch and maintenance of the project . To explore this issue , a study of
teaching experience of Masters course , exploratory , whose aim was to analyze and report some of the
characteristics found in the Quality Plans for construction of Commercial Spaces shopping mall was
developed . The metodolodia work adopted was case study and this analysis was chosen a case of work
shopping center in Sorocaba city, São Paulo , who was using specific standards and procedures applied
well , and coming presented problems in the relationship between key players . Thus , as a final result , it
was possible to analyze the effectiveness of the management program employed by the Administrator of
the works in this case . Were highlighted points of technical, operational , but mainly behavioral and
personal issues that interfered in the management and hindering progress of procedures conflict , and
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finally undertook the final quality of the works of stores . Thus, it was possible to demonstrate the
influence of manager - tenant relationship in the successful management of the quality of the works of the
shopping mall stores , thus contributing in the area of research in Construction Management and
Economics , with a focus on Quality Management in Construction.
Keywords: Construction, Shopping, Shopkeeper .

1

INTRODUÇÃO

Nos tempos recentes, o setor da construção vem se alterando de modo importante. As
incorporadoras têm se profissionalizado, direcionando seu foco principalmente para a
rentabilidade do capital e gestão dos resultados financeiros do empreendimento. Em
contrapartida estão as construtoras que, diante deste cenário, são direcionadas a agir
simplesmente como prestadoras de serviços. Para se diferenciarem competitivamente,
adotam enfoques na gestão da produção, redução de custos, aumento da produtividade,
racionalização de projetos, inovação tecnológica, planejamento e controle de obras,
negociação com fornecedores e por fim, no controle da qualidade. Assim a gestão de um
sistema da qualidade passa a ser elemento estratégico para o sucesso do
empreendimento. (CTE, 2013).
No Brasil, um dos segmentos do ramo da construção que têm crescido fortemente é a
“indústria” de shopping centers. O setor bate em 2013 o recorde de inaugurações dos
últimos 14 anos, com mais 38 novos empreendimentos em operação e ABL (área bruta
locável) de 12,44 milhões de m². A média no ano anterior foi de 398 milhões de
visitantes mensais, e assim o mercado de shopping centers brasileiro registrou, em 2012,
alta de 10,65% nas vendas em relação ao ano anterior. A expectativa do setor para 2013
é de 12% no aumento das vendas, refletindo o bom momento da economia brasileira.
Portanto, pode-se dizer que o setor de Shopping Centers vem sendo responsável,
principalmente no Brasil, por uma alteração crescente no cenário do comércio.
(ABRASCE, 2013).
Nesse contexto, novas interfaces são criadas nas obras de construção dos shopping
centers e a relação construtora/administração vs. lojistas começa a exigir mais atenção
por parte dos investidores, que a cada dia encontram na concorrência a crescente
necessidade de aprimoramento dos serviços oferecidos.Essa relação é delicada e
necessita não apenas de regras, padronizações e procedimentos a serem seguidos, mas
também da conscientização e o empenho dos profissionais das partes envolvidas. É
indispensável que as atividades desde a sua concepção até a entrega ao consumidor
sejam guiadas por uma metodologia sistemática, com ênfase na Gestão da Qualidade,
que possa evoluir às novas tendências e se adaptar às demandas dos clientes.
(ROHENKOHL, 2000).
O objetivo deste estudo é verificar os sistemas de gestão da qualidade utilizados pela
administradora e pelos lojistas, em um estudo de caso de construção de shopping center,
com especial atenção às influências da relação que se estabelece entre eles.
2
2.1

FUNDAMENTAÇÃO
A gestão da qualidade e as obras de shopping centers.

O planejamento de um Sistema da Qualidade consiste em estabelecer diretrizes para
garantir o atendimento às necessidades dos seus quatro tipos de consumidor: Clientes,
Acionistas, Funcionários e Sociedade. (LIMA et al, 2004).
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Segundo o Centro de Tecnologia e Edificações (2013), para trabalhar de maneira eficaz,
uma empresa que atue na construção de obras deve desempenhar diferentes atividades.
É necessário identificar, organizar e gerenciar os processos. E, independente do
segmento do setor da construção, para poder obter resultados satisfatórios, a mesma
deve fazer uma Gestão do Sistema de Qualidade completa, incluindo: elaboração do
Plano de Qualidade do Empreendimento e definição de todos os critérios de
acompanhamento e procedimentos a serem adotados; acompanhamento do controle
tecnológico dos materiais e serviços; realização de inspeções de recebimento de
materiais e liberação de serviços; controle de não-conformidades e realização de
auditorias sobre os sistemas de gestão da qualidade dos principais fornecedores; e
realização da inspeção final para entrega do empreendimento.
No caso específico das obras shopping centers, existe uma particularidade que
influencia em todo o processo de controle da qualidade: a construção independente e
terceirizada das lojas.
Dentro de um shopping, os setores são independentes e por isso a idéia inicial de um
determinado serviço solicitado pode chegar ao consumidor de forma distorcida,
proveniente da falta de relacionamento entre eles. Isso tudo acaba por resultar na perda
da qualidade e produtividade acarretando prejuízos aos lojistas ou clientes finais no
momento em que o serviço é utilizado.
Child e Faulkner (1998) afirmam que, apesar de uma organização decidir participar de
uma rede para reduzir suas fraquezas e possíveis ameaças, ela pode substituir uma
forma de vulnerabilidade por outra. Ao passo que uma organização inserida em uma
rede diminui sua dependência em relação a uma série de organizações, ela passa a
depender quase que centralmente dos atores e da qualidade dos relacionamentos no
interior do arranjo do qual deliberadamente escolheu fazer parte. Por consequência da
dependência existente entre agentes de redes estratégicas, a possibilidade de conflito
passa a ser também uma de suas características intrínsecas de maior relevância.
(AHUJA et al., 2009; MACIEL et al., 2011).
É por isso que os programas e ações de comunicação são de grande importância em
diversos contextos, inclusive quando o intuito é o de promover o comprometimento com
a qualidade. Porém, para que a comunicação interna seja efetivamente utilizada como
um instrumento de promoção da qualidade,é preciso, em primeiro lugar, que sua
contribuição nesse mesmo sentido seja reconhecida e valorizada tanto pelas lideranças
da qualidade, como pelos profissionais de comunicação interna, envolvidos naquele
processo. (ALMEIDA; SOUZA; MELLO, 2010).
Para planejar adequadamente esse processo, é necessário aliar à tecnologia, o
conhecimento do negócio e do processo, onde todas interfaces são exploradas,
possibilitando a criação de uma metodologia própria voltada à melhoria contínua.
(ROHENKOHL, 2000)
2.2

Relacionamento entre os agentes na construção dos shoppings.

Para a construção de um shopping center, todo o processo pode ser resumido no macro
fluxo da figura 1 a seguir, que indica o desdobramento das atividades e as relações entre
os agentes.
Em se tratando da construção das lojas, a terceirização dessas obras transfere as
atividades para os lojistas juntamente com seus fornecedores especializados, que
tenham como objetivo exatamente estas atividades. Assim, a construtora (ou contratante
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principal) pode direcionar todas as suas forças para a atividade principal, recebendo dos
terceiros os produtos e serviços que não estão diretamente ligados ao seu core business.
(HERNANDEZ, 2003).
Figura 1 – Relações entre os agentes na construção de shoppings centers.
Incorporadora

Construtora

Equipe de Construção
da obra do shopping

Comercializadora

Equipe de Administração
das obras das lojas

Conclusão do
shopping

Conclusão das
lojas

Lojistas
Fornecedores
e Empreiteiras

RELAÇÃO CRÍTICA

Entrega do Shopping com todas as
lojas em funcionamento na data
programada com a Incorporadora.
Fonte: Próprio Autor

Esta estratégia se baseia na teoria de que ao passar para um contratado especializado
uma atividade que não é a principal do contratante, cada empresa estará executando
apenas as atividades de seu maior interesse ou habilidade, e assim a chance de ter
produtos finais com qualidade é muito maior. (SOUZA, 1993).
Com relação ao treinamento para a qualidade, para se obter um melhor resultado, é
recomendado que todos sejam treinados para a qualidade, estendendo esse treinamento a
não-empregados, lojistas, suas equipes de trabalho e seus fornecedores.
Uma das principais mudanças verificadas nos últimos anos aponta para o fato de que
o processo de seleção de fornecedores tem-se tornado mais complexo e rigoroso. Neste
sentido a importância relativa das variáveis de negociação - preço e prazo de entrega tem diminuído. Em contrapartida há uma ênfase maior para os aspectos da qualidade e
da capacitação tecnológica no estabelecimento de critérios de seleção dos fornecedores.
Estes critérios já são amplamente difundidos no complexo automobilístico japonês,
enquanto que nos Estados Unidos e na Europa tais mudanças já estão em curso. (NETO,
1994).
Pode-se dizer que as obras de shoppings se comportam como essas empresas, isto é, são
sistemas compostos por atividades que possuem entradas que vieram de outros
processos e saídas que alimentarão outros, criando assim, uma inter-relação de
processos. Para que todas as atividades funcionem corretamente, as suas entradas têm
que atender as suas necessidades e suas saídas também têm que estar dentro do esperado
pelo próprio processo.
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Segundo Hernandez (2003), quanto aos aspectos de relacionamentos gerados por esses
processos, eles podem ser propícios ou não à implementação da gestão da qualidade.
Para isso deve-se observar os resultados dessa relação de trabalho entre a
administradora e os lojistas, principalmente nos seguintes aspectos: Ausência de
dificuldades na cooperação mútua e trabalho em equipe; Existência de integração e
treinamento para a qualidade e para o conhecimento do funcionamento entre as
empresas; Realização de melhoria contínua, independente da curta duração da relação
entre as partes; e Oferecimento de boas condições de trabalho aos lojistas e seus
fornecedores. Se esse relacionamento for marcado por parceria e interdependência entre
as partes, as chances de se obterem produtos e processos com qualidade são grandes.
2.3

Mecanismos da gestão da qualidade aplicada aos lojistas.

Segundo a Shopping Consult Administração e Assessoria Ltda. (2013), a única forma de
garantir os padrões de qualidade almejados pelos empreendedores é estabelecer normas
técnicas a serem observadas e seguidas pela construtora do shopping e pelos lojistas na
fase de implantação dos seus espaços, que compreendem:
Comitê Técnico: Para que esse padrão seja assegurado, é constituído um Comitê
composto de profissionais qualificados, como engenheiros e arquitetos, que elaborarão
os Manuais que serão disponibilizados aos lojistas e farão o controle do SQ.
Caderno Técnico: Seu objetivo é oferecer o máximo de subsídios aos lojistas e
profissionais que irão projetar e executar as instalações da loja no shopping center.
Normas para Projetos e Regras para Execução: Um detalhado estudo preliminar das
características do shopping center e seu público-alvo determinará as normas para a
criação dos projetos das lojas, regras e procedimentos para execução das obras.
Cronograma de Implantação: Ainda nessa fase, deve ser adotado o Cronograma de
Implantação de Lojas.
Marcos de Controle: Os relatórios devem contemplar itens e marcos de controle, que
englobam desde materiais e serviços, até Normas Técnicas Oficiais (ABNT e Posturas
Municipais), a serem obedecidas.
Esses itens auxiliam na relação entre a construtora e os lojistas, facilitando a
comunicação e o desempenho das obras, e possibilitando a inauguração do shopping
center na data pré-fixada, com o maior número de lojas em operação, evitando atrasos
ou resultados indesejáveis.
3

MÉTODO

Para a condução desta pesquisa, o método utilizado foi um estudo de caso em uma obra
de shopping center, na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, em fase de
finalização. O shopping está numa área de 43mil m²,possui 27mil m² de ABL (área
bruta locável) e 226 lojas.
Fontes de coleta de dados: análise da documentação e material empregado na obra, para
verificar se atendiam aos requisitos e especificações com base nos conceitos teóricos;
observação direta e diária durante 30 dias no canteiro de obra, para entender a dinâmica
dos processos e observar a aplicação da documentação; entrevistas pessoais com 04
lojistas, 12 fornecedores e prestadores de serviços e 04 funcionários da administradora
para analisar a influência desta relação no controle da qualidade.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

4
4.1

O Comitê Técnico.

Na obra estudada, a construtora responsável pela construção geral do shopping possui
certificação ISO 9000, porém não foi possível obter acesso à documentação específica.
Neste caso, as construções das lojas são controladas e fiscalizadas por uma gerenciadora
terceirizada, que por sua vez não é certificada, mas utiliza-se dos documentos
específicos para fazer a gestão da qualidade. Esta gerenciadora compõe o Comitê
Técnico, que é formado por engenheiros, arquitetos e estagiários, e que implementam o
Caderno Técnico aos lojistas, fazendo o controle dos projetos e a fiscalização das obras
das lojas.
4.2

O Manual Técnico.

O Caderno Técnico, neste caso chamado de Manual Técnico, é utilizado como
“cartilha” do modelo de gestão da qualidade aplicado diretamente aos lojistas. A função
deste documento é definir os procedimentos, normas e parâmetros que deverão ser
seguidos no desenvolvimento dos projetos e na execução das obras dos salões
comerciais do shopping, e apresenta as seguintes diretrizes: Normas de relacionamento
entre lojistas, seus contratados e o Shopping Center; Orientação e Padronização para a
elaboração dos projetos; Regras e obrigações dos lojistas com relação às obras e
serviços dos salões de uso comercial. Estas normas destinam-se a orientar o
relacionamento entre lojistas, seus profissionais contratados e a gerenciadora dos
lojistas durante todo o período.
O quadro a seguir mostra a estrutura do Manual Técnico utilizado neste caso.
Quadro 1 - Estrutura do Manual Técnico.
Item
1

2

3

Assunto
Disposições Gerais e
Prazos
Condições de Entrega das
unidades
Normas para Execução e
Controle dos Projetos

4

Normas Técnicas e
Administrativas para a
Execução das Obras

5

Anexos

Descrição

As etapas a serem procedidas, desde o desenvolvimento dos
trabalhos até a conclusão da obra, devem obedecer aos prazos
estipulados para cada uma delas.
Os Espaços Comerciais são entregues aos lojistas de forma
padronizada, com itens essenciais para o seu funcionamento e
especificações de acabamentos e instalações.
Este é um tópico de extrema importância, pois define coordenação,
responsabilidades, desenvolvimento, apresentação, nomenclaturas,
entrega, atualizações e gerenciamento de todos os projetos dos
espaços comerciais.
É neste item que são descritos todos os procedimentos e requisitos
para a execução e inspeção das obras dos lojistas: Coordenação e
obras; Condições para início das obras; Responsabilidade dos
lojistas; Entrada, transporte e guarda de material; Entrada e
permanência de pessoal e horário de trabalho; Procedimentos no
canteiro de obras; Padronização de tapumes; Fornecimento de água
e energia elétrica provisória; Vigilância; Fiscalização; Segurança do
trabalho; Inspeção final e liberação para inauguração.
Além de todos os requisitos anteriores, são estipulados no Anexo
do Manual, documentos a serem entregues pelos lojistas ao Comitê
Técnico: Integração de fornecedores e seus funcionários;
Notificação de Saída e Entrada de Material; Modelo de
Cronograma Físico Padrão.

Fonte: Próprio Autor
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Como nota-se, o Manual Técnico utilizado nesta administração pode ser entendido
como um Plano de Qualidade que, junto com os seus anexos, reúne e define todos os
critérios de acompanhamento e procedimentos a serem adotados.
Desta forma, ele inclui todos os requisitos de normas, regras e controles mencionados
na literatura deste trabalho, direcionando o controle da qualidade das obras das lojas.
4.3

Materiais e Serviços, na prática.

No que se refere à prática da fiscalização e acompanhamento dos serviços nas lojas,
esses são diariamente inspecionados por fiscais do Comitê Técnico, que confrontam as
informações com as especificações de projeto ou procedimento de execução.
Em relação à inspeção de materiais, as docas são estrategicamente posicionadas para
receber não só os materiais da obra do shopping, como também as entregas dos insumos
dos lojistas. É no momento do recebimento que equipes específicas acompanham,
inspecionam e avaliam a mercadoria a ser encaminhada a uma determinada loja.
Quanto aos fornecedores, com intuito de facilitar a prospecção de fornecedores
específicos por parte do lojista e de garantir a qualidade nos serviços prestados,
permanece disponível para todos os lojistas uma lista de fornecedores já homologados
ou credenciados pelo shopping, aptos e liberados para executar serviços.
Estes itens englobam os requisitos de controle tecnológico e inspeção de recebimento de
materiais e liberação de serviços, monitoramento de fornecedores e inspeção final da
obra, descritos na revisão da literatura.
4.4

Programa de comunicação.

Neste caso, a comunicação interna é feita por meio de uma ferramenta colaborativa,
uma plataforma online funcional utilizada para a gestão dos projetos e das obras.
Sua interatividade permite ao lojista, usuário, verificar documentos circulares,
comunicados, aprovações e alterações de projeto ou notificações, sem precisar se reunir
ou agendar horários com o Comitê Técnico.
Essa ferramenta é uma excelente forma de promover o comprometimento com a
qualidade, já que envolve todos os agentes relacionados no processo.
Porém, uma das deficiências apresentadas neste caso são os atrasos nas divulgações ou
informações incompatíveis, por exemplo nas publicações de projetos com revisões
erradas. Isso pode acarretar em retrabalhos de serviços feitos com base em projetos
revisados.
4.5

Problemas nos relacionamentos.

Embora a obra estudada tenha apresentado um Procedimento da Qualidade aplicado aos
lojistas, isso não garante que a relação entre os agentes dessa rede seja invulnerável,
sem fraquezas e livres de conflitos. Ainda que esses agentes cumpram seus papéis, suas
atividades e suas responsabilidades, problemas no relacionamento podem ajudar ou
atrapalhar o desempenho da Gestão da Qualidade.
As entrevistas realizadas com funcionários da gerenciadora e com lojistas, seus
fornecedores e prestadores de serviço, deixaram evidente a existência de problemas na
delicada relação entre eles. Ambos apontavam essas reclamações como principal
dificuldade suscetível à melhoria.
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Foram entrevistados: cinco lojistas, quatro empreiteiros (prestadores de serviços), três
fornecedores e cinco funcionários da administradora, entre eles dois engenheiros civis,
um arquiteto, um estagiário e um técnico de segurança.
Exemplos de reclamações dos lojistas: A entrega dos Espaços Comerciais do shopping
aos proprietários das lojas ocorreu no curto prazo de 60 dias antes da data de entrega do
shopping, apesar de haver pendências da construtora nas obras das lojas. Houve
alteração do nível do piso de entrada das lojas da praça de alimentação, causando
interferências nos projetos arquitetônico, estrutural e hidráulico das lojas, que
precisaram ser refeitos. Os lojistas só tiveram conhecimento dos fatos no momento em
que iniciariam suas obrase, segundo os mesmos, a gerenciadora poderia ter se
preocupado com a redução dos prazos e comunicado os interessados com antecedência.
Como era esperado, os fatos ocasionaram redução do prazo para conclusão das lojas.
O quadro 2 a seguir reúne as respostas de cada agente desta relação e mostra as
divergências de cada ponto de vista para um mesmo quesito. Pode-se notar que, para um
mesmo assunto, há uma distorção nas visões por parte da administradora e dos lojistas,
o que gera um desgaste nas relações entre eles ao longo do tempo da construção.
Essas incompatibilidades acabam dificultando a resolução de problemas muitas vezes
simples e de fácil controle e contribui efetivamente para a redução da qualidade final
das obras e atrasos na entrega do empreendimento.
Quadro 2 - Pontos de vista dos agentes na relação Administradora-Lojistas.
Quesito

Administradora / Gerenciadora

Normas

Os lojistas não respeitam as normas
e tentam burlá-las ou conseguir
autorizações por meios incertos.

Fiscalização

Segurança

Comunicação

Prazos

As auditorias da Qualidade são
vistas pelos lojistas apenas como
procedimento formal a ser cumprido
pela administração, sem benefícios.
Os requisitos de segurança são vistos
como desnecessários e os lojistas
reclamam da falta de acesso fácil às
obras.
A comunicação é vista pelo lojista
apenas como um meio para
reclamações.

Lojista, Fornecedores e Empreiteiros
A gerenciadora é inflexível com um determinado
lojista, no que se refere às suas normas e
procedimentos, mas demonstra "proteção" com
outros lojistas, causando desconfiança.
A burocracia para liberação do início de todos os
serviços é muito grande, quando poderia ser
segmentada e os serviços liberados pela
gerenciadora gradativamente.
Não existe procedimento de segurança para
atendimento ao lojista nas obras.
A comunicação não é adequada e não existe
interesse na troca de informações por parte da
gerenciadora.

Os prazos não são cumpridos pela construtora do
shopping, prejudicando os lojistas e os
responsabilizando pelos atrasos; A entrega dos
Os prazos na maioria dos casos não
espaços comerciais ocorre na maioria das vezes
são cumpridos, gerando atrasos nas
em data próxima à entrega do shopping,
entregas das lojas e fazendo com que
impossibilitando a execução das obras das lojas
o shopping inaugure sem a totalidade
em tempo hábil para a inauguração; Mudanças de
dos espaços comerciais concluídos.
projetos são informadas em tempos muito curtos,
comprometendo os prazos para adaptação dos
projetos específicos das lojas.

Integração e Treinamentos são vistos
Procedimentos são extremamente rigorosos com
pelos prestadores de serviço como
os prestadores de serviço, porém a gerenciadora
procedimentos que atrapalham o
não fiscaliza os terceiros.
cronograma das obras.
Continua na próxima página.
Integração de
funcionários
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Continuação do Quadro 2 - Pontos de vista dos agentes na relação
Administradora-Lojistas.
Quesito

Administradora / Gerenciadora

Horários de
trabalho

Os horários de trabalho são
estipulados, porém os lojistas não os
seguem fazendo com que a
segurança tenha que agir nos casos
mais complicados.

Cronogramas
das obras
Condições de
trabalho
Trabalho em
equipe

Os lojistas resistem a mostrar os
cronogramas das obras, tentando
maquiar os problemas de atrasos.
São destinados espaços para um bom
andamento da obras das lojas, sem
interferência com as obras do
shopping.
O lojista se preocupa exclusivamente
com o seu negócio e não com o
sucesso do empreendimento.

Lojista, Fornecedores e Empreiteiros
Não há controle algum nos horários de trabalho
estipulados nos manuais.
Os cronogramas são solicitados pela
administradora, mas não são acompanhados com
rigor, nem é exigido que o mesmo fique fixo em
local visível.
As condições de trabalho são ruins, com
inúmeras interferências dos serviços executados
nas obras gerais do shopping.
A gerenciadora se preocupa apenas com a
lucratividade do empreendimento.

Fonte: Próprio Autor

5

CONCLUSÕES

A execução de qualquer empreendimento requer um adequado Plano de Qualidade e no
caso das construções dos Espaços Comerciais dos shopping centers são utilizados
documentos específicos que permitam fazer esta gestão.
Analisando a documentação empregada no caso do shopping estudado, percebeu-se que
o procedimento utilizado para controle da qualidade segue às diretrizes recomendadas
pela teoria, englobando os principais requisitos:





Comitê Técnico, composto por profissionais habilitados;
Manual Técnico, contendo normas para projetos, regras de execução, documentos
de controle e cronogramas;
Acompanhamento e inspeção de materiais e serviços realizados em campo;
Comunicação interna.

Através da observação em campo foi possível constatar que a forma de gestão
empregada tem suas vantagens, pois consegue controlar muitos requisitos, mas também
tem suas falhas e assim ficam evidentes alguns exemplos de pontos de conflito:




O fato de o programa de comunicação não estar com todas as informações em dia
resulta em publicações de avisos ou projetos em atraso, ocasionando retrabalhos;
As regras de execução não são específicas por tipo de loja e os critérios genéricos
acabam prejudicando lojas âncoras, de alimentação, ou quiosques;
Quando há interferências nas obras, os prazos para execução dos serviços são
alterados exclusivamente pela administradora sem consultar os lojistas;

As entrevistas comprovaram a crítica relação existente entre a administradora e os
lojistas. Cada divergência apresentada mostrou que existem interpretações distintas dos
procedimentos e os quesitos de relacionamento, como transparência e alinhamento de
objetivos,aparecem com frequência como críticas, mais que as questões técnicas. Ficam
evidentes visões diferentes e de animosidade entre os agentes, falta de relação de
cooperação ou relação ganha-ganha. Tudo isso acaba sendo mais preocupante do que a
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falta de padronização e critérios do programa da qualidade, fato que requer muita
atenção não apenas da incorporadora, mas de todos os envolvidos.
Portanto, um programa de qualidade adequado é essencial para o sucesso das obras das
lojas nos shopping, mas se esse plano não for baseado numa transparente relação de
parceria entre os agentes, essas incompatibilidades continuarão comprometendo a
eficácia da gestão do sistema da qualidade.
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RESUMO
O custeio-meta (ou target costing) é uma estratégia eficaz na busca do equilíbrio entre o custo x preço,
qualidade e funcionalidade. Desenvolvida na manufatura, a aplicação destes conceitos na construção civil
vem aumentando e adquirindo maturidade. Diante do exposto, a presente pesquisa é um estudo
bibliométrico cujo objetivo principal é descrever o quadro de publicações sobre custeio-meta na
construção civil nos últimos 5 anos (2009-2013). Como resultado, foi observado um total de 30
publicações com parcela significativa de contribuição nacional (16 publicações ou 53% da amostra).
Verificou-se também que as principais fontes de publicações foram a conferência anual da comunidade da
construção enxuta (IGLC, com 36%) e os encontros da ANTAC (ENTAC e SIBRAGEC, com 17%). Os
temas mais recorrentes foram custeio-meta no contexto de habitações de interesse social, gerenciamento
de projeto, processo de projeto e desenvolvimento de novos produtos. Por fim, pode-se destacar a
contribuição de pesquisas qualitativas (33%) e 83% de estudos empíricos, o que remete a afirmativa
inicial de que a aplicação do custeio-meta na construção civil está em processo de maturação. Como
contribuição, espera-se atualizar e expandir os estudos que já foram desenvolvidos no tema consolidando
o eixo referencial do conhecimento.
Palavras-chave: construção civil, gestão de custos, custeio-meta, bibliometria.

ABSTRACT
The target costing approach can be characterized as effective strategy to equalize cost x price, quality
and functionality. Developed in manufacturing industry, the application of these concepts in construction
industry has growth and acquiring maturity. Then, this paper aims to analyze the scientific publications
about the target costing in building construction in the last 5 years (2009-2013) in a bibliometric
approach. As result, 36 papers were found with a significant participation of Brazil (16 papers or 53% of
the sample). The principal sources of publications observed were the annual IGLC conference (36%) and
events of ANTAC (ENTAC e SIBRAGEC, with 17%). The most frequently themes were target costing in
context of social housing, project management, project process and development of new products.
Finally, the qualitative research was used in 33% of sample, while 83% from this sample was empirical
study. This information reinforces the maturity process which the target costing has been improving. With
this paper, authors hope provide a vision about this theme in the building industry, consolidating and
spreading it like a knowledge area.
Keywords: building construction, cost management, target costing, bibliometric analysis.

1

INTRODUÇÃO

A comunicação científica tem um papel importante na transmissão do conhecimento
tendo em vista o tripé ensino-pesquisa-extensão, no sentido de geração do
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conhecimento, manutenção, desenvolvimento de novas tecnologias, aplicação e
aceitação do que é produzido cientificamente como constituinte do conhecimento
científico (OLIVEIRA, 2002).
Para comunicação científica tornar-se efetiva, uma das maneiras mais utilizadas e a
mais importante é a publicação de trabalhos científicos em periódicos acadêmicos
(RIBEIRO et al., 2007).
Devido a uma forte profusão de trabalhos resultante do surgimento dos periódicos
eletrônicos os pesquisadores, muitas vezes, encontram a dificuldade para selecionar
fontes bibliográficas de pesquisa dada a quantidade de trabalhos que estão sendo
publicados, principalmente após a criação dos periódicos eletrônicos (FAPESP, 2011).
Uma forma de pesquisa que visa clarificar e simplificar o acesso de pesquisadores aos
principais artigos de suas respectivas áreas é o artigo bibliométrico (ou estudo de
produção científica sobre um determinado assunto) (PITHAN et al., 2005).
Este tipo de trabalho busca entender, mapear, mensurar as referências bibliográficas e as
suas publicações, conhecer o impacto de determinados autores ou periódicos
relacionados a correntes de pensamento e/ou a produção científica de uma determinada
área/tema proporcionando a formação de referencial teórico para futuras pesquisas na
área (CARDOSO et al., 2005 apud ROCHA et al., 2010; CAMPOS et al., 2012)
Ao se revisitar a literatura pertinente, verificou-se uma carência de estudos
bibliométricos específicos sobre target costing na construção civil, tornando o presente
trabalho pertinente e justificável mediante aos resultados oferecidos pela bibliometria.
Diante do exposto, a presente pesquisa é um estudo bibliométrico cujo objetivo
principal é descrever o quadro de publicações sobre custeio-meta na construção civil
nos últimos 5 anos (2009-2013).
Como contribuição espera-se atualizar e expandir os estudos que já foram
desenvolvidos no tema consolidando o eixo referencial do conhecimento da temática
através do estudo bibliométrico.
2

CUSTEIO-META (TARGET COSTING)

O custeio-meta (ou target costing) é uma estratégia eficaz na busca do equilíbrio entre o
tripé custo x preço, qualidade e funcionalidade, elementos que constituem o conceito de
sobrevivência da empresa no mercado. (COOPER; SLAGMULDER, 1997 apud
GRANJA et al., 2011).
A diferença principal do custo-meta para outras ferramentas que visam à redução de
custos está no estabelecimento de metas de custos a serem atingidos com enfoque na
fase de desenvolvimento de produtos (KERN, 2005).
Normalmente a temática de custeio-meta está ligada a de engenharia de valor e ao
custeio kaizen. A engenharia de valor é definida como esforços organizados no sentido
de implantar análise funcional de produtos e serviços para atingir, com confiabilidade,
todas as funções requeridas ao menor custo de ciclo de vida possível. Já o custeio kaizen
consiste na redução de custos durante a etapa de produção e tem como objetivo
principal buscar reduções de custo em todas as etapas da manufatura para ajudar a
eliminar qualquer diferença entre o lucro-alvo e o lucro estimado (GRANJA et al.,
2011)
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Desta forma, a utilização conjunta do custo-meta, engenharia de valor e custeio kaizen
tem por objetivo estabelecer o custo com que um produto deve ser produzido, tendo em
vista o preço pré-fixado pelo mercado, assegurando um nível satisfatório de
desempenho e qualidade.
3
3.1

METODOLOGIA
Enquadramento metodológico

Quanto à natureza dos dados, a presente pesquisa enquadra-se como quantitativa com
objetivos exploratórios e descritivos. (COLLIS; HUSSEY, 2005). Exploratório devido
à incipiência de trabalhos bibliométricos, buscando dessa forma conhecer, identificar e
levantar os trabalhos no tema em apreço. Descritivo, pois visa caracterizar, mapear e
descrever como estas publicações vêm sendo conduzidas (RICHARDSON, 2011).
Em relação à lógica aplicada, caracteriza-se como dedutiva, pois as discussões
produzidas são fruto de uma amostra representativa da realidade de publicações na área
(COLLIS; HUSSEY, 2005).
Quanto aos resultados classifica-se como básica, pois tem função de sistematizar o
conhecimento buscando categorizar as principais publicações, autores e instituições,
metodologias em uso e fontes bibliográficas que alimentam o arcabouço teórico, sem,
no entanto, se aprofundar em uma questão específica dentro da temática de custeiometa. (COLLIS; HUSSEY, 2005).
A coleta dos dados deu-se essencialmente por pesquisa bibliográfica através de um
levantamento sistemático a partir de anais de congresso e periódicos eletrônicos da área.
3.2

Delineamento da pesquisa

A Figura 1 apresenta o delineamento da pesquisa cujas etapas foram detalhadas a seguir.
Figura 1 - Delineamento da pesquisa

Etapa 1: Revisão
bibliográfica

Etapa 2:
Levanamento
bibliográcio sobre o
targe cost

Etapa 3: Construção
de um modelo
estruturado para
análise

Etapa 4: Análise de
Conteúdo baseado
no modelo
estruturado

Etapa 5: Resultados

Fonte: dos autores.

Para o levantamento da bibliografia, utilizou-se o Portal da CAPES com uma busca
através das palavras-chave: “target cost*”; custeio-meta; custo meta; custeio kaizen.
Delimitou-se a pesquisa por assunto e em um horizonte de 5 anos (2009 - 2013). O
horizonte de 5 anos foi escolhido devido o cálculo de Fatores de Impacto como Journal
Citation Report® da Thomson Reuters utilizarem está margem de tempo.
A pesquisa ao portal da CAPES resultou em 33 trabalhos dos quais após uma filtragem
inicial resultou em uma amostra de 21 trabalhos. As referências bibliográficas destes
artigos foram exploradas o que aumentou a amostra para 41 trabalhos. Destes 41
trabalhos, 5 foram descartados por não tratarem especificamente do tema voltado a
construção ou suas linhas de pesquisa. Assim, a amostra final ficou constituída de 36
trabalhos.
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3.3

Protocolo de análise

Baseado nos trabalhos de Pithan et al. (2005), Rocha et al. (2010), Campos et al.
(2012) e Lacerda et al. (2012) foi produzido um protocolo de análise que foi
subdividido em:

4
4.1

-

Identificação dos artigos: ano de publicação, tipo, título, evento/ periódico,
tema;

-

Autores e instituições: autores, titulação acadêmica, vínculo institucional do
autor, nº de autores, ponderação dos autores, instituições, origem da instituição;

-

Metodologia: existência ou não de estudo empírico, detalhamento ou não do
método de pesquisa, natureza da pesquisa e estratégia de pesquisa;

-

Citações (referencial bibliográfico): autores, cronologia, tipo de bibliografia,
fontes das citações e referências bibliográficas.

RESULTADOS
Identificação dos artigos

A amostra final resultou em 36 trabalhos nos mais diversos temas e tipos. Por questões
de escopo, a listagem destes artigos não foi apresentada. De maneira geral, os trabalhos
distribuíram-se cronologicamente conforme a Tabela 1.
Tabela 1 - Comportamento das publicações ao longo dos anos analisa
Ano
Número de trabalhos
Número de Autores
Número de Universidades
Fonte: dos autores.

2009
6
8
5

2010
5
9
6

2011
8
15
5

2012
8
15
7

2013
3
5
4

Total
30
52
27

Em relação às fontes de publicação há uma evidente polarização entre artigos de
congresso (63,33%) e artigos de revista (26,67%). Também compõe o quadro 6,67%
(dissertação de mestrado) e 3,33% (outros).
Liderando o ranking de fontes de publicação encontra-se a conferência do International
Group for Lean Construction (IGLC) com 11 publicações, conforme a Tabela 2.
Tabela 2 - Fonte das publicações sobre custeio-meta
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fonte
IGLC
Revista Ambiente Construído
ENTAC
SIBRAGEC
Construction Research Congress
Unicamp (Dissertações de Mestrado)
Jounal of Lean Construction
Architetural Engineering and Design Management
Construction Mangament and Economics
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Total % de Trabalhos
11
36,67%
3
10,00%
3
10,00%
2
6,67%
2
6,67%
2
6,67%
2
6,67%
1
3,33%
1
3,33%

Tabela 2 - Fonte das publicações sobre custeio-meta
Nº
Fonte
10
ELECS
11 Journal of Financial Management of Property and Construction
12
VTT Tiedotteita, Espoo (Relatório Técnico)
Fonte: dos autores.

Total % de Trabalhos
1
3,33%
1
3,33%
1
3,33%

Após uma discussão prévia entre os autores, os artigos foram classificados em 5
categorias cuja descrição é apresentada a seguir e a distribuição percentual e
cronológica são apresentadas na Tabela 3.
Categoria 1 (Est. Custos) – agrupa trabalhos com objetivo de modelar os custos,
elaborar plano de custos e realizar estimativas de custos. Categoria 2 (Des. Produtos) –
agrupa trabalhos sobre processo de desenvolvimento do produto na construção.
Categoria 3 (Proc. de Proj.) – agrupa trabalhos que dissertam sobre o processo de
projeto. Categoria 4 (HIS) – agrupa trabalhos sobre aplicações do target costing em
habitações de interesse social. Categoria 5 (Map. Lit.) – agrupa trabalhos que buscam
traçar de maneira geral o eixo teórico referente a temáticas ligadas ao target costing
(como mapeamento sistemático da literatura, por exemplo).
Tabela 3 - Classificação por tema em ordem cronológica
Tema
(1) Est. Custos
(2) Des. Produtos
(3) Proc. de Proj.
(4) HIS
(5) Map. Lit.
Total

3
1
0
1
1
6

2009
50%
17%
0%
17%
17%
100%

0
1
3
2
1
7

2010
0%
14%
43%
29%
14%
100%

3
2
2
1
0
8

2011
38%
25%
25%
13%
0%
100%

1
3
2
6

2012
17%
0%
50%
33%
0%
100%

0
2
0
0
1
3

2013
Total
0%
7
23%
67%
6
20%
0%
8
27%
0%
6
20%
33%
3
10%
100% 30 100%

Fonte: dos autores.

4.2

Autores e instituições

A Tabela 4 apresenta os 5 autores principais baseados na ponderação Lakmazaheri e
Rasdorf (1998 apud Pithan et al., 2005) e no número de artigos publicados como autor
principal e coautor.
Tabela 4 - 5 autores principais de 2009-2013
Nº

Autor

1 BALLARD, G.
2 GRANJA, A. D.
3 JACOMIT, A. M.
4 RUIZ, J. DE A.
5 PENNANEN, A.
Fonte: dos autores.

Ponderação
5,08
4,42
2,5
1,75
1,67
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Artigos como
principal coautor
4
6
1
10
4
1
3
0
2
2

Total
10
11
5
3
4

Quanto à titulação acadêmica destes autores, observa-se que 47% dos autores são
doutores e PhD, seguidos de mestres (16%), Graduados (5%), não informados (25%) e
7% de outros. Observa-se ainda que 45% dos autores são professores, seguidos de
estudantes de mestrado (13%), graduandos (6%), doutorandos (4%), não informado
(6%) e outros (26%).
A Tabela 5 apresenta o ranking por ordem de colaboração.
Tabela 5 - Ranking de instituições colaboradoras
Participação em artigos
Total Contribuição
2009 2010 2011 2012 2013
Unicamp
3
1
4
4
1
13
29,55%
University of California
2
1
2
3
2
10
22,73%
Tampere University of Technology
0
1
1
0
2
4
9,09%
Universidade Estadual de Londrina
0
1
2
0
0
3
6,82%
∑ 4 primeiros
5
4
9
7
5
30
68%
∑ demais
3
4
1
5
1
14
32%
Total
8
8
10
12
6
44
100%
Fonte: dos autores.
Instituição

Destaca-se a surpreendente colaboração da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) como instituição com maior colaboração de autores nas publicações
examinadas e que, juntamente com a Universidade da Califórnia-Berkeley são as únicas
instituições que tem publicações em todos os anos examinados (2009-2013)
Em relação à origem das instituições cujos autores têm vinculação, verifica-se que
apenas 5 países fazem parte desta amostra com um total de 18 autores e 22 coautores
conforme a Figura 2.
Figura 2 - Distribuição geográfica das instituições que publicaram no período

Fonte: dos autores.
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4.3

Metodologia

Observa-se que os trabalhos com estudo empírico predominam com 64% do total de
trabalhos, destacando a estratégia de pesquisa estudo de caso. Este dado indica uma
transição de estudos teóricos, embora ainda de forma incipiente, para estudos sobre
aplicações desta estratégia na construção civil, conforme a
Tabela 6.
Tabela 6 - Quantidade de estudos empíricos e suas estratégias ao longo dos anos
Estratégias de
pesquisa
Estudo de caso
Não informada
Pesquisa Ação
Rev.Bibliográfica
Survey
Map. da Literatura
Est. Empírico
Est. não empíricos
Total
Fonte: dos autores.

4
0
1
1
0
0
5
1
6

2009
67%
0%
17%
17%
0%
0%
83%
17%
100%

2
3
0
0
0
0
2
3
5

2010
40%
60%
0%
0%
0%
0%
40%
60%
100%

4
4
0
0
0
0
5
3
8

Ano
2011
50%
50%
0%
0%
0%
0%
63%
38%
100%

2
5
1
0
0
0
5
3
8

2012
25%
63%
13%
0%
0%
0%
63%
38%
100%

0
2
0
0
0
1
1
2
3

2013
0%
67%
0%
0%
0%
33%
33%
67%
100%

Total
12 40%
14 47%
2
7%
1
3%
0
0%
1
3%
18 60%
12 40%
30 100%

Quanto ao tipo de pesquisa, destaca-se que a abordagem qualitativa (33%), seguidas de
quantitativa (3%), quali-quanti (3%) e 60% que não declaram o tipo. Esses dados
indicam que os autores buscaram estudar o tema de forma mais exploratória que são
possíveis com os típicos de estudos qualitativos.
Observa-se que 77% dos trabalhos detalharam a metodologia. Apesar dessa maioria
expressiva, observa-se ainda que estes detalhamentos focam-se no delineamento da
pesquisa, observando-se poucos enquadramentos metodológicos em relação a
paradigma, tipo de pesquisa, estratégia de pesquisa, métodos e análise de dados.
4.4

Citações

Um total de 704 referências bibliográficas e 946 citações foram observadas nos
trabalhos. A composição desse referencial bibliográfico foi de 49,53% artigos de
revista, 14,09% de livros, 14,20% de artigos de congressos e 22,18% de outros
(incluindo teses, dissertações, boletins técnicos, dentre outros).
Os 10 autores mais citados são apresentados na Tabela 7.
Tabela 7 - 10 autores mais citados
Nº

Autor

Nacionalidade

Citado como autor
Principal

Co-autor

1

Glenn Ballard

EUA

58

16

2

Robin Cooper

Reino Unido

39

3
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Tabela 7 - 10 autores mais citados
Nº

Autor

Nacionalidade

Citado como autor
Principal

Co-autor

Brasil

23

4

3

Ana Mitsuko Jacomit

4

Ari Pennanen

Filândia

19

0

5

Shahid Ansari

Paquistão

16

1

6

Davide Nicolini

Itália

13

0

7

Ariovaldo Dênis Granja

Brasil

11

37

8

Yutaka Kato

Japão

10

0

9

Doris C. C. K. Kowaltowsk

Alemanha

10

3

10

Davood Askarany

Nova Zelândia

9

1

Fonte: dos autores.

Com relação aos congressos mais citados, observou-se um total de 36, dos quais os 5
merecem destaque conforme a Tabela 8.
Tabela 8 - Congressos mais citados
Congresso
IGLC
Joint CIB Intenational
Symposium
SIBRAGEC
ENTAC
Construction Research Congress
∑ 5 primeiros
∑ demais
Total
Fonte: dos autores.

Citações % do total
73
53%
9

7%

7
5
4
98
39
137

5%
4%
3%
72%
28%
100%

Com relação aos periódicos, observou-se um total de 197, dos quais os 10 mais citados
representam quase 40% das citações, conforme a Tabela 9.
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Tabela 9 - 10 Periódicos mais citados nas referências bibliográficas
Periódico
Ambiente Construído
International Journal of Production Economics
Journal of Cost Management

Citações % do total
38
8,41%
30
6,64%
20
4,42%

Management Accounting Research
Construction Management and Economics
Lean Construction Journal
British Journal of Management
International Journal of Project Management
Lean construction Journal
Journal of Construction Engineering and management

18
16
15
12
12
10
9

3,98%
3,54%
3,32%
2,65%
2,65%
2,21%
1,99%

∑ 10 primeiros

180

39,82%

∑ demais

272

56%

Total

452

100%

Fonte: dos autores.

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo apresentou uma caracterização geral sobre a produção científica em
target costing na construção civil durante os anos de 2009 a 2013 que resultou em uma
amostra final de 30 publicações para o período.
Observou-se uma evidente polarização entre artigos de congresso (63,33%) e artigos de
revista (26,27%). Liderando o ranking de fontes de publicação em custeio-meta
encontra-se a conferência do International Group for Lean Construction (IGLC) com
36,67% dos trabalhos (11 publicações) e os encontros da ANTAC (ENTAC e
SIBRAGEC, com 5 publicações)
Os principais temas observados nas publicações relacionaram-se com gestão do
processo de projetos (27%), estimativas de custos (23%), desenvolvimento de produtos
(14%) e habitação de interesse social (14%), mapeamento da literatura (10%),
observando-se a diversidade de aplicações com que o tema vem sendo tratado.
Considerando o número de publicações e fator de ponderação foi possível observar os
principais autores do tema: Ballard, Granja, Jacomit, Ruiz e Penanen. Quanto à titulação
acadêmica destes autores constatou-se que 47% das pesquisas possuem doutores em
suas equipes de pesquisa.
Destaca-se ainda a surpreendente colaboração Unicamp como instituição com maior
colaboração nas publicações examinadas e que, juntamente com a Universidade da
Califórnia-Berkeley são as únicas instituições que têm publicações em todos os anos
examinados. Pode-se destacar, também, um maior número de publicações ligadas a
instituições brasileiras com 36,37% seguidas de 31,82% por instituições Norte
Americanas.
Observou-se que os trabalhos com estudo empírico predominaram com 83% do total.
Destaca-se que a abordagem qualitativa obteve 33%, seguida de 3% quantitativa e 3%
1396

quali-quanti. Conclui-se que o estudo indica uma transição de estudos teóricos, embora
ainda de forma incipiente, para estudos empíricos advindos de aplicações desta
estratégia na construção civil remetendo a proposição inicial de um crescente avanço e
maturação da utilização do target costing na construção civil.
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RESUMO
O aumento da competitividade na construção civil não se resume mais a busca de menores preços apenas
pelas árduas negociações com os fornecedores. As parcerias com fornecedores têm se mostrado
importantes na busca de melhores custos e aumento na qualidade nos produtos e serviços. Este artigo
focou nas obras de Centros de Distribuição, onde pesquisas demonstram ainda existir espaço para
melhorias neste mercado, visto que a expectativa para os próximos anos é a construção de
aproximadamente 11 milhões de metros quadrados de novas áreas. Neste contexto este artigo buscou
identificar oportunidades de melhoria da relação construtora-fornecedor na construção de Centros de
Distribuição. Esta análise partiu da comparação das boas práticas encontradas na literatura de autores
clássicos de gestão da qualidade e as práticas observadas no estudo de caso. No estudo de caso foram
analisadas seis obras localizadas no interior paulista, onde as práticas observadas na contratação dos
fornecedores foram comparadas com as melhores práticas classificadas na revisão bibliográfica, sendo
sugeridas algumas oportunidades de melhoria no relacionamento fornecedor-construtora, visando o
desenvolvimento e fortalecimento destas parcerias, o aumento da competitividade e maior satisfação do
cliente. Espera-se que este trabalho possa contribuir com construtoras e fornecedores que estejam
buscando desenvolver parcerias e fomentar novos estudos visando à melhoria destas relações.
Palavras-chave: Parceria fornecedor-construtora; Centro de distribuição; Competitividade.

ABSTRACT
Increased competitiveness in civil construction is not limited to get lower prices only by hard negotiations
with suppliers. Partnership with suppliers has been important for better costs seek and products and
services quality increase. This article focuses on Distribution Centers construction, where research
shows there is still room for this market improvement, since the expectation for the coming years is the
new construction of approximately 11 million sqm. In this context, this paper identified opportunities to
improve the relationship between construction company and supllier in distribution centers construction.
This article was based on the comparison of literature best practices found in classical authors of quality
management and practices observed in the case study. The case study analyzes six works located near
São Paulo city, where the contracting suppliers practices were compared with good practices classified
in the literature review, being suggested some opportunities for improvement in supplier-contractor
relationship, aimed at developing and strengthening these partnerships, competitiveness increase and
greater customer satisfaction. It is expected that this work can contribute to construction companies and
suppliers who are looking for partnerships development and foster new relationships studies.
Keywords: Partnership supllier-constrution company; Distribution center; Competitiveness.
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1

INTRODUÇÃO

Segundo Souza e Rainho (2013), os relacionamentos entre fornecedores e clientes,
dentro de uma abordagem tradicional, são marcados pela visão dos fornecedores como
adversários, na qual os mesmos se assemelham a lojas onde os produtos são adquiridos
pelo preço menor. Ribeiro et al (2007) também cita que alguns consideram que os
fornecedores sempre têm a intenção de auferir o máximo lucro à custa de eventuais
descuidos do cliente.
Quanto às construtoras, as que são consideradas competitivas e agressivas no mercado
muitas vezes se resumem aquelas cujo departamento de suprimentos consegue contratar
pelos menores preços, consequência de árduas negociações com fornecedores.
O aumento da competitividade no mercado tem deixado claro que somente baixos
preços não são suficientes. Para Souza e Rainho (2013) o foco no estreitamento dos
laços de parceria entre fornecedor e cliente tem sido uma das maiores preocupações das
organizações.
Segundo Guilherme (2007) a parceria tem como objetivo a diminuição de custos e
otimização da eficiência. Visa alcançar benefícios para ambas as partes com cooperação
mútua, buscando melhoria no produto a ser desenvolvido com divisão de
responsabilidades, ou seja, uma relação ganha-ganha.
Souza e Rainho (2013) reforçam que o fortalecimento do relacionamento com os
fornecedores deve ser uma meta, de igual importância àquelas almejadas junto aos seus
clientes.
Apesar destes conceitos ressaltando a importância das parcerias com fornecedores não
serem novidades e já citados em vários trabalhos de autores clássicos de gestão da
qualidade, tais como Ishikawa, Deming, Broeker e outros, em particular na construção
civil o desenvolvimento de parcerias, principalmente a longo prazo, focado na obtenção
de benefícios mútuos e não unilaterais ainda não é uma realidade recorrente em grande
parte das construtoras.
Cox (2009) cita que devido às características da construção civil as relações entre
construtora e fornecedor podem ser tanto de curto prazo e nunca se repetirem, quanto de
longo prazo com grandes repetições, portanto não existe uma única “melhor prática”. Os
compradores devem buscar a melhor estratégia caso a caso, buscando um maior
entendimento de todas as condicionantes envolvidas.
Os Centros de Distribuição, também conhecidos apenas como CD’s, são muito
importantes na logística de distribuição de produtos, representando o elo de ligação
entre as fontes de produção e os consumidores.
Pesquisa desenvolvida pela Colliers (2014) aponta que nos últimos anos tem sido
observado o crescimento do número de Centros de Distribuição / Condomínios
Logísticos e o inventário nacional existente é de 8,59 milhões m² de área construída.
Este estudo indica ainda que aproximadamente 11 milhões de m² estão em fase de
projeto e poderão entrar no mercado nos próximos 5 anos, desta forma, estudos no
sentido de melhorar a performance do produto, principalmente através do aumento da
qualidade e redução de custos e prazos ainda tem muito espaço para aplicação.
Para estes empreendimentos de Centros de Distribuição, usualmente, encontram-se
envolvidos os agentes representados na Figura 1. Apesar dos outros agentes envolvidos,
este artigo abordará somente o relacionamento entre Construtora e Fornecedores.
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Figura 1 – Agentes envolvidos: empreendimento de Centro de Distribuição

Usuário final

Investidor

Construtora

Fornecedor
Relacionamento
Construtora /
Fornecedor

Fonte: Próprio autor

2

OBJETIVOS E MÉTODOS

O objetivo deste trabalho é identificar oportunidades de melhoria da relação
construtora–fornecedor na construção de Centros de Distribuição, a partir de boas
práticas citadas na literatura de autores clássicos de gestão da qualidade versus as
características deste relacionamento observadas em um estudo de caso.
Serão identificados, através da pesquisa bibliográfica, os principais conceitos de
parcerias entre fornecedores e clientes encontrados em bibliografia clássica de gestão da
qualidade nacional e internacional. Estes principais conceitos serão comparados com o
retrato encontrado no estudo de caso. Para a obtenção dos dados deste estudo de caso,
foram analisados os históricos de orçamentos e fornecedores contratados, bem como
realizada entrevista com o gerente do departamento de suprimentos, considerando as
principais boas práticas de relacionamento com fornecedores.
Este trabalho se limita a comparar as práticas observadas no estudo de caso, com as
recomendações provenientes dos autores clássicos e tradicionais de gestão da qualidade
voltados originalmente para a manufatura.
O estudo de caso foi baseado em algumas obras de Centro de Distribuição de uma
empresa de engenharia com mais dez anos de existência e presença em diversos
segmentos de mercado, com destaque para os segmentos Industrial, Comercial e
Logístico, que no seu portfólio, conta com aproximadamente 550.000 m² de área
construída somente no ano de 2012.
Espera-se que este trabalho possa auxiliar empresas e fornecedores que estejam
buscando desenvolver reais parcerias, com mútua colaboração, consequente aumento da
competitividade e maior satisfação do cliente.
3

CONCEITOS DE PARCERIAS COM FORNECEDORES A PARTIR DE
AUTORES CLÁSSICOS DE GESTÃO DA QUALIDADE

A importância do desenvolvimento de parcerias sólidas com fornecedores como
ferramenta para a busca de menores custos, sem comprometer a qualidade, tem sido
citada por alguns autores ao longo dos anos.
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, especificamente de autores clássicos de gestão
da qualidade, sobre as melhores práticas para o desenvolvimento de parceira com
fornecedores, sendo apresentado no Quadro 1 um resumo das principais sugestões. O
agrupamento das melhores práticas apresentado a seguir será utilizado como referência
no estudo de caso:
1.

Selecionar e qualificar os fornecedores considerando, além do nível de qualidade do
processo, a gestão e administração da empresa;
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2.

Contratar fornecedores por outros critérios além de preço, com mais compras
estratégicas e menos cotações;

3.

Mudar o enfoque no custo inicial mais baixo para custo global mais baixo;

4.

Desenvolver uma relação de longo prazo com os fornecedores e colaboração
mutua;

5.

Ter claro entre as partes como será o sistema de avaliação dos fornecedores;

6.

Considerar na contratação o benefício final do consumidor, agregando valor ao
cliente final;

7.

Colaborar com o fornecedor para o entendimento do escopo e condições da
contratação
Quadro 1 – Resumo das melhores práticas para o desenvolvimento de parcerias
com fornecedores

Proposta de
grupos de boas
práticas

1

2

3

4

DEMING
(1990)

Qualificação
de
Fornecedor

Critérios
além do
preço

-Considerar
qualidade e
serviço
-Não escolher
apenas pelo
critério preço
-Eliminar
simples
concorrência
de preços

Enfoque
custo global

-Enfoque no
custo global
mais baixo

Relações de
longo prazo

-Relação de
longo prazo

ISHIKAWA
(1986)
-Selecionar
fornecedores
-Considerar
qualidade do
processo,
gestão e
administração

BROEKER
(1989)

JURAN
(1986) E
FEIGENBAU
M (1961)

FNQ/MEG
(2009)
-Identificar
potenciais
fornecedores e
parceiros
-Qualificação e
seleção

-Selecionar
fornecedores
capazes

-Contratos com
condições
plausíveis:
qualidade,
quantidade,
preço,
cronograma e
condições de
pagamento

-Confiança e
colaboração
mútua
Desenvolvimen
to mútuo e
cumprimento
das
responsabilidad
es
-Respeitar
mútua
independência
-Política de
coexistência
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-Oportunidade
para melhorar
qualidade e
reduzir custo

-Estimular a
melhoria e
inovação nos
processos e
produtos

-Benefício
mútuo
Relacionament
o baseado na
confiança

-Potencializar
competências
complementare
s de cada um
-Atuação
conjunta
buscando
benefícios
mútuos
-Fornecimento
no longo prazo
-Promover
desenvolvimen
to sustentável

-Conexão total
entre
fornecedores e
clientes
(Feigenbaum)

5

Avaliação de
fornecedores

6

Agregar
valor ao
cliente

7

Definição
escopo

Fonte: Próprio autor

4
4.1

-Manter
operações
harmoniosas
-Ambos
responsáveis
pelo controle
da qualidade
-Metodologia
de avaliação
deve ser clara
-Estar claro os
meios para
sanar possíveis
problemas
-Benefício
final do
consumidor
-Clara
compreensão
do escopo

-Conformação
da qualidade
-Sistema de
avaliação
-Correção de
cada não
conformidade
-Melhorar
qualidade e
reduzir custo
-Estabelecer
claramente
necessidades

-Melhorar
desempenho

-Agregar valor
ao negócio
-Estabelecer
especificações
(Juran)

-Assegurar o
atendimento
aos requisitos

ESTUDO DE CASO
Caracterização das obras estudadas

Foram analisadas seis obras executadas entre os anos de 2012 e 2013, localizadas no
interior paulista, em um raio máximo de 100 km da cidade de São Paulo.
Os empreendimentos possuíam área total construída entre 35.000 m2 e 150.000 m2,
sendo na maioria composta por condomínios logísticos com até 5 centros de
distribuição. Em todos os casos estudados, além do centro de distribuição, os
empreendimentos contavam com portaria, edificações de apoio (vestiários, cozinha,
refeitório, áreas administrativas, apoio ao caminhoneiro) e área de utilidades (cabine de
entrada, casa de bombas, subestação). As áreas externas eram compostas por
estacionamentos de veículos leves, carretas, circulação de carretas e pátio de manobras.
4.2

Composição de custos

Neste estudo optou-se por analisar os fornecedores referentes apenas aos custos diretos.
Apesar da tipologia das obras serem similares, os custos indiretos variaram bastante
entre os empreendimentos. Como custos indiretos foram considerados: canteiro de
obras, instalações provisórias, equipe técnica e administrativa da obra, segurança do
trabalho, equipamentos, escritório central, etc. Esta variação é reflexo das diferentes
condições de cada empreendimento, tais como prazo, localização da obra, infraestrutura
local, tipo de contrato e demandas específicas do cliente.
Para todos os empreendimentos, os custos diretos foram analisados e os
insumos/serviços agrupados por pacotes de fornecedores.
O número de fornecedores contratados em cada obra analisada girou em torno de 60 a
80, sendo que a distribuição com o peso dos valores contratados em relação ao total do
custo direto pode ser observada na Figura 2.
Na Obra 6, o serviço de drenagem de águas pluviais foi contratado e executado
diretamente pelo cliente, portanto não foi considerado neste estudo.
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Pode-se observar na Figura 2 que nas obras estudadas, entre 80% a 88% do total dos
custos diretos estão concentrados em cerca de nove grandes fornecedores. Desta forma,
para este trabalho, a análise das práticas para a contratação de fornecedores foi
direcionada para estes fornecedores que, em termos de custos são os mais relevantes.
Figura 2 - Distribuição dos custos por grandes fornecimentos

Fonte: Próprio autor

Os pacotes negociados e contratados contemplavam os seguintes escopos:
1.

Cobertura e fechamento lateral: fornecimento e instalação de estrutura metálica,
telhas, iluminação zenital, ventilação natural, arremates e calhas tanto da cobertura
quanto do fechamento lateral na fachada das edificações;

2.

Instalações elétrica, hidráulica e combate à incêndio: fornecimento e instalação de
todos as instalações prediais, incluindo entrada de energia, transformador, gerador,
bombas de incêndio e água fria, luminárias, sistema de hidrantes e sprinkler;

3.

Pavimentação, grama, preparo de bases: execução de toda a pavimentação externa
(circulação, estacionamentos de carretas e veículos leves), guias, sarjetas, sarjetões,
calçadas, plantação de grama, abertura de caixa e base em brita graduada para os
pisos e pavimentações de concreto (pátio de docas e piso interno do CD);

4.

Concreto usinado: fornecimento de concreto usinado para fundações profundas e
rasas, pisos de concreto, pavimentações de concreto e capeamento de lajes. Não
estando incluso neste pacote a mão de obra de aplicação deste insumo;
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5.

Estrutura pré-moldada de concreto: fornecimento e montagem de pilares, vigas e
lajes pré-moldadas;

6.

Execução de Piso de concreto: mão de obra de concretagem do piso de concreto e
execução de juntas de piso, incluindo preenchimento de juntas e posicionamento de
armaduras;

7.

Fibra metálica para piso de concreto: fornecimento, sem aplicação;

8.

Aço (barras retas, tela e treliça): fornecimento de aço cortado e dobrado, sem
montagem;

9.

Drenagem de águas pluviais: fornecimento e execução de tubos de concreto,
canaletas, bocas de lobo e leão, caixas de passagem, incluindo aberturas de valas,
reaterro e bases.

4.3

Estratégia de suprimentos da empresa e Propostas de possíveis melhorias

Para as seis obras estudadas foram relacionados os fornecedores contratados, conforme
demonstrado no Quadro 2.
Quadro 2 – Fornecedores contratados x Obra
Pacote de fornecimento

Obra 1 Obra 2 Obra 3 Obra 4 Obra 5 Obra 6 N° forn

1.Cobertura e fechamento lateral

A

B

A

A

C

A

3

2.Instalações elétrica, hidráulica e incêndio

D

E

F,G

F,G

D

D

4

3.Pavimentação, grama, preparo de base

H

H

H

H

H

H

1

4.Concreto usinado

I

J

J

J

K

K

3

5.Pre moldado de concreto

L

L

M

M

L

L

2

6.MO de piso de concreto

N

N

O

O

O

O

2

7.Fibra metálica

P

Q

R

R

Q

Q

3

8.Aço (barra reta, tela e treliça)

S

S

S

S

S

S

1

9.Drenagem de AP

H

H

H

H

H

1

Fonte: Próprio autor

Foram analisadas as práticas de contratação de fornecedores para estas obras e
comparadas com as melhores práticas referenciadas no Quadro 1. Com base nesta
observação, sugerem-se algumas adequações no relacionamento com os fornecedores. O
Quadro 3 apresenta um resumo das práticas observadas neste estudo de caso, bem como
essas sugestões de oportunidades de melhorias.
Quadro 3 – Práticas observadas e Oportunidades de melhoria
Grupos de Boas
Práticas

1-Qualificação de
Fornecedor

Práticas observadas no estudo de caso

Oportunidades de melhoria

 Não possui procedimentos
 Qualificar e selecionar as possíveis
formalizados para selecionar e
fontes de suprimentos de forma a
qualificar fornecedores
avaliar não somente o nível de
 Avaliação financeira dos fornecedores
qualidade do processo, mas também a
(processos judiciais, restrição
gestão e a administração do
fiscal/financeira)
fornecedor
 Não realizada qualificação técnica,
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2-Critérios além do
preço

3-Enfoque custo
global

4-Relações de longo
prazo

5-Avaliação de
fornecedores

visita a fábricas e obras executadas
 Realizada entrevistas com
fornecedores de instalações elétrica,
hidráulica e combate à incêndio para
conhecimento dos fornecedores
(prática não padronizada)
 Fornecedor B (obra 2): preferência de
contratação devido ao trabalho prévio
antes da contratação da construtora
 Fornecedor A (obras 1, 3 e 4)
negociou obra diretamente com o
cliente
 Fornecedor A (obra 6) melhor solução
para entrega faseada e prazo reduzido
 Obras 3 e 4, mesmo empreendimento
com fases distintas e simultâneas.
Contratação dos fornecedores de
instalações F e G devido ao grande
volume de serviço com prazos
reduzidos
 Fornecedores N, O, P, Q, R –
contratados pelo menor preço (MO de
piso e fibra metálica)
 Serviços como cobertura, instalações,
pavimentação, drenagem de AP e prémoldado, são avaliados capacidade de
fornecimento, atendimento ao prazo,
garantias e assistência técnica
 Fornecedor único para os serviços de
pavimentação e drenagem de AP –
evitar retrabalhos e interferências
 Aço e fibra – contratação pelo menor
custo
 Concreto usinado menor custo porém
analisa-se a confiabilidade de
fornecimento em quantidade e prazo
necessário
 Fornecedor H contratação recorrente
em todas as obras (pavimentação e
drenagem de AP). Fornecedor que
atua nas fases preliminares, com
análise de projetos e soluções técnicas
 Fornecedor S – negociação
coorporativa para todas as obras,
porém sem acordo de exclusividade
 Instalações elétrica, hidráulica e
combate à incêndio: quatro
fornecedores diferentes, porém a
construtora tem buscado a fidelização
de todos (rodízio de contratações com
base no porte e simultaneidade das
obras)
 Fornecedores de metálica: serviços
avaliados por consultor específico
(avaliação da qualidade da montagem
das peças)
 Todas as obras possuem um
engenheiro de instalações da
construtora responsável pelo
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 Reduzir a simples concorrência de
preços
 Ampliar as compras estratégicas

 Ampliar a análise do custo global
considerando também custos
logísticos, análise de riscos, custos de
operação, manutenção, etc.
 Estimular a melhoria e inovação nos
processos e produtos
 Buscar oportunidade para melhorar
qualidade e reduzir custo

 Potencializar competências
complementares de cada um
 Fortalecer e ampliar o relacionamento
baseado na confiança
 Melhorar a atuação conjunta buscando
benefícios mútuos

 Estabelecer uma metodologia de
avaliação clara (não subjetiva)
 Criar um sistema de correção de cada
não conformidade

6-Agregar valor ao
cliente

7-Definição escopo

Fonte: Próprio autor

acompanhamento e recebimento dos
serviços
 Concreto e aço: avaliação apenas do
material através de controle
tecnológico, não sendo avaliado o
serviço de fornecimento
 A empresa não possui um sistema de
avaliação de fornecedores (acarreta
em avaliações subjetivas)
 Contratações de acordo com os
projetos
 Fornecedor A (obra 6) contratado por
necessidade da entrada antecipada do
usuário final
 Checklist e reunião técnica/comercial
repassando o escopo, condições de
pagamento, prazos, sequencia
executiva, segurança do trabalho, etc.,
para a contratação dos pacotes 1, 2, 3
e9
 Para insumos – detalhado nos pedidos
 MO de piso – não evidenciado
checklist

 Visar com mais ênfase a busca pela
melhoria da qualidade e redução de
custos
 Buscar agregar valor ao negócio, com
benefício do usuário final
 Ampliar a utilização do checklist
também para a contratação dos
insumos e demais serviços
 Através da avaliação dos fornecedores
confirmar se o uso do checklist tem
trazido resultados efetivos

Acredita-se que a avalição durante e pós fornecimento poderá trazer informações
importantes para a melhoria do relacionamento com os fornecedores, tais como se o
escopo tem sido bem definido, se a estratégia de contratar pelo custo global mais baixo
tem sido alcançada e principalmente quais fornecedores podem desenvolver um
relacionamento de longo prazo com a construtora.
5

CONCLUSÃO

No comparativo de custos do estudo de caso, para a tipologia de obra de Centros de
Distribuição, pôde-se observar uma tendência de distribuição de custos dos grandes
pacotes de fornecimento semelhantes entre as obras. Essa constância dos mais
relevantes pacotes de fornecimento potencializa a adoção de procedimentos para o
desenvolvimento de parcerias com os fornecedores.
O Quadro 3 resume algumas sugestões para melhoria do relacionamento entre
construtora e fornecedor, com base nas sugestões dos autores clássicos de gestão da
qualidade.
Pôde-se observar que algumas práticas, tais como utilização de checklist para os
contratos de metálica e a análise do custo global na contratação do fornecedor H estão
sendo utilizadas. Percebe-se que a contratação dos pacotes de pavimentação e drenagem
de AP já converge para a parceria com fornecedor único (fornecedor H), podendo
evoluir para a formalização desta parceria, o que poderia trazer mais benefícios, como
por exemplo, investimento por parte do fornecedor em equipamentos, desenvolvimento
de novas soluções, etc. e consequente reduções de custos. Estes dois pacotes juntos
respondem por aproximadamente 12% a 13% do total dos custos diretos e a construtora
tem como prática a contratação de um mesmo fornecedor para ambos os serviços, esta
prática visa evitar interferências e retrabalhos, por serem serviços interdependentes.
Acredita-se que outra oportunidade de melhoria poderá ser obtida com a implementação
de um sistema de avaliação de fornecedores, durante e após fornecimento. A falta desta
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prática tem acarretado em avaliações subjetivas, tanto positivas quanto negativas,
muitas vezes distorcidas, por não refletir as reais condições do fornecimento. Através
desta avaliação poderá ser verificada se a utilização do checklist, como forma de
esclarecer o escopo de fornecimento, tem sido efetiva ou se serão necessários ajustes.
Também poderão ser analisados se os custos globais realizados ficaram dentro das
expectativas durante a contratação e se parcerias futuras tendem a serem promissoras.
Espera-se que este trabalho possa auxiliar empresas e fornecedores que estejam
buscando desenvolver reais parcerias, com mútua colaboração, consequente aumento da
competitividade e maior satisfação do cliente.
Para trabalhos futuros, sugere-se a análise de mais estudos de caso à luz de outros
referencias, como os de relacionamento entre clientes e fornecedores na indústria da
construção civil.
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RESUMO
Embora o uso de sistemas de proteções periféricas (SPP) seja importante para prevenir quedas de altura
na construção civil, não há métodos amplamente aceitos para a avaliação do desempenho dos mesmos. O
objetivo deste estudo é a apresentação de um protocolo de avaliação de atendimento a requisitos de
desempenho de SPP. O protocolo foi desenvolvido por meio da identificação e categorização de
requisitos, estabelecimento das fontes de evidências para avaliar cada requisito e a definição de um
sistema de pontuação para diferenciar os níveis de adequação aos requisitos. Esse artigo ilustra a
aplicação do protocolo em dois tipos de SPP, denominados "madeira" e "metálico". Os resultados da
avaliação foram discutidos junto a representantes de construtoras e fornecedores de SPP. Os pontos fortes
e fracos do protocolo são discutidos com base nessas aplicações.
Palavras chaves: Sistemas de proteções periféricas, requisitos de desempenho, segurança no trabalho.

ABSTRACT
Although the use of edge protections systems (SPP) is an important measure to prevent falls from height
in construction, there are no widely accepted methods for evaluating their performance. The aim of this
study is to present an evaluation protocol of care performance requirements of SPP. This method
proposes that the following steps are followed to evaluate SPP : ( a) The development of the protocol was
developed through the identification and categorization of requirements , establishment of sources of
evidence to evaluate each requirement and the definition of a scoring system to differentiate levels of
fitness requirements; (b) applying the protocol to use; (c) validate the results in conjunction with
stakeholders and identify opportunities for improvement and testing. This article illustrates the
application of the protocol in two types of SPP, called “wood “ and “metallic”. The results of the
evaluation were discussed with representatives of contractors and suppliers of SPP. The strong and weak
points of this method are discussed protocol based on these applications.
Key words: Temporary edge protection systems, performance requirements, safety at work.

1

INTRODUÇÃO

Uma das proteções físicas mais comumente utilizadas nos canteiros de obra são os
Sistemas de Proteção Periférica (SPP), os quais constituem barreiras que oferecem
proteção simultânea a vários trabalhadores, impedindo a queda de altura (GARCIA,
2010). De fato, as normas de segurança no trabalho na construção civil, no Brasil e no
exterior, apresentam vários requisitos aos quais os SPP devem atender. Tais requisitos,
por sua vez, costumam ter ênfase na resistência estrutural e configuração geométrica
dos SPP. Apesar da importância e extensão das exigências normativas, diversos estudos
nacionais acerca do nível de cumprimento da NR-18 apontam que os requisitos
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associados aos SPP costumam ser os menos atendidos (LANTELME, 2000; ROCHA,
1999; ARAÚJO, 2000; MIRANDA e DIAS 2004). Dentre as possíveis causas dessa
situação, pode ser citada a falta de soluções de SPP adequadas às características
tecnológicas e gerenciais das obras. Por outro lado, estudos anteriores, no Brasil e no
exterior (HILLIARD, 1996; ROCHA, 1999; OSTROW, 2001; MARTINS, 2004; LAN,
2009, GARCIA, 2010; NASCIMENTO, 2011; CHEUNG, 2012; HSE, 2012;
RODRIGUEZ, 2013) também identificaram boas soluções de SPP, além de que é
reconhecida a crescente expansão do número de fornecedores de equipamentos de
proteção coletiva, em geral, no mercado nacional. Também vale salientar que os estudos
acerca dos SPP não costumam levarem conta requisitos associados à eficiência e
flexibilidade dos mesmos, bem como não investigam os processos de montagem e
desmontagem.
Neste contexto, este trabalho apresenta um protocolo para avaliação do desempenho de
SPP, que pretende contribuir para a identificação de soluções promissoras já existentes
no mercado, e que podem ser objeto de aperfeiçoamentos. A falta de métodos para
verificar a aderência dos SPP aos requisitos cria dificuldades para todas as partes
interessadas, tais como agentes governamentais de fiscalização, empresas e
trabalhadores, que têm poucos subsídios para comparar os diferentes sistemas e avaliar
sua eficácia. Cabe ressaltar que este trabalho foi realizado no contexto do projeto
“Tecnologias para Canteiro de Obras Sustentável de Habitações de Interesse Social
(Cantechis)”. Tal projeto possui seis subprojetos sendo um deles “Aperfeiçoamento de
sistemas de proteção coletiva em canteiros de obras de empreendimentos do Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV)”, o qual é apoiado financeiramente pela FINEP,
envolvendo pesquisadores de três Universidades brasileiras (UFRGS, UFBA e
UFSCar).
2
2.1

METODO DE PESQUISA
Delineamento da pesquisa

Para o desenvolvimento deste estudo adotou-se a estratégia de pesquisa construtiva ou
Design Science, a qual visa o desenvolvimento de um artefato destinado a resolver
problemas práticos e ao mesmo tempo realize uma contribuição à teoria (LUKKA,
2003). No caso dessa pesquisa, o "artefato" é o protocolo para avaliação dos SPP. De
um lado, ele contribui para resolver o problema prático de como avaliar o desempenho
de SPP e comparar diferentes alternativas. De outro lado, ele contribui para definir o
constructo teórico "requisitos de SPP" ao identificar quais são esses requisitos, como
eles podem ser classificados e como eles se relacionam entre si. Esta pesquisa foi
desenvolvida em três etapas. Inicialmente, o protocolo foi elaborado por meio da: (a)
identificação de requisitos; (b) análise e categorização dos requisitos de acordo com a
natureza de cada um; (c) estabelecimento das fontes de evidências para avaliar cada
requisito; (d) definição de um sistema de pontuação que descreve o grau de atendimento
aos mesmos. A segunda etapa compreendeu a aplicação do protocolo, que incluiu: (a) a
escolha dos SPP específicos a serem avaliados; (b) escolha das obras e caracterização
das mesmas; (c) coleta e análise de dados decorrentes da aplicação do protocolo. Na
terceira etapa, ocorreu a validação e discussão dos resultados das avaliações junto a
representantes das construtoras, projetistas e fabricantes, em reuniões de feedback
específicas com cada parte interessada bem como um workshop que envolveu a
participação conjunta de representantes de várias partes.
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2.2

Identificação de requisitos

Os requisitos de SPP foram identificados a partir de: (a) pesquisa bibliográfica em
normas e regulamentos nacionais como NR-18 (MTE, 2013) e RTP 01
(FUNDACENTRO, 2003), normas internacionais , tais como a UNE EN 13374 (2004),
OSHA 1926.502 (2006), artigos científicos, memoriais descritivos de SPP patenteados,
pesquisa documental em relatórios técnicos de ensaios laboratoriais de SPP; (b)
entrevistas com nove engenheiros responsáveis por obras que usavam SPP, cinco
engenheiros de segurança, dois projetistas de proteções coletivas, dois auditores fiscais,
dois representantes de empresas que fornecem SPP industrializados e nove
trabalhadores, responsáveis pela execução dos SPP. As entrevistas foram gravadas e
transcritas, tiveram duração média de uma hora e foram baseadas num roteiro de quinze
questões que dava origem a outras no decorrer da entrevista. Nas transcrições de
entrevistas, e documentos consultados, foram identificadas evidências de requisitos de
SPP, que se enquadrassem na definição de requisito usada nesse estudo: condições que
expressam qualitativamente os atributos que um sistema deve possuir a fim de satisfazer
as exigências dos usuários, (NBR 15575). Por sua vez um atributo é a característica de
um produto que o consumidor ou usuário requer. Sob o conceito de desempenho, as
necessidades do usuário, são parâmetros que definem os atributos de construção.
2.3

Classificação dos requisitos

Após este análise, foram identificados 34 requisitos, os quais foram agrupados em três
categorias: (a) segurança, 17 requisitos; (b) eficiência, 11 requisitos e (c) flexibilidade, 6
requisitos. Os requisitos da categoria Segurança tem origem, em sua maioria (88%) nas
normas, e estão associados a aspectos de resistência estrutural, durabilidade e aspectos
geométricos. Assim como ocorre nas outras duas categorias, os requisitos associados à
segurança são relacionados entre si. Por exemplo, o atendimento do requisito
"minimizar a queda de pessoas" depende de outro requisito que define as dimensões do
SPP, bem como de outro que define a resistência do SPP aos esforços solicitantes. Deste
modo, o atendimento a determinados requisitos contribui para o atendimento de outros.
De outro lado, a maioria (81%) dos requisitos da categoria eficiência dos SPP, teve
origem em entrevistas, observações em uso e análise de projetos. Os requisitos ligados à
eficiência contemplam requisitos ergonômicos, de produtividade, reaproveitamento e
baixo custo ao longo do ciclo de vida. Similarmente, os requisitos associados à
flexibilidade também tiveram origem, em sua maioria (94%), nas entrevistas e análise
de SPP encontrados no mercado. A flexibilidade contempla, principalmente, requisitos
de adaptabilidade frente a diferentes configurações geométricas, técnicas construtivas e
etapas da obra.
2.4

Níveis de atendimento

Para cada requisito foi estabelecido um critério de avaliação. De acordo com a NBR
15575, critério se refere à especificação quantitativa do requisito. Contudo, no presente
estudo, alguns critérios possuem especificação qualitativa, sendo possível ter vários
critérios associados a um requisito. Além disso, foi proposto um sistema de pontuação,
de zero a dez, para diferenciar os níveis de atendimento ao requisito. Embora possa ser
atribuída qualquer nota de zero a dez, foram estabelecidos marcos de referência para
descrever o que caracteriza algumas das notas possíveis entre zero e dez, sempre que
possível com base em critérios definidos por normas. Nas situações em que as normas
não contribuíram, a literatura contribuiu para a descrição dos níveis, ou então os
pesquisadores desenvolveram uma proposta.
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2.5

Fontes de evidências

A fim de facilitar a aplicação do protocolo, foram definidas as fontes de evidências para
avaliar cada requisito, tais como: análise de projetos e laudos técnicos de ensaio de SPP,
observações em uso, entrevistas com engenheiros e operários. Tal definição foi
importante, pois, em função de sua natureza, certos requisitos só podem ser validados
por meio de certas fontes de evidências. Assim, se utilizaram abordagens específicas da
literatura para avaliar certos requisitos. Por exemplo, para o requisito “reduzir o esforço
físico a partir das tarefas de montagem, desmontagem e transporte do SPP”, foi usada a
proposta de Kodak (1986), que estabelece uma fórmula para o cálculo do percentual
máximo de frequência cardíaca (PMFC), utilizada para trabalhadores que exercem
atividades industriais, em turnos de 8 horas. O mesmo autor estabelece que o PMFC
deve ser no máximo 33%. Similarmente, outro requisito de eficiência diz respeito às
posturas assumidas pelos trabalhadores, as quais foram avaliadas utilizando o método
WinOwas (KIVI e MATILA, 1991). A Tabela 1 apresenta um exemplo de como os
requisitos foram organizados e parametrizados para conformar o protocolo de avaliação.
Tabela 1 – Protocolo de avaliação.
Categoria: Segurança
Origem: NR-18
Requisito: minimizar o risco de quedas de pessoas
Critério: atender as dimensões mínimas e máximas dos SPP.
Níveis de atendimento:
 Nota 10: Atende totalmente o requisito. Altura mínima do SPP: 1,20 m. Altura
máxima do travessão intermediário horizontal: 0,70 m. Distancia máxima entre os
travessões intermediários verticais: 0,48 m.
 Nota 7: Atende parcialmente, com deficiências que impactam moderadamente no
desempenho do SPP.
 Nota 3: Atende parcialmente, com deficiências que geram muito impacto no
desempenho do SPP.
 Nota 0: Não atende.
Fontes de evidências: Análise de projeto/ Laudo técnico. Observações em uso. Entrevista
com engenheiros e operários. (As alturas do guarda-corpo principal e intermediário são
adequadas? Aconteceu algum acidente de queda ou quase acidente envolvendo SPP?).
Oportunidades de melhoria:

2.6

Escolha dos SPP e caracterização das obras visitadas

Este estudo enfatiza os SPP de madeira e metal. A escolha ocorreu em função dos
seguintes motivos: (a) tais sistemas são reconhecidamente os mais comuns na região em
que ocorreu o estudo; (b) empresas locais desenvolveram, recentemente, projetos de
SPP metálicos e de madeira supostamente melhores que aqueles que as mesmas vinham
usando até então, e elas tinham interesse em uma avaliação independente dos mesmos, o
que foi possível por meio deste estudo. A Tabela 2 apresenta as características de cada
sistema e seu uso dentro da obra.
Tabela 2 – Caracterização dos sistemas avaliados.
MADEIRA (MA)
Características: sistema constituído em madeira com tela de proteção. A
união dos componentes é mediante pregos. Os montantes são fixados na
viga mediante barra de ancoragem, arruela e porca tipo borboleta.
Uso: sistemas construtivos de vigas e pilares de concreto, nas etapas de
montagem de forma, concretagem e elevação de alvenaria.
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METÁLICO (ME)
Características: Sistema constituído por módulos metálicos, nas
dimensões 1,50 x 1,30 m. A união dos módulos ocorre mediante encaixe.
A fixação dos montantes ocorre na alvenaria mediante barra de ancoragem,
já incorporada ao sistema.
Uso: Sistemas construtivos de vigas e pilares de concreto e sistemas em
alvenaria estrutural, nas etapas de montagem de forma, concretagem e
alvenaria.

Ao todo, foram avaliados quatro SPP em madeira (MA) e quatro SPP metálicos (ME).
Realizaram-se 17 visitas a oito canteiros de obra na cidade de Porto Alegre e região
metropolitana. A coleta de dados, em cada visita as obras, teve uma duração média de
quatro horas entre observações, medições e entrevistas; envolvendo de dois a três
pesquisadores. Na Tabela 2 são caracterizadas as obras visitadas. Em função de
restrições de espaço, nesse artigo são apresentados apenas os resultados da avaliação de
um SPP metálico e um de madeira, observados respectivamente nas obras 4 e 6 segundo
a Tabela 3.
Tabela 3 – Caracterização das atividades e obras visitadas.
Obra
1
2
3
4
5
6
7
8

3
3.1

Características
Sistema construtivo: tradicional
Cenário de observação: Ar livre /
Dentro da edificação
Mao de obra que instala SPP: Própria
/ Terceirizada
Projeto: Projetista / Fabricante
Sistema construtivo: alvenaria
estrutural
Cenário de observação: Ar livre /
Dentro da edificação
Mao de obra que instala SPP: Própria
/ Terceirizada
Projeto: Projetista / Fabricante

SPP
MA
MA
MA
MA
ME
ME
ME
ME

Atividade avaliada
Montagem / Uso/
Desmontagem
Montagem
Montagem / Uso
Montagem / Uso /
Desmontagem
Montagem / Desmontagem
Montagem / Uso /
Desmontagem
Montagem / Desmontagem
Montagem / Uso
Desmontagem

Visitas
3
1
2
3
2
3
1
2

RESULTADOS
Segurança

A Figura 1 apresenta um exemplo de boa prática referente ao requisito "minimizar a
queda de pessoas". Este requisito foi atendido por ambos SPP avaliados, que receberam
nota 10 nesse aspecto (ver Tabela 4). Cabe ressaltar que este requisito depende dos
requisitos 4 e 5 (resistir esforços solicitantes e estar rigidamente fixado a estrutura), os
quais também foram atendidos.
Figura 1 – Exemplo de atendimento a requisitos de SPP.
À esquerda, SPP-MA. À direita, SPP-ME. As duas figuras apresentam trabalhadores apoiados no SPP, situação de uso
frequente durante a etapa de concretagem.
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Outra situação, refere-se a requisitos que não foram atendidos (nota 0), embora o
projeto dos mesmos previsse o atendimento. Por exemplo, o requisito “minimizar a
queda de materiais e ferramentas” recebeu nota 0 em ambos SPP avaliados (ver Tabela
4). No caso do SPP-MA, isto se deve a que foram identificados procedimentos
inadequados no uso, como por exemplo, interferências provocadas por outras proteções
coletivas como plataformas de proteção, a presença de escoras de vigas e lajes na
periferia que muitas vezes dificultam a instalação do sistema, ou dimensionamento de
componentes incompatíveis com a estrutura de fixação, como ilustra a Figura 2, onde os
afastadores do montante são maiores que aqueles especificados no projeto. Tais
problemas favoreceram a presença de vãos entre o rodapé e o piso de trabalho,
permitindo então a queda de materiais e ferramentas. No caso do SPP-ME, este
requisito não é atendido devido ao projeto do componente rodapé, o qual ao ter um
formato de calha, acumula materiais e resíduos. Isto traz dificuldades no momento da
movimentação da calha de um andar para outro, já que resulta uma tarefa pesada e
demorada, por este motivo é rejeitada no uso. Deste modo, o projeto do componente
calha para rodapé está em conflito com o objetivo de que o sistema metálico seja de
rápida e fácil movimentação, característica especialmente necessária pela agilidade do
sistema construtivo em alvenaria estrutural. Em relação às oportunidades de melhoria,
três exemplos foram selecionados para ilustrar os ditos conflitos entre uso e projeto,
conforme Figura 2.
Tabela 4 – Matriz de avaliação: Segurança.

Fonte: Elaboração própria (2013)

Figura 2 – Oportunidades de melhoria dos SPP.
(a) À esquerda no SPP-MA, o rodapé encontra-se acima do piso de trabalho devido à interferência do gancho de fixação
da treliça da plataforma de proteção; (b) No meio, os afastadores do montante são maiores que aqueles especificados no
projeto; (c) À direita no sistema metálico se visualiza a ausência no emprego das calhas de contenção indicadas pelo
fabricante.

D

A

B
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Outra situação refere-se ao atendimento parcial de um requisito. Por exemplo, o SPPME recebeu nota 7, no requisito que estabelece que “o SPP deve estar rigidamente
fixado de acordo com as especificações do fabricante ou projetista” (ver tabela 4). Isto
aconteceu, pois não foi respeitada a condição sugerida pelo fabricante, a qual indica que
a fiada de blocos onde são fixados os montantes, pode ser reforçada com concreto ou
similar. Deste modo, mesmo não executando o reforço sugerido, constatou-se que o
SPP-ME apresenta um bom desempenho frente aos impactos exercidos em obra,
funcionando adequadamente sem colocar em risco a vida dos trabalhadores (Figura 3).
Figura 3 – Atendimento parcial com impacto moderado no desempenho do SPP.

Por último, existem requisitos que foram parcialmente atendidos, com deficiências que
geram alto impacto no desempenho do SPP. Por exemplo, o SPP-MA recebeu nota 3 no
requisito “a instalação e remoção devem ser feitas com segurança” (ver Tabela 4).
Nesse caso, a falta de segurança foi evidenciada, pois, na instalação e remoção do
montante, os trabalhadores ficavam com parte do corpo exposto para fora da periferia.
Outro fator que agrava ainda mais o risco de queda deve-se a ação do operário de
agarrar-se nas escoras para não perder o equilíbrio, conforme Figura 4.
Figura 4 – Atendimento parcial com alto impacto no desempenho do SPP.

3.2

Eficiência

Neste item, é salientado o requisito “reduzir o esforço físico nas atividades de
montagem e desmontagem dos SPP”. Assim, o SPP-MA obteve nota 0 neste requisito,
visto que o cálculo de PMFC foi de 34% (acima do máximo), em comparação com o
SPP-ME que obteve um PMFC de 18%, conforme Tabela 5. Tais dados correspondem à
avaliação de dois trabalhadores, durante 30 minutos. Da mesma maneira, ao analisar a
carga postural no SPP-MA, a postura de pé apoiado sobre os dois joelhos curvados
ocorreu em 75% das observações, estando então na categoria de risco alto conforme o
método OWAS (ver Figura 5). Dita postura contribui para a postura de costas curvadas
que se encontra na categoria de risco 2 (risco médio) em 75% das observações. As
posturas desfavoráveis de costas e joelhos devem-se à fixação de peça por peça
mediante pregos.
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Tabela 5 – Matriz de avaliação: Eficiência

Fonte: Elaboração própria (2013).

Figura 5 – Posturas analisadas com WinOWAS. (Montagem SPP-MA).

Figura 6 – Posturas analisadas com WinOWAS. (Montagem SPP-ME).

Já no SPP-ME, verificou-se que a postura mais critica é aquela que implica manter um
braço acima do ombro, o que ocorreu em 56% das observações. Esta postura encontrase na categoria de risco 2 segundo o método OWAS, ela durou em média 3 segundos
(Figura 6).
3.3

Flexibilidade

Verificou-se, que o SPP-ME tem um melhor comportamento a aspectos de flexibilidade,
ao adaptar-se e ajustar-se a todas as etapas da obra e diferentes configurações
geométricas. Isto se deve a que o projeto é concebido para atender ao formato especifico
de cada edificação atendendo cada particularidade e prevendo soluções para situações
que gerem interferências. Outro aspecto importante para esta categoria são quadros
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metálicos reguláveis em comprimento e articuláveis assim como os montantes são
reguláveis em altura o que permite uma melhora adaptação a diferentes sistemas
construtivos. No SPP-MA, o único aspecto de flexibilidade a salientar é a adaptação a
diferentes configurações geométricas permitindo ajustar e moldar o sistema à medida
frente a situações específicas ou inesperadas, decorrentes do canteiro de obra.
Tabela 6 – Matriz de avaliação: Flexibilidade

Fonte: Elaboração própria (2013).

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo apresentou um protocolo para avaliar o atendimento a requisitos de
desempenho de SPP. Dentro das principais vantagens do SPP-MA podemos salientar:
(a) baixo custo de aquisição em comparação com o SPP-ME; (b) fácil manipulação, do
ponto de vista do material utilizado, por ser uma madeira branda e leve de trabalhar; (c)
adaptação a diferentes configurações geométricas do ponto de vista da maleabilidade do
sistema. Por outro lado as principais desvantagens do SPP-MA são: (a) quantidade e
variedade de componentes soltos (10 unidades) em comparação com o SPP-ME; (b) na
fixação dos componentes, pregar manualmente peça por peça, sem seguir um critério
definido (quantidade e espaçamento dos pregos) faz com que, ao longo do tempo, se
perda a rigidez das conexões, favorecendo a remoção acidental dos componentes; (c)
baixo reaproveitamento; (d) alto custo ao longo do ciclo de vida (e) grande volume de
perdas e resíduos gerados em comparação com o SPP-ME; (f) interferências e
incompatibilidades com proteções, equipamentos e com a estrutura de fixação, devido
que o projeto se limita a cenários específicos (periferia, taludes, forma) e não a
edificação como um todo; (g) não se adapta a diferentes tecnologias construtivas. As
principais vantagens do SPP-ME são: (a) materiais mais resistentes e duráveis em
comparação com o SPP-MA; (b) baixo numero de componentes (4 componentes); (c)
conexões rígidas e seguras entre os componentes mediante encaixe e travamentos
incorporados ao sistema; (d) alto reaproveitamento; (e) baixo custo ao longo do ciclo de
vida; (f) não existe volume de perdas e resíduos; (g) fácil de manipular por ser um
sistema compacto com mecanismos incorporados; (h) pode ser usado em todas as etapas
da obra; (i) se adapta as diferentes configurações geométricas já que é adequado e
acertado previamente no projeto. A principal desvantagem do SPP-ME refere-se ao
projeto do componente rodapé, pelo fato de ser concebido em forma de calha. Este
componente é rejeitado pelos trabalhadores por acumular materiais e ser pesado para a
movimentação, o que favorece a queda de materiais e ferramentas. Dentro das
limitações deste estudo, considera-se que foram realizadas poucas aplicações do
protocolo, pelo que se pretende seguir ampliando o estudo, a fim de validar o método
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através de níveis melhor definidos. Até o momento nas reuniões realizadas se criou um
grupo de trabalho com representantes das empresas e se discutiram os resultados das
avaliações. Este artigo também indica sugestões para estudos futuros como: (a)
atualização do protocolo de acordo com novos requisitos, considerando como um
processo que evolui com o tempo; (b) identificar e testar as oportunidades de melhoria e
possíveis soluções, que permita incentivar aos interessados a desenvolver inovações.
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RESUMO
O Gerenciamento do Valor Agregado (Earned Value Management, EVM) ou Análise do Valor Agregado
(Earned Value Analysis, EVA) é uma técnica de medição e controle de projetos baseado na medição
física, financeira e de tempo que proporciona indicadores de avanço real, variações de desempenho e
previsões para conclusão do projeto. Entretanto, vários trabalhos científicos vêm descrevendo alguns
problemas e limitações desta técnica como, por exemplo, a desconsideração dos fluxos de trabalho e a
incompatibilidade de previsões em estágios iniciais de construção. Assim, através de um estudo de caso
único, exploratório e descritivo, o presente trabalho tem por objetivo analisar o uso da técnica do EVM
em um projeto de construção sob a ótica da construção enxuta. O estudo pode confirmar alguns
problemas levantados em outros trabalhos, bem como expandi-los, proporcionando uma visão mais
holística sobre a aplicabilidade desta técnica na construção civil, especialmente em obras cuja
mentalidade enxuta é aplicada. Por fim, os autores concluem que a técnica do EVM é uma repetição da
técnica de medição físico-financeira plotada no tempo e que suas limitações podem tornar o seu uso
incompatível com projetos de construção.
Palavras-chave: Gerenciamento do Valor Agregado, Controle de Projetos de Construção, Construção
Enxuta, Gerenciamento de Projetos.

ABSTRACT
The Earned Value Management (EVM) or Earned Value Analysis (EVA) is a performance measurement
technique and a project control tool based on physical, financial and time progress, providing indexes of
project outcomes as actual performance, performance delays and forecasting of project conclusion.
However some papers describe problems and limitations of this technique like disregard of workflows
and incompatibility for early stages of work progress forecasts. Thus, through a unique case study
exploratory and descriptive, this paper aims to analyze the use of EVM technique on a construction
project under the lights of Lean Construction. As result, this paper confirmed some problems surveyed by
others researchers as well as enlarged the list of topics which EVM approach fails to support lean
construction applications enabling a more in depth and a holistic understanding about the applicability
of this technique on Building Construction, especially in Lean Construction Projects. Finally, the authors
concluded that EVM is just an extension of the traditional approach of measuring physical and financial
advances over time what may render their use incompatible in construction projects.
Keywords: Earned Value Management, Construction Projects Control, Lean Construction, Project
Management

1

INTRODUÇÃO

As dificuldades de gestão, aliadas a incerteza e a complexidade proeminentes no
gerenciamento da construção, têm levado as empresas a buscarem técnicas de gestão
cada vez mais sofisticadas para garantir o monitoramento e controle das suas atividades
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de forma eficaz. Normalmente, estas técnicas estão fortemente ligadas à gestão de
custos na construção, visto como principal fator e motivador de mudanças
organizacionais.
Neste contexto, a teoria de planejamento e controle de obras evoluiu a partir das
técnicas de PERT (Program Evaluation Review Technique)/ CPM (Critical Path
Method), na década de 1950. Porém, somente na década de 1990, controvérsias
puderam ser suportadas pelo raciocínio associado ao surgimento e ascensão da Teoria
da Construção Enxuta, apresentada inicialmente por Koskela (KOSKELA, 1992).
A filosofia Lean provocou a quebra de antigos paradigmas gerenciais que deram espaço
à inovação e à melhoria contínua das empresas, capacitando-as a adquirir um estilo
gerencial proativo e ágil frente às mudanças impostas pelos seus clientes e pelo
mercado. Estas mudanças também proporcionaram uma nova visão sobre a gestão e a
medição de desempenho na construção, tornando estes processos cada vez mais
complexos e ligados às expectativas dos clientes.
Tradicionalmente, a medição de projetos de construção é realizada através da medição
físico-financeira. Um simples gráfico de Gantt é suficiente para conduzir o
acompanhamento do avanço físico e dos custos das atividades de construção em
execução. Porém, uma crítica bem estabelecida para essa abordagem ingênua é
encontrada em um grande número de trabalhos, tais como Bassioni (2004), Too e
Ogunlana (2010), Nudupurapati et al. (2011), e Horstman e Witteveen (2013).
Alternativamente, para minimizar estes problemas de planejamento e controle, surgiu o
Gerenciamento do Valor Agregado (EVM, do inglês Earned Value Management) ou
Análise do Valor Agregado (EVA, do inglês Earned Value Analysis). Desenvolvido
pelo departamento de defesa dos Estados Unidos, esta técnica é amplamente utilizada
como ferramenta de controle e é indicada pelo Project Managemetn Institute (PMI)
como uma ferramenta padrão para medição de desempenhos de projetos (FLEMING;
KOPPELMAN, 2010; MATTOS, 2010).
Para Fleming e Koppelman (2010), esta técnica é uma evolução desenvolvida a partir
dos esforços iniciais com PERT/Cost (1962-1965) e C/ SCSC (1967-1996, Cost
Schedule Planning and Control Specification) cujos principais avanços estão
relacionados à integração de planejamento, controle e definição de escopos de projetos
em uma única ferramenta (FLEMING; KOPPELMAN, 2010; MATTOS, 2010).
A técnica do EVM tem foco na previsão de duração do projeto e seus custos finais,
considerados como fundamentais para alertar a gerencia sobre o desempenho do projeto.
Porém, o EVM não oferece ferramentas de gestão que possam trazer o projeto de volta
ao cronograma inicial, servindo como base apenas para o monitoramento das metas e
objetivos do projeto. Isso quer dizer que, na verdade, análises de variações e a
exposição clara dos objetivos do projeto são os elementos-chave para desencadear
esforços de gerenciamento que naturalmente podem induzir os gerentes a tomar
decisões adequadas que conduzam ao sucesso do projeto (PMI, 2005; ACEBES ET AL.,
2013).
No entanto, mesmo diante dessa suposta facilidade de adaptação às necessidades de
gerenciamento de projetos, os críticos foram capazes de encontrar domínios de
informação que não são contemplados por esta ferramenta. Tais domínios podem inibir
o fornecimento de dados sobre andamento do projeto que são úteis para praticantes de
diferentes correntes de pensamento em planejamento de projeto.
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Assim, Kim e Ballard (2000) analisaram as aplicações da técnica do EVM na indústria
da construção a partir da perspectiva de fluxo de trabalho e concluiram que o EVM é
uma ferramenta inadequada para monitorar o fluxo de trabalho, uma base conceitual
fundamental da construção enxuta. Além disso, foi observado que o EVM aborda valor
a partir do ponto de vista do empreendedor ou empresa de construção. O valor sob o
ponto de vista do cliente final é considerada apenas indiretamente.
White e Fortune (2002) verificaram 12 itens considerados como barreiras ou limitações
do EVM dentre as quais se podem destacar: (1) inadequação para projetos complexos;
(2) muito demorado e burocrático; (3) propenso a falhas nas previsões de longo prazo;
(4) fortemente dependente de procedimentos padronizados, sem uma visão holística.
Em relação à gerência de custos ofertada pelo EVM, Narbaev e De Marco (2013)
concluíram que os métodos tradicionais para estimar os custos finais na conclusão
(ENT) não são confiáveis, principalmente para estágios iniciais do projeto. Por fim, em
relação à gerência de prazos, Vandevoorde e Vanhoucke (2006) observaram erros
potenciais em relação à previsão de desempenho em nível das etapas de trabalho, em
vez de o projeto como um todo.
Diante deste quadro, em que as vantagens da utilização da técnica de gerenciamento do
valor agregado são questionadas a partir de erros conceituais verificados na literatura, o
presente trabalho tem por objetivo explorar com maior profundidade este debate através
de um estudo de caso de um projeto de construção que aplicou o EVM como ferramenta
de planejamento e controle.
2

GERENCIAMENTO DO VALOR AGREGADO

O PMI (2005) classifica a terminologia EVM em duas categorias: (1) os parâmetroschave do EVM, que incluem o Valor Planejado (VP) ou Custo Orçado do Trabalho
Agendado (COTA), o Valor Agregado (VA) ou Custo Orçado do Trabalho Realizado
(COTR) e o Custo Real (CR) ou Custo Real do Trabalho Realizado (CRTR), e (2)
Indicadores de Desempenho que incluem as análises de variações, os índices de
consumo e as previsões de desempenho (PMI, 2005; FLEMING; KOPPELMAN, 2010).
Os parâmetros-chave são simples em sua formulação. O VP representa uma estimativa
inicial para o trabalho planejado (PMI, 2005; FLEMING; KOPPELMAN, 2010). Essa
informação é tipicamente fornecida por orçamentos de projeto e produzida por setores
de orçamento. O VP é fornecido por procedimentos estabelecidos para avaliar os custos
planejados e foi incorporado pela EVM para melhorar o conjunto de ferramentas que
seus praticantes são capazes de oferecer em seu trabalho de consultoria.
O VP é baseado em uma Estrutura Analítica de Projeto que não segue necessariamente
o conjunto de operações que ocorrem no local de trabalho. O planejamento em obra
informa a quantidade esperada de trabalho plotado no tempo o qual é calculado em
termos de orçamento (PMI, 2005; FLEMING; KOPPELMAN, 2010).
O VA representa a quantidade de trabalho que foi realmente realizado até à data de
medição, expressa em termos de orçamento inicial para esse trabalho (PMI, 2005;
FLEMING; KOPPELMAN, 2010).
No momento, deve-se mencionar que as informações do VP e do VA devem ser
corretas, no que diz respeito aos procedimentos de estimativa. Além disso, se é para
representar o valor para o cliente, isso só pode ser aceito com a ajuda indireta de
microeconomia. Ou seja, se racionalmente a quantidade de dinheiro a ser pago para o
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projeto tem sido aceita, o preço total estimado e o valor podem ser equiparados sob o
ponto de vista do cliente.
O CR representa o verdadeiro custo do trabalho realizado até o momento de medição. A
fim de fornecer informações de retorno sobre os custos reais, os sistemas de
planejamento e controle devem estar ligados aos sistemas de contabilidade das empresas
ou a outro mecanismo capaz de estimar e fornecer os custos reais (PMI, 2005;
FLEMING; KOPPELMAN, 2010).
A avaliação dos custos reais ao longo do tempo pode ser um grande fardo para aplicar o
EVM. Pode-se dizer que, durante o curso de um projeto, apenas as estimativas de custos
reais estão disponíveis, com baixa precisão, devido a sua natureza probabilística
inerente.
A segunda categoria de termos do EVM são os indicadores de desempenho, os quais
fazem uso de uma combinação entre os parâmetros-chave, descritos anteriormente, para
realizar análises de desempenho, variações e projeção de custos e de prazos os quais são
descritos a seguir.
A Variação de Prazo (VPr) é calculada como VPr = VA – VP e representa o quanto o
projeto está à frente (VPr > 0) ou atrás (VPr < 0) da programação (PMI, 2005;
FLEMING; KOPPELMAN, 2010). Como o VA e o VP são estimativas de custo
retiradas do orçamento inicial, pode acontecer de um projeto ser considerado como
atrasado (VA < VP), devido a erros no orçamento inicial.
A Variação de Custo (VC) é calculada como VC = VA – CR e representa o quanto o
projeto está abaixo (VC > 0) ou acima do orçamento (VC < 0) (PMI, 2005; FLEMING;
KOPPELMAN, 2010). A VC mede essencialmente as variações de custos, mas também
está sujeita a erros de estimativas iniciais em relação ao VA. Como o CR deve ser
avaliado com custos reais durante vários estágios de construção, há uma carga sobre o
sistema de controle de custos para produzir tais informações, o que pode redundar no
cálculo CR através de outro conjunto de estimativas dos custos reais, estimativas estas
sujeitas a erros.
O Índice de desempenho de prazos (IDP = VA / VP) representa o ritmo de produção, ou
seja, a taxa de conversão de custo planejado em valor agregado. Ele fornece a mesma
informação que VPr, mas agora em termos relativos. As fontes de imprecisão para este
índice são os mesmos discutidos em relação ao VPr (PMI, 2005; FLEMING;
KOPPELMAN, 2010).
O Índice de Desempenho de Custos (IDC = VA / CR) representa o quão eficientemente
os recursos estão sendo usados em termos de taxa de conversão de CR em VA. Um IDP
< 1 indica que o projeto está caminhando para uma extrapolação de custo, uma vez que
o que foi alcançado não corresponde ao que foi estimado para o mesmo conjunto de
atividades. (PMI 2005; FLEMING; KOPPELMAN, 2010).
A única explicação é que os custos estão a aumentar em comparação com o que foi
previsto, ou como antes para o VC, atividades cujos custos são somados para compor
VA foram superestimados no orçamento inicial.
A Figura 1 apresenta graficamente a terminologia discutida anteriormente. Três grandes
datas do calendário são retratadas: o momento presente (quando inicialmente o VP, o
VA e o CR são calculados), a data para duração planejada e a data para duração
estimada.
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Figura 1 - Principais variáveis do Gerenciamento do Valor Agregado

Fonte: dos autores.
3

METODOLOGIA

A estratégia aplicada nesta pesquisa foi o estudo de caso que, segundo Yin (2010), é
uma investigação empírica que permite analisar um fenômeno contemporâneo em seu
contexto de vida real. Quanto aos objetivos da pesquisa, este trabalho caracteriza-se
como pesquisa exploratória e descritiva com dados quantitativos. Nesta pesquisa, foram
realizadas generalizações a partir de casos particulares para a teoria e são classificados
como básicos, pois os resultados podem ajudar a melhorar a compreensão sobre o uso
da técnica em apreço em projetos de construção, especialmente os que aplicam a
Construção Enxuta (COLLIS; HUSSEY, 2005).
O projeto analisado é uma obra comercial com 20.547,72 m² de área construída em
estrutura de concreto armado, distribuídos em 26 pavimentos (coberta, 18 tipo,
estacionamentos, térreo e 3 subsolos), totalizando 234 unidades privativas (salas
comerciais).
Com prazo de 24 meses, o projeto teve início em dezembro de 2010 e foi concluído em
julho de 2013, 3 meses após seu término previsto. O desafio técnico especial foi, em
particular, a fachada em pele de vidro com 500m², pois este tipo de tecnologia ainda é
pouco comum na cidade de Fortaleza, CE.
Os envolvidos na execução do projeto atuaram em regime de contração por empreitada
a preço global (incorporador e construtor) com orçamento de R$27.742.302,43. Uma
empresa de consultoria em planejamento e controle foi contratada para dar suporte
gerencial ao construtor durante o projeto, período em que este estudo foi realizado.
A empresa de consultoria trabalha particularmente com os conceitos de Gestão de
Projetos, embasados no guia PMBOK® do Project Management Institute, agregados
aos conceitos da Construção Enxuta, permitindo a pertinência da análise dessa
integração pelo presente trabalho.
Como portfólio, a empresa oferta serviços de orçamentação, planejamento logístico do
canteiro de obras e programação e controle da produção. Para o projeto, o orçamento foi
realizado utilizando os mesmos pacotes de trabalho que foram posteriormente utilizados
para fins de planejamento da obra. Em termos de planejamento, a Linha de Balanço foi
escolhida como a ferramenta de programação.
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O controle de produção foi possível graças à utilização de um conjunto de ferramentas
como análise de produtividade, medidas de PPC, controle de custos e as medidas
discutidas anteriormente (VA, VP, CR, VC, VPr, IDP, IDC e ENT).
4
4.1

RESULTADOS
Curva S para análise de desempenho do EVM

A Figura 2 apresenta as três curvas S que sintetizam a análise utilizada pelo EVM.
Figura 2 - Curva S para análise de desempenho do EVM

Fonte: dos autores

Pode-se observar que o CR < VP ocorreu durante 27 períodos. Isso representa um bom
desempenho do IDC (em média 1,10). Ou seja, a empresa de construção foi capaz de
operar dentro do orçamento durante quase todo projeto. Como o VA < VP a maior parte
do tempo isso significa que o progresso foi lento. Como conseqüência, o IDP obteve um
desempenho baixo (em média 0,89), representando um atraso eminente para a duração
total do projeto.
Esta tendência de atraso foi confirmada. O projeto foi concluído três meses mais tarde
do que o previsto, totalizando 33 meses de duração.
Em relação às previsões para o prazo final (ENTt) e para a variação de custos no
término (VCT), as Figuras 3 e 4 apresentam seus comportamentos.
Figura 3 - Estimativa no término ENTt Duração real

Fonte: dos autores

Figura 4 - Variação de Custos no
Término/ Orçamento inicial

Fonte: dos autores
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Em relação à projeção de prazos, altos coeficientes de variação foram encontrados para
as Fases 1 e 2. Por exemplo, em termos absolutos a duração total estimada no 4º período
foi de 46 meses acima da duração programada final. Isso representa uma duração total
de 76 meses (4 consumidos + 26 para concluir o projeto inicial + 46 acima do
cronograma planejado). No 9º período de tempo, a estimativa era de -8 meses, ou seja, 8
meses mais cedo do que inicialmente previsto, indicando um prazo total de 22 meses.
Em relação à variação de custos no término (VNT), observou-se mais uma vez altos
valores para os coeficientes de variação. Por exemplo, a estimativa realista, no mês 2 foi
de VNT = R$ 14.549.192,30, que representa 52,44% do custo total orçado. Um mês
depois, essa mesma previsão foi de VNT = R$ 6.747.576,69 (24,32%), ou seja, metade
do valor previsto no período anterior. Ambos são muito duvidosos, uma vez que o
projeto muito provavelmente não será concluído com 52,44% ou com 24,32% do seu
orçamento inicial.
Com essa variabilidade é difícil tomar decisões para manter o projeto sob controle e
avaliar as conseqüências de tais decisões. Estas estimativas produziram uma sobrecarga
de gestão para os administradores da obra com excessivas reprogramações do projeto.
Além disso, como os gerentes não podiam avaliar a qualidade dos seus processos de
produção, tais discrepâncias de estimativas para data final do projeto levaram os
gestores a se voltaram para outros indicadores de desempenho do processo não
fornecidos pelo EVM, como o PPC e a análise de produtividade.
4.2

Valor agregado: Construção Enxuta x EVM

De acordo com a técnica em apreço, o Valor Agregado (VA) é o custo orçado do
trabalho realizado. Ou seja, o VA é um valor monetário sem conexão direta com o valor
no conceito Lean. Como já mencionado, pode ter uma relação indireta se aspectos de
microeconomia forem trazidos para a discussão.
Se os clientes estão dispostos a pagar o orçamento inicial (e todas as fases de trabalho
pelo seu valor de orçamento) por um projeto, isso significa que eles valorizam tal
projeto a esse preço. Se o contratante for capaz de colocar o trabalho em prática por esta
quantia monetária orçada, o cliente se beneficiaria com isso. É sempre um ponto a ser
discutido: o que é valor para um cliente comparando apenas partes ou fases de trabalho
concluído com as vantagens de toda a instalação da obra pronta para a operação.
Outra discrepância observada é que a linguagem utilizada na Construção Enxuta é
diferente da linguagem utilizada no EVM. A Construção Enxuta lida com o progresso
físico em termos de horas de trabalho ou quantidade de serviço, produtividade,
conclusão de partes específicas de um projeto e assim por diante. Na construção enxuta,
evita-se usar o dinheiro como medida para todas as coisas.
Na outra mão, o foco do EVM são expressões monetárias de desempenho. Por exemplo,
o VA representa o quanto de trabalho foi realizado, mas o indicador é apresentado em
termos de custo do trabalho para o orçamento inicial e não por qualquer medida física
do que já foi alcançado, como a quantidade de concreto que foi lançado ou quantas
horas foram gastas na movimentação de materiais.
4.3

Insuficiência de indicadores de processo e de qualidade da construção

Os principais indicadores do EVM não fornecem informações sobre a qualidade da
construção ou qualidade dos processos. Eles relatam somente o desempenho de
conversão, ou seja, o quanto do que foi planejado foi alcançado e o quanto ainda resta
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para ser realizado até o final do projeto. Por outro lado, a Construção Enxuta lida com a
qualidade dos produtos e dos processos, atribuídos na medida em que os clientes
externos e internos percebem o valor dessas características.
4.4

Incompatibilidade dos indicadores de previsão em estágios iniciais

Durante as primeiras fases de construção, foi observada uma alta variabilidade em
relação aos indicadores de projeção de custos finais e à duração final. Deve-se
reconhecer, portanto, que este não é um momento adequado para fazer previsões, pois
se sabe que o progresso físico não é proporcional ao dinheiro gasto no canteiro de obras.
Cooke (1980) propôs que, para 10% de progresso físico inicial, poderia ser esperado um
consumo de 16% custo total do projeto. Como o custo é usado como parâmetro para as
medidas de progresso na técnica do EVM, uma distorção evidente de progresso real
ocorre em estágios iniciais de trabalho (NARBAEV; DE MARCO, 2013).
4.5

Superestimativas de avanço baseadas em custos

A Figura 5 apresenta o progresso físico medido em horas de trabalho pagas versus a
medição realizada com o EVM.
Figura 5 – Superestimavas de avanço baseadas em custos

Fonte: dos autores

As medidas do EVM levam em conta o material e os custos de horas-homem. Pode
ocorrer que alguns materiais são desproporcionalmente mais caros ou mais baratos do
que os outros, de modo que a sua inclusão no VA potencialmente distorce o avanço
físico real.
Pode-se observar que, em Abril/2013, o progresso medido em termos de custos foi 87%
maior que o progresso medido, em termos de homem-horas. Nesta época, a fachada em
pele de vidro estava sendo executada. Essa é uma fase muito cara de trabalho, em
termos de custo de esquadrias de alumínio e vidros especiais. Assim, uma grande
quantidade de recursos monetários foram gastos a fim de alcançar um pequeno
progresso físico em termos de implantação física.
4.6

Medição do Valor Agregado sem distinção dos Custos Indiretos de
Construção

Os custos indiretos de construção são despesas incorridas pelo construtor para fornecer
apoio às atividades operacionais e fornecer os recursos gerais para a correta execução
do projeto (BECKER ET AL., 2012). Estes custos estão relacionados com as atividades
da administração central, do canteiro e fiscalização de obras, dentre outros.
Embora os custos indiretos possam gerar valor, eles não podem ser usados para medir o
progresso físico. Do ponto de vista da Construção Enxuta, a agregação de valor
proveniente dos custos indiretos só ocorre por meio de atividades especiais, como o
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controle de qualidade, a redução de resíduos, a melhoria da saúde e a segurança no
trabalho, aprendizagem e a documentação de boas práticas.
A Figura 6 mostra o quanto os custos indiretos inflam as medidas de progressão dos
custos diretos. Os custos indiretos foram da ordem de 20%, ou seja, uma parte
substancial do VA corresponde a atividades indiretas que não necessariamente agregam
valor de acordo com os objetivos dos clientes.
Figura 6 – Superestimativas custos indiretos de construção

Fonte: dos autores

5

CONCLUSÃO

Foi demonstrado que o uso do EVM como uma técnica de medição de desempenho
pode ser inadequado para um projeto típico de construção, de acordo com o estudo de
caso. Limitações foram discutidas em diversas áreas que vão desde a inadequação do
vocabulário (com o uso da palavra valor) a erros conceituais (desconsideração de um
progresso naturalmente baixo nos estágios iniciais de trabalho).
A variabilidade da previsão de custos e prazo para o término foi muito alta, em
particular, observou-se picos em fases iniciais de trabalho. Informações duvidosas
podem causar uma sobrecarga de atividades para o gestor, causando excessivas
reprogramações do trabalho com base em previsões erradas.
O uso de custos como parâmetro para medição do progresso foi uma questão crítica.
Isso gerou níveis inaceitáveis de distorção de até 87% em relação ao progresso físico
medido em termos de horas-homem. Ademais, o processo incorreto de adicionar o custo
indireto de construção gerou um aumento da ordem de 20% em relação ao avanço
físico, o que é difícil de justificar como Valor Agregado para o cliente.
Em suma, o EVM é limitado à avaliação financeira de progresso em um projeto de
construção, com todos os defeitos que o dinheiro produz como parâmetro de
equivalência entre todas as atividades. Para ser valiosa, técnicas de medição devem ser
fundamentadas em aspectos físicos e qualitativos de progresso da produção. Este é um
desafio que a Construção Enxuta representa para o Gerenciamento de Projetos:
combinar as melhores características de ambas as filosofias de gestão.
Como sugestão para trabalhos futuros recomenda-se uma análise detalhada sobre a
desconsideração do Envelope de Controle a partir das redes do tipo PERT/CPM, o
comportamento da análise de Custos Reais levando-se em consideração os Custos
Gerenciais (custos orçados) e o Custo Financeiro (disponibilizado pelo setor de
contabilidade da empresa) e a influência do BDI sobre o Valor Planejado, Valor
Agregado e as análises de desempenho ofertadas pelo EVM, uma vez que há uma
diferença implícita entre preços e custos de construção.
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RESUMO
Vários tipos de métodos de entrega de projeto estão atualmente disponíveis para os clientes, tais como
Design-Bid-Build, Design-Build, Construction Management at Risk e IPD. Todos estes modelos já
contribuíram para resultados de projetos com sucessos ou fracassos. É importante selecionar o modelo
mais apropriado, pois as relações contratuais, leis e regulamentos vigentes, percepções de risco dos
proprietários, mecanismos de concessão e a forma de pagamento podem influenciar na seleção de um ou
outro modelo contratual. Assim sendo, o objetivo deste estudo é caracterizar e analisar os principais
métodos de entrega de projeto utilizados na indústria da construção civil. Serão apresentadas informações
relativas ao conceito, contextualização e análise comparativa entre os métodos pesquisados, a fim de
orientar as partes envolvidas nos contratos na seleção e escolha do tipo mais adequado. O presente
trabalho se insere no contexto do projeto de pesquisa em rede TICHIS / FINEP. O estudo do tipo
descritivo é fruto de pesquisa bibliográfica e parte de uma discussão teórica que serviu de embasamento
para os resultados parciais na referida pesquisa. Com apoio da revisão de literatura, pode-se comprovar
que os princípios do IPD podem ser aplicados a qualquer modelo dentre os analisados. Porém, certas
características de determinado projeto ou método de entrega podem afetar o nível de integração que se
pretende alcançar. As contribuições residem no fato de que, a partir da análise realizada, é possível
esclarecer os termos relativos a estes tipos de entrega de projeto, assim como colaborar com a literatura,
uma vez que são escassas as pesquisas que abordam esse assunto, especialmente no Brasil.
Palavras-chave: tipos de contratação, métodos de entrega de projeto, Integrated Project Delivery.

ABSTRACT
Various types of project delivery methods are currently available to customers, such as Design-Bid-Build,
Design-Build, Construction Management at Risk and IPD. All these models have contributed to project
outcomes with successes or failures. It is important to select the most appropriate model because
contractual relations, laws and regulations, risk perceptions of the owners, granting mechanisms and the
form of payment may influence the selection of one or other contractual model. Therefore, the aim of this
study is to characterize and analyze key project delivery methods used in the construction industry.
Information regarding the concept, context and comparative analysis of the methods surveyed are
presented in order to guide the parties involved in contracts the selection and choose the most suitable
type. This work is in the context of the research project on network TICHIS / FINEP. The descriptive
study is the result of literature and part of a theoretical discussion that served as a basis for partial
results in this research. With support from the literature review, one can prove that the principles of IPD
can be applied to any model from the analysis. However, certain characteristics of a particular project or
delivery method can affect the level of integration to be achieved. The contributions reside in the fact that,
from the analysis, it is possible to clarify the terms for these types of project delivery, as well as
collaborating with the literature, since there are few researches on this subject, especially in Brazil.
Keywords: types of contracting, project delivery, Integrated Project Delivery.
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1

INTRODUÇÃO

Vários tipos de métodos de entrega de projetos estão atualmente disponíveis para os
clientes, e todos eles já contribuíram para resultados com sucessos e fracassos,
especialmente nos Estados Unidos (TOURAN et al, 2009). Segundo os mesmos
autores, é importante selecionar o modelo mais apropriado, pois as relações contratuais,
leis e regulamentos vigentes, percepções de risco dos proprietários, mecanismos de
concessão e a forma de pagamento podem influenciar na seleção de um método de
entrega do projeto.
No gerenciamento tradicional de projetos selecionar o tipo de contrato mais apropriado,
muitas vezes chamado de "método de entrega de projeto" (MEP), é entendido como
uma das decisões mais importantes para o sucesso do projeto (MOSTAFAVI e
KARAMOUZ, 2010).
Segundo Alarcón et al (2013), as três formas básicas de entrega de projeto possuem
suas atividades com base no método do caminho crítico. Todas estas formas tradicionais
de MEP se apoiam numa estratégia de fragmentação para o sucesso: otimizar cada
pedaço para otimizar o projeto. Na prática, isto significa contratar cada etapa a um custo
menor e usar o método do caminho crítico para gerenciar a sequência de atividades
dependentes. Esta é a motivação principal: pressionar os participantes do caminho
crítico para finalizar suas atividades dentro do prazo e do custo estabelecido
(ALARCÓN et al, 2013).
Apesar desta lógica do gerenciamento tradicional de projetos, os proprietários e clientes
continuam insatisfeitos: os empreendimentos são arriscados, demoram mais que o
previsto, custam mais que o planejado e o produto final ainda não corresponde às
expectativas dos clientes (LICHTIG, 2006). Na prática tradicional estes problemas
surgem por conta da inadequada comunicação, cooperação, coordenação e integração
entre as partes interessadas.
De acordo com Alarcón et al (2013), as características ou fatores chave que definem os
MEP são estruturadas a partir de duas questões:
•

Qual o acordo contratual entre os principais participantes do projeto
(proprietário, projetistas e construtor)?

•

O custo total da construção é um dos critérios de seleção final do construtor?

Ainda segundo os mesmo autores, as respostas se dividem em duas categorias: termos
comerciais (incluindo seleção, compensação, riscos, responsabilidade e alocação); e
organização para protocolos de comunicação e hierarquia.
Assim sendo, o objetivo desta pesquisa é caracterizar e analisar os principais MEP
utilizados na indústria da construção civil. São apresentadas informações relativas ao
conceito, contextualização e análise comparativa entre os métodos pesquisados, a fim de
orientar as partes envolvidas nos contratos e a seleção e escolha do tipo mais adequado
a cada caso.
O presente trabalho se insere no contexto do projeto de pesquisa em rede1 intitulado
“Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas à Construção de Habitação de
1

A rede de pesquisa congrega sete universidades brasileiras, quais sejam: Universidade de São Paulo –
USP; Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS; Universidade Federal do Paraná – UFPR;
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP; Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM;
Universidade Federal da Bahia – UFBA; e Universidade Federal do Ceará – UFC.
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Interesse Social – TICHIS”, financiado com recursos da Financiadora de Estudos e
Pesquisas - FINEP. Tal projeto busca estimular o desenvolvimento tecnológico nessa
área e tem como objetivo o desenvolvimento de soluções inovadoras em Tecnologia da
Informação e Comunicação aplicadas à construção e arquitetura, visando a melhoria da
qualidade e produtividade do segmento de HIS, com destaque para: BIM e outras
soluções para suporte ao processo de gerenciamento de projetos, simulação de
desempenho e operação de edificações.
Dessa forma, a pesquisa desenvolvida pela UFC pretendeu contribuir na execução de
uma das metas da rede supracitada, através do desenvolvimento de dissertação de
mestrado relacionada à gestão integrada de empreendimentos, estudando a inserção do
IPD em HIS. O presente estudo é do tipo descritivo e fruto da pesquisa bibliográfica da
referida dissertação, partindo de uma discussão teórica que serviu de embasamento para
os resultados parciais do projeto TICHIS – FINEP. A metodologia detalhada da
pesquisa completa pode ser auferida em Lins (2013).
2

MÉTODOS TRADICIONAIS DE ENTREGA DE PROJETO

Eastman et al (2008), apesar de reconhecer a existência de uma infinidade de modelos,
considera que predominam três métodos fundamentais de entrega do projeto: DesignBid-Build (DBB), Design-Build (DB) e Construction Management at Risk (CMR).
Esses modelos encontram correspondência, respectivamente, com os seguintes modelos
tradicionalmente adotados no Brasil: Licitação pelo menor preço; Preço fixo e
Administração da obra (UECHI et al, 2013). O desenvolvimento desta seção assim
como a descrição a seguir dos tipos de MEP foram retirados de Lins (2013), Touran et
al (2009) e AIA (2007).
2.1

Design-Bid-Build (DBB):

É o método tradicional de entrega de projeto. Neste método, o cliente, baseado em seus
requisitos, convida um arquiteto ou projetistas para fornecer os serviços completos
relativos ao projeto. Em seguida, este é colocado em “licitação” ou “concorrência”,
permitindo que o proprietário selecione um construtor, baseado no menor preço dado
àquele conjunto de documentos relativos à construção. O cliente é o responsável pelos
detalhes do projeto e garante a qualidade deste para a construtora.
No método de entrega DBB, o proprietário posiciona-se diretamente entre os projetistas
e o construtor (Figura 01). Neste caso, ele é o “dono” do projeto durante a execução do
empreendimento e é, por consequência, financeiramente responsável pelos custos de
eventuais erros de projeto ou omissões da construção.
A fase de projetos DBB geralmente é atribuída por baixa oferta. Não há incentivo para o
construtor minimizar os custos de alterações projetuais nesse tipo de método de entrega.
Na verdade, pode acontecer exatamente o efeito contrário: um construtor que tenha
vencido a “concorrência” com o menor preço, precisará procurar mudanças no projeto a
fim de aumentar seu lucro no empreendimento.
Assim sendo, são características definidoras do DBB:
•

Contratos separados para o projeto e para a construção;

•

A escolha do construtor é baseada inteiramente no custo; e

•

Os documentos relativos aos projetos estão 100% concluídos antes da definição
do construtor.
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Como resultado, este modelo de entrega de projeto tem gerado uma quantidade
significativa de problemas de construtibilidade e de coordenação que não são
descobertos e resolvidos previamente na execução do empreendimento. Justamente por
não possibilitar o envolvimento precoce do construtor no processo de projeto, este
método de entrega oferece raras oportunidades para uma verdadeira integração dos
agentes.
2.2

Design-Build (DB):

É um método de entrega de projeto em que o cliente adquire os serviços de projeto e
construção num mesmo contrato através de um único representante legal, também
conhecido como o construtor do projeto (empreiteiro geral). Para a escolha deste,
existem várias maneiras, porém as mais comuns são realizadas em uma ou duas etapas,
que podem ser realizadas simultaneamente ou uma a uma. Estas fases consistem de uma
avaliação técnica (comprovação de qualificações e desempenho) e financeira (análise da
proposta comercial). Dessa forma, no DB o construtor do projeto passa a ser o
responsável por todos os custos do projeto e construção, uma vez que fornece o preço
fixo por sua proposta.
O cliente muitas vezes escolhe o DB para transferir os riscos e os esforços de
coordenação para um único contratado, a fim de garantir um maior nível de
gerenciamento. Para isto, o proprietário teve seu envolvimento bem mais intenso no
início do processo, estabelecendo critérios e definindo os requisitos do projeto a serem
transmitidos ao construtor.
Do ponto de vista do proprietário, este modelo de entrega simplifica consideravelmente
sua carga de responsabilidade no projeto (Figura 01). O construtor pode interferir com
questões relativas à construtibilidade desde a fase de concepção. Como o cliente não
participa dos detalhes do projeto, sua relação com o contratado deve ser baseada em um
forte grau de confiança mútua, uma vez que detém o total controle deste método de
entrega. Como resultado, este modelo tem sido muito bem sucedido especialmente no
cumprimento dos prazos preestabelecidos (BEARD et al apud TOURAN et al, 2009).
Assim sendo, as características definidoras do DB são:
•
•
•
•

Um único ponto de responsabilidade;
Programação que permite a sobreposição do projeto e construção;
Um construtor que fornece serviços preliminares2 de obra durante o
desenvolvimento do projeto; e
Um proprietário que espera do construtor do projeto um orçamento fixo e
preciso, e que se comprometa com o cronograma de entrega.

Esta última característica, revela dois pontos de vista diferentes: se por um lado o
cliente diminui os riscos transferindo responsabilidades ao construtor contratado, por
outro lado, as oportunidades de melhorias e inovações no projeto são minimizadas;
mesmo que o proprietário acompanhe todo o processo do empreendimento, sua
interferência durante a execução é evitada.
Este modelo de entrega cria uma maior restrição à concorrência na medida em que as
partes do contrato são selecionadas com base, principalmente, em sua qualificação e
2

Os serviços preliminares aqui destacados podem incluir a orçamentação, estimativa de custos, estudos
de viabilidade, programação, consultoria de construtibilidade e estudos de engenharia de valor, por
exemplo.
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desempenho. Como o proprietário passa a responsabilidade para o construtor do projeto,
ele acaba transferindo também a escolha dos subcontratados.
O método DB é contratualmente mais adaptado para aumentar a colaboração entre os
membros da equipe de projeto-construção, apresentando assim, um ambiente propício
para a implementação dos princípios do Integrated Project Delivery (IPD). Além disso,
os principais participantes têm autonomia para escolher os outros membros da equipe e
estabelecer suas próprias metodologias de trabalho.
2.3

Construction Management 3 at Risk (CMR):

É um método de entrega de projeto caracterizado pelo contrato entre o proprietário e o
gestor da construção, no qual assumem juntos os riscos relativos ao tempo e custo final
do empreendimento. Neste tipo de acordo, o cliente dá autonomia para o construtor dar
inputs durante o desenvolvimento do projeto. Entretanto, tradicionalmente o cliente
acaba por assumir a responsabilidade de um contrato separado com o arquiteto.
A ideia do CMR é fornecer um gerenciamento profissional e de alto nível em todas as
fases do ciclo de vida do projeto, uma vez que isoladamente não seriam capazes de
realizar. Normalmente os contratos de CMR estipulam um Preço Máximo Garantido
(PMG), acima do qual o proprietário não é responsável pelo pagamento. Muitas vezes,
estes acordos incluem cláusulas de incentivo em que ambos podem dividir alguma
economia de custos abaixo do PMG. Assim sendo, as características definidoras do
CMR são:
•

O arquiteto e o gestor da construção possuem contratos separados com o cliente;

•

O gestor da construção é escolhido com base em outros critérios que não sejam
apenas o menor custo, tais como a qualificação e desempenho em experiências
passadas;

•

O cronograma permite a sobreposição do projeto e construção;

•

O proprietário usufrui dos serviços preliminares de obra do gestor da construção;

•

O cliente espera que o gestor da construção cumpra o PMG e o cronograma de
entrega do empreendimento;

•

A transparência é aprimorada porque todos os custos e taxas são abertas e estão
disponíveis, diminuindo as relações antagônicas entre os participantes do projeto.

A construtibilidade alcançada e a velocidade de implementação são os principais
motivos para a escolha do CMR. Ao contrário do DBB, o CMR inclui o construtor no
desenvolvimento do produto, podendo impactar positivamente na fase de projeto,
tornando-se assim um membro colaborador da equipe.
O método CMR é apropriado tanto para projetos públicos como privados, em qualquer
escala, quando o orçamento ou cronograma devem ser acompanhados de perto ou
quando é requisitada uma coordenação extensiva dos consultores de projeto e parceiros
comerciais. Como resultado, o CMR é um modelo de entrega particularmente adaptado
ao IPD e com bastante potencial para possibilitar a entrega integrada de projetos. A
Figura 01 representa a relação entre os agentes envolvidos nos três MEP.
3

Construction Managament é um termo genérico aplicado a uma variedade de cenários possíveis de
entrega de projeto nos quais os serviços de gestão são adicionados aos serviços gerais que um construtor
geralmente oferece. Quando o gestor da construção e o construtor são a mesma pessoa, assume a
responsabilidade de um empreiteiro geral, razão pela qual se acrescenta at Risk.
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Figura 01 – Esquema representativo dos métodos de entrega de projeto

Fonte: AIA (2007)

Tradicionalmente a indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) têm
adotado estes MEP, considerados convencionais. Entretanto, profissionais do setor estão
insatisfeitos com os resultados dos projetos e argumentam que frequentemente os
projetos ultrapassam a programação e o orçamento. Como um novo método de entrega
de projeto, o IPD procura resolver os problemas de desperdício, ineficiência e de
relações antagônicas dentro da indústria da AEC e aumentar a probabilidade de sucesso
dos projetos (GHASSEMI e BECERIK-GERBER, 2011).
3
3.1

INTEGRATED PROJECT DELIVERY
Definições e características:

O termo Integrated Project Delivery foi desenvolvido pelo Institute of Architects (AIA),
Califórnia Council. Em 2007, foi publicado o Integrated Project Delivery: a work
definition para descrever o método de entrega de projeto do IPD. Em seguida, em
parceria com o escritório nacional do AIA, foi publicado IPD: a guide. Além de
apresentar definições e conceitos, esta publicação descreve como os métodos
tradicionais de entrega do projeto podem ser beneficiados a partir da adoção de
conceitos e ferramentas do método IPD (LINS, 2013).
O IPD é uma abordagem do processo de projeto que integra pessoas, sistemas,
estruturas e práticas de negócio dentro de um processo que colaborativamente aproveita
os talentos, conhecimentos e ideias de todos os participantes para otimizar os resultados
do projeto, agregar valor ao cliente, reduzir desperdícios, e maximizar a eficiência de
todas as fases do empreendimento: projeto, construção, uso e operação (AIA, 2007).
Foram desenvolvidos alguns documentos e tipos de contrato que facilitassem e
estimulassem a colaboração entre os agentes envolvidos, dispositivo necessário em
projetos de IPD. Apesar destes esforços, não existe uma definição padrão totalmente
aceita pela indústria da construção como um todo. Diferentes definições, com níveis de
sofisticação e abordagens muito variadas, apontam que o termo IPD é usado para
descrever o processo de projeto da equipe e arranjos contratuais diferentes (SIVE,
2009). Segundo o AIA (2007), as principais características de um processo de projeto
dentro da abordagem do IPD são:
•

Processo altamente colaborativo, abrangendo desde a fase de concepção até entrega
final do empreendimento;

•

Equipe é guiada com base nos princípios de confiança e transparência;
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•

Aproveita as contribuições e experiências dos participantes desde o início do
processo, motivando seus membros a explorarem todo o seu potencial;

•

Compartilhamento de informações entre os agentes envolvidos;

•

Risco e recompensa dividida pelos membros da equipe (“o sucesso da equipe está
ligado ao sucesso do projeto”);

•

Valor expandido do projeto, baseado na tomada de decisão coletiva;

•

Utilização de recursos tecnológicos de apoio, resultando na oportunidade de
projetar, construir e operar tão eficientemente quanto possível.

A estrutura de compensação do IPD segue o modelo do Project Alliancing, com o
objetivo de estimular a eficiência e alinhar os interesses para o benefício do projeto
como um todo. Neste modelo, os participantes do projeto são remunerados com base no
“custo-plus”, onde o proprietário garante o custo direto, porém uma parcela do lucro e
bônus dos participantes são dependentes do resultado do projeto (AIA 2007).
Ao alinhar os objetivos das partes em torno do sucesso coletivo de um projeto e fazendo
com que cada membro seja também responsável pelo comportamento dos outros, as
equipes de projeto ganham mais controle do processo e diminuem o risco total (COHEN
2010).
Segundo Alarcón et al (2013), a nova estratégia para maximizar o desempenho do
projeto é otimizar o projeto e não a etapa, conforme ilustrado na Figura 02.
Figura 02 – Abordagem tradicional versus Lean Project Delivery

Fonte: Alarcón et al (2013)

Sob o ponto de vista do AIA (2007), no que diz respeito ao processo de projeto
tradicional e ao processo de projeto integrado, estes diferem especialmente quanto às
equipes de projeto, quanto ao processo, aos riscos, às compensações, tecnologias
adotadas e acordos, conforme apresenta o Quadro 01:

1434

Quadro 01 – Processo de projeto tradicional x Processo de projeto IPD:

EQUIPES DE
PROJETO
PROCESSO DE
PROJETO
RISCOS

TRADICIONAL
Equipe fragmentada, hierarquizada,
controlada. Trabalho individual. Realiza
somente o básico e necessário.
Linear, sequencial e segregado.
Conhecimentos adquiridos somente quando
necessário. Informações acumuladas de
outras experiências.
São geridos individualmente e transferidos
sempre que possível.

COMPENSAÇÕES E Perseguidas individualmente. Procura-se o
mínimo de esforço para o máximo de retorno.
RECOMPENSA
TECNOLOGIA E
COMUNICAÇÃO

ACORDOS

IPD
Equipe integrada, multidisciplinar, aberta e
colaborativa. Montada previamente e com
participantes chave
Colaborativo, concorrente e multidisciplinar.
Conhecimentos adquiridos previamente.
Informações compartilhadas.
São geridos coletivamente e assim também
compartilhados.
Baseado no valor agregado. O sucesso da
equipe é o sucesso do projeto.

É analógico, bidimensional, baseado no
Apresenta base digital, virtual. Possui banco
papel. Gera documentação duplicada, perda de dados. Baseado em modelos 3D, 4D e 5D.
de informação. Compatibilização entre as
Disciplinas integradas desde o início e
disciplinas de projeto.
detecção automática de interferências.
Contratos bilaterias. Incentiva esforços
unilaterais e transferência de riscos, sem
compartilhamento de informações

Contratos multilaterais. Incentiva o apoio
horizontal entre os membros, riscos divididos,
com compartilhamento de informações

Fonte: elaborado pelos autores

3.2

Questões contratuais

Um dos principais objetivos do IPD é maximizar a colaboração e a coordenação com
vistas à totalidade do projeto e seus resultados e, portanto, os contratos tornam-se
elemento fundamental para alcançar o sucesso das metas estabelecidas coletivamente, o
que seria muito complicado realizar através de contratos separados que criam
motivações opostas (BECERIK-GERBER e KENT, 2010).
A estrutura contratual atual provoca conflitos e ineficiências, pois
incentiva cada uma das partes a se preocupar com seus próprios interesses e não os
interesses do projeto como um todo (AIA, 2007).
Dentro do contexto brasileiro, o nível de qualidade dos serviços prestados pelos
fornecedores depende da relação pessoal com o construtor. As construtoras estrangeiras
encontram dificuldades para contratar os fornecedores locais, devido a exigências
rigorosas nos contratos. As relações técnicas e comerciais são marcadas pela
informalidade, ao contrário de outros países, onde as relações profissionais são
convencionadas por contratos específicos (LINS, 2013).
Segundo Matthews e Howell (2005), existem dois tipos de contratos: transacionais e
relacionais. Os contratos transacionais são definidos por troca de bens e serviços. Já os
contratos relacionais assemelham-se a pequenas sociedades, com seu próprio sistema
interno de normas de envolvimento, que vão além daquelas centradas na troca de seus
processos imediatos.
O IPD emprega ambos os contratos, transacionais e relacionais. Externamente, é
utilizado um contrato transacional clássico com o cliente e os participantes chave.
Internamente, todos os membros envolvidos estão vinculados por um contrato
relacional, comumente descrito de "pacto", no qual todos assinam. O "pacto" minimiza
os custos do transacional, ligando os membros da equipe em uma parceria enquanto
durar o projeto (MATTHEWS e HOWELL, 2005).
Entretanto, os contratos de IPD são mais parecidos com os contratos relacionais porque
“consideração” é colocada no processo e não apenas no produto final. Quando os
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membros de uma equipe têm alguma expectativa de trabalharem juntos novamente no
futuro, eles abordam e gerenciam suas atividades tendo em mente uma relação de futuro
pré-estabelecida (LINS, 2013).
Abordagens integradas envolvem relações contratuais que são bastante diferentes dos
modelos tradicionais de contrato. Modificá-los com vistas à integração pode ser um
desafio, porque as abordagens são muito diferentes entre si. Negociar e elaborar
contratos sem o auxílio de um contrato similar anterior ou formulários padrão pode
aumentar o custo de se chegar a um acordo (AIA, 2007).
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As principais diferenças entre o IPD e outros métodos estão nos termos de contrato, nas
relações entre os membros da equipe de projeto e nas estruturas de compensação
(BECERIK-GERBER e KENT, 2010).
Em contrapartida, Wright (2012) adverte que ainda não está claro se o IPD deve ser
considerado como um método de entrega de projeto ou como um contrato multilateral
requisitado. A partir disso, o mesmo autor discute essa definição como uma operação
em um dos três níveis de colaboração: nível 1 ou “típico”, na qual a colaboração não
está totalmente exigida; nível 2 ou “aprimorada”, na qual alguma colaboração contratual
é exigida; e nível 3 ou “exigida”, na qual a colaboração é obrigatória, através de um
contrato multilateral.
Dando continuidade a esta discussão, pode-se perceber que, apesar de cada método de
projeto ser coerente em sua própria abordagem, podem misturar e combinar
características. Por exemplo, é possível aplicar um fluxo de trabalho focado na
organização colaborativa dentro de um contrato transacional.
O IPD pode ser mais precisamente definido e caracterizado não apenas como uma
filosofia, mas como outro sistema de entrega do projeto. Além disso, outra característica
importante é a maneira como alcançar as metas do projeto, sob uma atmosfera de
colaboração e integração que é reforçada pelo uso de contrato relacional.
Segundo AIA (2007), os princípios do IPD podem ser aplicados a qualquer modelo de
entrega de projeto. No entanto, certas características de determinado projeto ou modelo
de entrega podem afetar o nível de integração que se pretende alcançar.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das análises e comparações desenvolvidas ao longo do trabalho, percebe-se que
os principais Métodos de Entrega de Projeto diferenciam-se entre si especialmente pelo
arranjo contratual, estrutura de compensação e nível de integração entre seus
participantes.
A definição prévia destes fatores chave pode caracterizar melhor o tipo de relação e
envolvimento dos participantes do empreendimento, assim como interfere diretamente
na maneira como o projeto é concebido e gerenciado. A partir da caracterização
realizada, é possível escolher o Método de Entrega de Projeto mais indicado a cada
caso.
Com apoio da revisão de literatura, pode-se comprovar que os princípios do IPD podem
ser aplicados a qualquer modelo dentre os analisados. No entanto, certas características
de determinado projeto ou método de entrega podem afetar o nível de integração que se
pretende alcançar.
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As contribuições deste estudo residem no fato de que, a partir da análise realizada, é
possível esclarecer os termos relativos a estes tipos de entrega de projeto, assim como
colaborar com a literatura, uma vez que são escassas as pesquisas que abordam esse
assunto, especialmente no Brasil.
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RESUMO
A indústria da construção civil possui reconhecida importância para a economia nacional, representando
importante parcela na composição do Produto Interno Bruto (PIB) do país. No entanto, essa indústria
também se destaca por apresentar elevados índices de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A
elaboração de ferramentas que possam ser utilizadas para a eliminação/redução dos riscos existentes nos
ambientes de trabalho será de grande utilidade para modificar esse cenário de insegurança na indústria da
construção. Este trabalho apresenta uma adaptação da Lista de Verificação Ergonômica da ILO
(International Labour Organization) para a indústria da construção. A pesquisa pode ser classificada como
bibliográfica, documental, de campo e estudo de caso, quanto aos procedimentos técnicos, onde foram
realizadas visitas in loco aos canteiros de obra pesquisados, fazendo-se uso da observação direta (roteiro de
observações e registro fotográfico) para alcançar os objetivos desta. Como resultado, obteve-se a Lista de
Verificação Ergonômica composta por 76 pontos de abordagem, havendo uma redução de 40,63% sobre os
pontos abordados na lista original, composta por 128 pontos. A partir dos resultados alcançados, concluise que a lista proposta pode ser utilizada na ICC, como uma ferramenta simples, de fácil manuseio,
possibilitando tomadas de decisões rápidas e em curto prazo e servindo como um instrumento de prevenção
que, preferencialmente, integre um Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho.
Palavras-chave: construção civil, saúde e segurança no trabalho, ergonomia.

ABSTRACT
The construction industry civil is admittedly important to the national economy, representing a significant
portion in Gross Domestic Product (GDP). However, this industry also excels due to high rates of work
accidents and occupational diseases. The development of tools that can be used for the removal/reduction
of risks in the workplace will be of great use to change this scenario of uncertainty in the construction
industry. This work, presents an adaptation of the Ergonomic Checklist ILO (International Labour
Organization) for the construction industry. The research can be classified as bibliographic, documental,
fieldwork and case study how much to the technical procedures where site visits to construction sites
surveyed were performed, making use of direct observation (observation script and photographic record)
to achieve the proposed objectives. As a result, obtained the Checklist Ergonomic composed of 76 points
approach, with a reduction of 40.63 % on the points addressed in the original list, composed by 128 points.
From the results obtained, it is concluded that the proposed list can be used in the construction industry
civil, as a simple tool, easy to use, enabling decision making, rapid and short-term, and serving as a
prevention tool that preferably integrates Management System for Safety and Health at Work.
Keywords: construction civil, health and safety at work, ergonomics.

1

INTRODUÇÃO

A Indústria da Construção Civil (ICC) brasileira constitui um dos maiores setores da
economia nacional, gerando inúmeros empregos para a população, garantindo
oportunidades de negócios e contribuindo com sua parcela significativa no Produto
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Interno Bruto (PIB). O setor, também, movimenta o mercado de trabalho, utiliza baixo
consumo de insumos importados e cria a infraestrutura necessária para que as demais
atividades econômicas aconteçam, favorecendo, assim, o processo de desenvolvimento
econômico e social do país.
Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos,
DIEESE (2011), até o ano de 2003 houve um período de instabilidade no setor,
caracterizado pela falta de incentivo, pela tímida disponibilidade de recursos e por uma
inexpressiva presença de financiamento imobiliário. A partir de 2004, o setor começou a
dar sinais de expansão, com o aumento dos investimentos em obras de infraestrutura e
em unidades habitacionais, inclusive superando as taxas negativas de crescimento, em
2009, em função da crise econômica financeira internacional. Já em 2010, o PIB do país
foi de 7,5%, dos quais 11,6% correspondem ao Valor Adicionado Bruto (VAB) na cadeia
da construção civil, o que representou o melhor desempenho do PIB setorial nos últimos
24 anos.
Em 2011, eram cerca de 7,8 milhões de brasileiros ocupados nesse setor, representando
8,4% da população ocupada do país. Em 2012, a participação da construção foi de 5,7%
do Produto Interno Bruto (PIB) e foram investidos, somente na cadeia produtiva da
construção, R$ 349,4 bilhões. Toda essa expansão, sem sombra de dúvidas, se deu devido
aos grandes investimentos públicos em obras de infraestrutura e em unidades
habitacionais, a partir do lançamento de dois programas de governo, o Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC I), em 2007, e o Programa Minha Casa, Minha Vida
(PMCMV), em 2009, além da combinação de outros fatores, como: aumento do crédito,
queda das taxas de juros, redução de impostos, aumento da renda dos ocupados e da massa
de salários (DIEESE, 2013).
Por outro lado, à medida que o setor cresce e aumenta a oportunidade das pessoas estarem
empregadas, o simples fato da produtividade na construção ainda ser extremamente
dependente do braço operário, diferentemente de outras indústrias, faz com que
permaneça a adoção de práticas precárias de trabalho devido, talvez, à ausência e/ou falta
de eficiência dos planos de Saúde e Segurança no Trabalho (SST). Prova disso são os
elevados números de acidentes de trabalho que marcam a ICC, que sempre esteve na
liderança, ou então, entre as primeiras indústrias no ranking das estatísticas e, apesar das
ações constantes em prol de melhores condições de trabalho, do aperfeiçoamento de
legislações e normas, da formação continuada de profissionais de segurança (técnicos,
tecnólogos, engenheiros, enfermeiros e médicos do trabalho), a melhor conscientização
de empresários e trabalhadores, dentre outras, a realidade atual ainda é bastante
preocupante.
Segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social, a construção computou, só em
2011, 59.808 acidentes de trabalho dentre as 313.131 ocorrências do setor econômico das
indústrias, apresentando o aumento mais significativo de registros de acidentalidade, em
comparação aos dados de 2010. Houve um crescimento de 6,9% nas ocorrências
registradas na área, visto que no ano anterior, 2010, o setor gerou 55.920 acidentes.
Apenas a construção de edifícios respondeu por 36,3% das ocorrências, tendo sido
registrados 21.700 acidentes no exercício dessa atividade em 2011 (PROTEÇÃO, 2013).
Se levarmos em consideração dados relativos à inspeção de SST realizada pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE) em 2013, verifica-se que a construção foi alvo do maior
número de autuações, 51.097, o que corresponde a 45,22% de todas as atividades
econômicas, e 3.427 embargos/interdições, que representam um percentual de 60,33%
(BRASIL, 2013).
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Já há algum tempo, autores como Araújo (1998, 2002), Melo (2001), Saad et al. (2006),
Araújo et al. (2008), Takahashi et al. (2012), dentre outros, se empenham em buscar
respostas que possam estar relacionadas a esses números e aos problemas de SST
decorrentes deles, na construção civil. As maiores inquietações se fundamentam nas
seguintes explicações: características particulares do processo produtivo, considerado
altamente complexo e dinâmico; riscos ocupacionais (físicos, químicos, biológicos,
ergonômicos e de acidentes) presentes, praticamente em todas as etapas da obra; falta de
treinamento e nível de escolaridade baixa dos operários; alta rotatividade da mão de obra;
baixas remunerações; cronograma apertado das obras; negligência dos empregadores
quanto às medidas de proteção; falta de controle dos terceirizados; insuficiência de
auditores fiscais para cobrir/fiscalizar a quantidade de obras espalhadas pelo país etc.
Algumas outras características particulares se fazem importante destacar, como a
amplitude de subsetores; a mobilidade da fábrica, canteiro de obra, ao contrário do que
acontece com o produto, que é sempre fixo, apesar de bastante variável, para cada obra
um projeto específico; a grande quantidade de matérias primas; a diversidade de mão de
obra, para cada etapa construtiva equipes de trabalhadores específicos; e, ainda, a
longevidade do ciclo produtivo e o valor agregado ao produto, o que torna o seu custo
elevado.
Diante dessas considerações e com a percepção de que todas essas características são
inerentes às atividades da construção civil, que por si só sobrecarregam o trabalhador,
devido: à exigência de esforços físicos intenso, pela rotina pesada de trabalho; aos
problemas relacionados à ventilação, luminosidade, umidade, que são comuns nos
canteiros de obras, visto que a “fábrica” funciona, geralmente, a céu aberto, deixando o
trabalhador exposto à ação das intempéries; à convivência com vibrações e ruídos, devido
à quantidade de máquinas e equipamentos que se fazem necessários à execução dos
serviços; à grande dificuldade de se convencer o trabalhador da importância da utilização
de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) – luvas, botas, capacetes, óculos de
proteção etc.; à necessidade constante de levantamento e transporte manual de cargas; ao
excesso de horas de trabalho, para cumprir cronograma apertado de entrega da obra; à
exigência de posturas inadequadas para executar as tarefas; à grande capacidade de
modificação do ambiente construído, o que faz com que a cada novo dia uma nova
atividade esteja sendo executada e novas especialidades sendo exigidas; aos fatores de
ordem social, como os baixos salários, que fazem com que os operários se alimentem mal,
influenciando em suas saúdes; às instalações provisórias que, na construção, são quase
sempre confundidas com instalações improvisadas, o que acarreta uma série de falhas;
aos diversos outros fatores, que podem provocar stress físico e/ou psíquico.
Tudo isso, evidentemente, traz consequências negativas para os trabalhadores, porém, é
fácil perceber que nem sempre eliminar esses fatores de riscos dos canteiros de obras é
possível, por isso o que se deve buscar são formas e metodologias capazes de controlar
esses agentes nos ambientes de trabalho. Nesse sentido, Saad et al. (2006) evidenciam a
importância da ergonomia como forma de minimizar os efeitos dos riscos laborais,
provenientes de tais exigências sobre a integridade física e mental dos trabalhadores.
Sabendo-se que o termo ergonomia deriva de palavras gregas, ergon (trabalho) e nomos
(regras, leis, normas), pode-se dizer que a ergonomia estuda o trabalho utilizando-se de
regras, leis e normas próprias, de forma a buscar a adaptação desse trabalho às limitações
do homem, visto que adaptar o homem ao trabalho é uma tarefa bem mais difícil e que,
na maioria das vezes, traz consequências nocivas para o trabalhador.

1440

Segundo a definição da Associação Internacional de Ergonomia (IEA, 2000), adotada
pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO):
A Ergonomia (ou Fatores Humanos) é uma disciplina científica
relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e
outros elementos ou sistemas, e à aplicação de teorias, princípios, dados e
métodos a projetos a fim de otimizar o bem estar humano e o desempenho
global do sistema. Os ergonomistas contribuem para o planejamento,
projeto e a avaliação de tarefas, postos de trabalho, produtos, ambientes e
sistemas de modo a torná-los compatíveis com as necessidades,
habilidades e limitações das pessoas.

Dessa forma, vê-se na ergonomia a possibilidade de contribuir para melhoraria da
eficiência, da confiabilidade e da qualidade das operações industriais, através do
aperfeiçoamento do sistema homem-máquina-ambiente, organização e melhoria das
condições de trabalho (IIDA, 2005). É, portanto, uma ocupação de pessoas qualificadas
para responder às demandas acerca das atividades de trabalho. E essas demandas
estabelecem campos de interesses amplos e diversificados, que abrangem temas que vão
da anatomia à teoria das organizações, do cognitivo ao social, do conforto à prevenção de
acidentes (MÁSCULO e VIDAL, 2011).
Para aplicação de seus conhecimentos, a ergonomia faz uso de ferramentas, dentre elas
os checklists ou as listas de verificação, que visam identificar problemas pontuais de SST
que, por serem considerados insignificantes, passam despercebidos no dia a dia, trazendo,
muitas vezes, consequências irreparáveis para o trabalhador. São, pois, ferramentas
simples, de fácil manuseio e que nos dão bons indicadores do que está funcionando mal
e onde existe necessidade rápida de ajuste/correção.
Essa é, exatamente, a ideia da Lista da ILO: Pontos de Verificação Ergonômica –
soluções práticas e de fácil aplicação para melhorar a segurança, a saúde e as
condições de trabalho, publicada, em 2001, pela FUNDACENTRO (Fundação Jorge
Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho). Nela, os fenômenos acidentes
e doenças ocupacionais, ocorridos nos locais de trabalho são associados à ausência de
medidas ergonômicas apropriadas, por considerar que maior atenção tem sido dada à
investigação e à alta tecnologia do que às ações práticas. Com isso, busca dar subsídios,
principalmente às pequenas e médias empresas, a empresários, supervisores, operários,
engenheiros, pessoal de saúde e segurança, formadores e instrutores, inspetores,
profissionais de ergonomia, projetistas de locais de trabalho e outras pessoas que estejam
interessados em melhorar os ambientes, equipamentos e condições de trabalho,
mostrando como as pequenas ações, feitas todos os dias, são imprescindíveis para tornar
o ambiente de trabalho mais saudável e mais seguro.
Trata-se, pois, de uma checklist que contempla 128 pontos, subdivididos por temas:
manipulação e armazenagem de materiais, ferramentas manuais, segurança do
maquinário de produção, melhoria do design do posto de trabalho, iluminação,
instalações, riscos ambientais, comodidade e bem estar, equipamentos de proteção
pessoal e organização do trabalho (FUNDACENTRO, 2001).
Para cada ponto de verificação ergonômica sugerido existe uma resposta do por quê isso
é importante para a melhoria da SST e como pode ser feito, com algumas indicações
adicionais, o que pode levar o observador ao emprego de todos os pontos de verificação
ou, apenas, parte deles, em função da sua situação específica. Dessa forma, se mostra
importante na busca de soluções práticas para problemas ergonômicos particulares, sem
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que para isso sejam necessários grandes investimentos financeiros e ferramentas muito
sofisticadas.
Tendo em vista a disponibilidade dessa ferramenta, a importância e a divulgação da
FUNDACENTRO de casos de sucesso que utilizaram o checklist em treinamentos
realizados em empresas pelo mundo afora, Araújo et al. (2008) fizeram uma análise
crítica a respeito de sua utilização em canteiros de obras, concluindo-se que: a lista é de
fácil aplicação, apesar de considerarem um tanto quanto repetitiva em alguns itens; o
objetivo da lista é parcialmente alcançado, talvez pelo fato de ter sido elaborada pensando
em indústrias com características bem diferentes da construção civil; e alguns pontos não
apresentaram identificação com o tema específico. Dessa forma, os autores salientaram a
importância da ferramenta, não só com relação à ergonomia, mas também com relação ao
gerenciamento da obra (layout, segurança do trabalho, suprimentos, dentre outros),
chamando a atenção, porém, para a necessidade de adaptações que permitissem sua
utilização na construção civil.
Assim, partindo das recomendações previstas em “Pontos de Verificação Ergonômica”,
que se apresenta como uma ferramenta com grande potencial na busca de soluções
práticas, simples e de baixo custo para problemas ergonômicos particulares, da análise de
sua capacidade, após adaptações, de servir para uso na construção civil e tomando como
base as necessidades de SST do setor, pelo anteriormente exposto chegou-se a seguinte
problemática de pesquisa: Que adaptações são necessárias para tornar a lista de
verificação ergonômica da ILO aplicável à construção civil?
2

METODOLOGIA

Com o intuito de adequar a lista original à realidade da construção civil, realizou-se um
estudo em dois canteiros de obras de edificações residenciais verticais, pertencentes a
empresas construtoras do estado da Paraíba, sendo uma obra de pequeno porte, localizada
na cidade de Patos, e a outra de médio porte, localizada na cidade de João Pessoa. O
estudo teve um caráter qualitativo e foi classificado como descritivo e exploratório, tendo
sido adotadas as seguintes ações: visitas técnicas in loco, que permitiram a coleta de
dados, através da observação direta e do registro fotográfico; a realização de um
diagnóstico das condições de Saúde e Segurança dos canteiros de obras, de acordo com
NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção); e aplicação
da lista de verificação da ILO nas atividades de revestimento em gesso, instalações
elétricas, instalações hidrossanitárias, revestimento em argamassa, instalação de
esquadrias, emassamento e textura em paredes, armação de ferro, preparação de
argamassa, pintura de estruturas de ferro, confecção de guarda corpos em madeira,
transporte vertical de armação, descarga e transporte de vergalhões e instalação de balcões
em granito.
Após a coleta dos dados em campo, realizada durante todo o processo de execução das
atividades anteriormente citadas, foi feita uma análise quanto à aplicação do checklist nos
canteiros de obra, atentando para as possíveis adaptações.
Para cada ponto de verificação apresentado existe alguma condição/situação de trabalho
a ser observada in loco, estando o observador responsável por dizer se propõe, ou não,
alguma ação para o ponto de verificação específico, portanto, submetido a responder
“sim” ou “não” e, se for o caso, marcar ainda “prioritário”, caso considere que tal ação
exige urgência em ser resolvida. Além disso, tem-se um espaço para observações, onde
também podem ser descritas informações relevantes. A Figura 1, apresenta, a partir de
recorte efetuado na lista original, dois desses pontos de verificação, os quais se referem
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ao tema manipulação e armazenagem de materiais. Os demais itens seguem a mesma ideia
aqui apresentada.
Figura 1 – Pontos de verificação ergonômica

Fonte: FUNDACENTRO (2001)

3

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

3.1 Empresas construtoras e canteiros de obra
As principais características das empresas construtoras e dos canteiros de obra
pesquisados podem ser visualizadas no Quadro 1 (COSTA, 2013).
Quadro 1 – Características de empresas e canteiros de obra pesquisados
Características

Empresas Construtoras / Canteiros de Obra
X

Y

Porte da Construtora (*)

pequeno

médio

Tipo de edificação

vertical/multifamiliar

vertical/multifamiliar

Área total de construção da obra (m²)
Número de funcionários da obra
Etapas construtivas em execução
durante a pesquisa
ARTs (projetos e execução)
registrados no CREA-PB
PCMAT elaborado por profissional
legalmente habilitado (Eng. de Seg.
do Trabalho) e à disposição do MTE
na obra

4.033, 50
38
alvenaria; instalações;
revestimentos
sim

34.202, 64
97
revestimentos; pintura;
esquadrias; estrutura
sim

sim

sim

Nota: (*) Classificação utilizada pelo SEBRAE com relação ao número total de funcionários da empresa.

3.2 Análise da aplicação da lista de verificação da ILO nas atividades
Após os 128 pontos terem sido aplicados, em 15 atividades dentro dos canteiros de obra
X e Y visitados, chegou-se aos seguintes resultados (COSTA, 2013):
 A lista, realmente, é de fácil aplicação, porém comprova-se que a maioria dos itens
tem pouco ou nenhuma relação com o setor da construção civil, as próprias imagens
do manual já deixavam clara sua maior ligação com as atividades de chão de fábrica,
ou seja, aquelas cujas instalações, postos de trabalhos e trabalhadores encontram-se
fixos e a movimentação é feita pelo produto. Ao contrário disso, em uma edificação,
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seja ela horizontal ou vertical, os trabalhadores é que se movimentam ao redor do
produto.
 A repetição dos pontos de verificação também pôde ser observada, fazendo com que
dois ou mais deles pudessem ser redigidos em um único, por se tratarem praticamente
do mesmo questionamento.
 A lista não deve ser utilizada de uma única vez em todo o canteiro de obra, haja vista
a enorme diversidade de atividades existentes, a quantidade de matérias primas
industrializadas e de ferramentas utilizadas, a quantidade de trabalhadores
especializados e a dinâmica e complexidade de como acontecem tais atividades.
 É imprescindível que seja efetuada a verificação em cada atividade individualmente,
com exceção de dois blocos de pontos de verificação, os relacionados à comodidade
e o bem estar e os relacionados à organização do trabalho. Esses possuem
questionamentos que dizem respeito a ações que deverão ser tomadas
administrativamente e, portanto, no canteiro de obra como um todo.
 Confirma-se a importância da lista de verificação ergonômica do ILO como uma
ferramenta prática e bastante útil para identificação de problemas de SST que, muitas
das vezes, são simples, mas que no dia a dia passam despercebidos.
 Evidencia-se, também, sua capacidade de servir para uso na construção civil, valendose da facilidade para possíveis ajustes e/ou adaptações, e, principalmente, da sua
forma direta e prática para utilização e para a tomada de decisões pelos gestores da
obra.
 A aplicação da lista, por melhor que possa ser, não garante 100% de segurança aos
trabalhadores e nem tampouco ao ambiente, haja vista se tratar, apenas, de uma
ferramenta limitada, que deverá fazer parte de um sistema maior de gerenciamento e
que busque diariamente melhorias nas condições de SST do ambiente laboral.
Quanto ao diagnóstico das condições de SST, de acordo com a NR 18, realizado nas duas
empresas, verificou-se que o canteiro X, localizado na cidade de Patos/PB, no geral,
apresentou aspectos mais positivos em termos de limpeza, de conservação da área de
vivência, fornecimento e utilização dos EPIs pelos trabalhadores efetivos da construtora,
bem como no que se refere à utilização e à qualidade das proteções coletivas. Já o canteiro
Y, localizado na cidade de João Pessoa/PB, se destacou apenas no que diz respeito à
utilização dos EPIs, tanto pelos trabalhadores efetivos da construtora quanto pelos
trabalhadores terceirizados, deixando muito a desejar nos demais itens.
Com relação aos riscos graves e iminentes, foi possível identificá-los em ambas as
construções, tendo em vista serem situações ou condições ambientais de trabalho capazes
de causar acidente do trabalho ou doença profissional com lesão grave à integridade física
do trabalhador. Como exemplos, podem ser citados, a ausência de guarda corpo na
varanda de um apartamento, no 15º. andar, do canteiro de obra X e o aquecimento de
tubulação, realizado pelos trabalhadores do canteiro de obra Y, usando cola e cigarro para
iniciar a queima, de forma a vedar o tubo, evitando entrada de entulhos e sujeiras, até a
liberação da instalação de esgoto na entrega da edificação para moradia. No mais, foram
realizadas as devidas adaptações, as quais se encontram resumidamente expostas no
Quadro 2 (COSTA, 2013), a seguir:

1444

Quadro 2 – Quantidade de pontos lista original x lista adaptada
Temas

Lista de verificação
ergonômica da ILO
(quantidade de pontos)

Lista de verificação
ergonômica da ILO
(quantidade de pontos)

Comodidade e bem estar¹

5

4

Organização do trabalho²

21

14

Armazenamento, transporte e
manipulação de materiais

21

12

Ferramentas manuais

15

7

Segurança do maquinário de
produção³

20

15

Melhoria no design do posto de
trabalho

15

4

Iluminação4

10

4

6

3

7

6

8

6

Instalações4
Riscos ambientais

5

Equipamentos de Proteção Individual6

¹ A primeira adaptação realizada na lista foi a separação dos itens 1 - Comodidade e bem estar e 2 Organização do trabalho, com a observação de que não deveriam ser aplicados em cada atividade
específica, mas sim no canteiro de obra como um todo, por se tratarem de pontos relacionados às áreas de
vivência e às condições gerais de trabalho, ou seja, incluindo aspectos administrativos a serem tomados
muitas vezes através de treinamentos e conscientização geral dos trabalhadores.
² Houve uma pequena alteração no tema, passando de “Manipulação e armazenagem de materiais” como
está na lista original, para “Armazenamento, transporte e manipulação de materiais”, por ter sido
identificado nas atividades observadas sempre essa sequência produtiva.
³ Verificou-se que os pontos não tiveram aplicabilidade em 12 das 15 atividades observadas, o que levou
ao entendimento de que só deverão ser utilizados em atividades que façam uso de máquinas, nos demais
casos, já poderão ser desconsiderados de imediato na hora da verificação.
Nos itens iluminação e instalações muitos pontos não se mostraram aplicáveis às atividades, o que permitiu
a eliminação de alguns deles. Isso se deu devido ao fato de que na construção civil as atividades são
realizadas em locais provisórios, ao ar livre, que não garante condições favoráveis, pelo menos no início da
obra, de aplicação prática de melhorias, como propunha alguns pontos desses temas, na lista original.
Exemplos: redistribuição de pontos de luz, pinturas de paredes e tetos com cores claras e instalação de
sistemas eficazes de exaustão etc.
4

Com relação ao tema riscos ambientais, quase todos os pontos foram considerados aplicáveis e
importantes, com exceção apenas de “escolher luminárias manuais elétricas que estejam bem isoladas
contra as descargas elétricas e o calor”, por ter sido considerado “solto” no contexto e por não ter sido
identificada relação importante e indispensável que justificasse sua permanência na lista adaptada.
5

Também nesse item optou-se por uma mudança simples no tema, de “Equipamentos de proteção pessoal”
para “Equipamentos de Proteção Individual” por ser o termo técnico reconhecido no Brasil e com referência
à Norma Regulamentadora nº 6.
6

Com relação às outras adaptações que foram feitas na lista, foi acrescentada a opção “Não
se aplica”, tendo em vista ter se mostrado útil durante a identificação dos itens
incompatíveis com a atividade específica, e alterado o termo “Prioritário” para “Risco
grave/iminente de acidente”, devido ter uma relação mais próxima com os termos
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usados na construção e na segurança do trabalho e para facilitar a identificação dos riscos
que exigem medidas urgentes a serem tomadas. Assim, após a pergunta: “Propõe alguma
ação?”, em todos os pontos de verificação ergonômica da lista adaptada, ficaram: “Sim”,
“Não”, “Não se aplica” e “Risco grave/iminente de acidente”, permanecendo ainda o
espaço para observações, como já acontecia na lista original.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No desenvolver deste trabalho foram identificadas algumas limitações. A revisão da
literatura deixou clara a grande lacuna no que diz respeito a bibliografias e trabalhos
científicos que fizessem referências a aplicação da lista de verificação ergonômica da
ILO, tanto na construção civil quanto em indústrias com características de “chão de
fábrica”, apesar de o próprio manual ter citado o retorno satisfatório de empresas ao redor
do mundo que a utilizaram na busca de melhorias das condições de SST.
Importante esclarecer que não era objetivo deste trabalho propor uma lista de verificação
para a ICC que pudesse substituir a lista constante na NR 18, pelo simples fato de que
esta última especifica parâmetros a serem seguidos, obrigatoriamente, pelas empresas que
se enquadram no perfil exigido, já a outra objetiva identificar problemas ergonômicos,
que possam ser solucionados através de tomadas de decisões rápidas, práticas e de curto
prazo, que venham a favorecer as condições de SST do canteiro de obra.
Do total de 128 pontos da lista original, a lista adaptada contemplou apenas 76,
correspondendo a uma redução de 40,60%, isso levando em consideração pontos que
foram eliminados, por não serem aplicáveis à construção civil, e outros que foram
unificados, devido se tratarem do mesmo questionamento, evitando redundâncias
desnecessárias.
Dessa forma, após a metodologia aplicada, chegou-se à lista de verificação da ILO
adaptada à ICC, apresentando-se como uma ferramenta simples e de fácil utilização, que
servirá como instrumento importante de prevenção, preferencialmente, como parte de um
Sistema de Gestão da Segurança e da Saúde no Trabalho que almeje melhorias contínuas
em termos de: redução de acidentes de trabalho; melhoria do meio ambiente e na
qualidade de vida dos trabalhadores da construção.
Por fim, sugere-se a aplicação da lista adaptada em canteiros de obra, para que seja
possível a identificação de seus pontos fortes e fracos, haja vista não ter sido isso objetivo
dessa pesquisa.
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RESUMO
O controle em obra quanto ao recebimento do concreto dosado em central tem sua importância evidenciada
devido à necessidade da manutenção da qualidade das estruturas. Esta etapa de grande importância que
recebe atenção normativa pode estar sendo negligenciada em obras por falhas relacionadas à gestão. Tal
negligência pode trazer consequências negativas desde gastos que poderiam ser minimizados até
manifestações patológicas nas estruturas que afetam a estética, durabilidade e desempenho da edificação.
O objetivo do trabalho consiste no levantamento de falhas relativas ao controle de qualidade na etapa de
recebimento do concreto usinado nos canteiros de obra. De cunho exploratório, foram feitos quatro estudos
de caso na cidade de Goiânia em empresas com sistemas certificados de gestão da qualidade. O método
abrangeu a aplicação de checklists elaborados a partir da análise aprofundada de itens preconizados pela
NBR 12655. A investigação abrangeu o emprego de ações para o acompanhamento dos critérios indicados
em projetos estruturais, bem como do pedido feito às concreteiras, da chegada do concreto na obra, sua
verificação in loco, além da análise de laudos laboratoriais. Entre os principais resultados, as não
conformidades nas obras visitadas foram categorizadas em relação aos projetos, ensaios, ações de controle,
responsabilidades dos projetistas, executores de obras e concreteiras. Foram correlacionadas possíveis
consequências como manifestações patológicas em revestimentos e vedações, além de prejuízos em
cronogramas. A pesquisa também propõe uma lista de indicadores de qualidade do concreto para a etapa
do recebimento em obra. O trabalho contribui para fomentar a discussão da necessidade de um maior
controle por parte dos construtores em relação à eficácia de suas medidas de controle, seus métodos e
recursos empregados, em especial diante do aumento contínuo de oferta de empreendimentos, da exigência
do cumprimento de prazos de entrega e dos aspectos levantados pela nova norma de desempenho.
Palavras-chave: Qualidade, Controle, Recebimento, Concreto.

ABSTRACT
The control in concrete acceptance in work sites is important to maintain building structures quality. This
important stage, that receives attention norms, can be neglected in works by management failures. This
negligence can bring negative consequences by pathological manifestations that affect building aesthetics,
durability and performance. The aim of research was to study failures related to quality control in concrete
acceptance. Exploratory, were conducted four case studies in Goiania. The companies had certified quality
management systems. The method covered application of checklists based on items according to standard
NBR 12655. The research included criteria specified in structural projects, the concrete request, the
concrete arrival in work site, its verification in situ and laboratory reports analysis. Among the main
results, the non-conformities in works sites were categorized in relation to projects, tests, control actions,
responsibilities of designers, engineers and concrete producers. Were correlated possible consequences
such as pathological manifestations in wall coverings and masonry. The study also proposes a list of quality
indicators to the acceptance stage of concrete. The work contributes to discussion on need for a greater
control on measures, methods and resources, considering the continued increase in buildings supply, the
shortest time of delivery and the fulfillment of requisites established in Brazilian NBR 15575 standard.
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1

INTRODUÇÃO

Com o aumento da oferta de empreendimentos nos centros urbanos, consequente
diminuição do tempo de ciclo produtivo e o advento de novas exigências normativas tais
como a norma de desempenho NBR 15575 (ABNT, 2013), as empresas passaram a
repensar suas medidas de controle de qualidade. Um dos momentos cruciais para o
desempenho das edificações é o controle sobre as estruturas de concreto e o
comprometimento de sua conformidade.
Ainda que de indiscutível importância, o concreto não é único, possuindo grande
variabilidade entre seus vários parâmetros, como resistência característica, formas de
aplicação, trabalhabilidade, entre outros. Conhecer cada característica do concreto
usinado comumente utilizado na região é de suma importância para entender quais as
razões que fazem com que a caracterização de qualidade do produto se altere (OBATA;
SOUZA, 2001).
Na pesquisa de Cupertino (2013) que analisou a origem das manifestações patológicas a
partir de banco de dados de assistência técnica de edificações residenciais, cerca de 44%
das manifestações patológicas são provenientes da etapa de execução das obras e 22%
são atribuídas aos materiais.
Portanto a falta de planejamento na especificação e recebimento do concreto, juntamente
com o fato de ser o responsável por suportar diretamente os esforços nas edificações faz
com que o concreto seja dentre os materiais um dos que mais se deve ter atenção no
momento de sua chegada à obra.
Entre as hipóteses de erros comuns no recebimento deste material está o fato de que
pessoas consideradas menos preparadas ou inaptas a receber o concreto acabam por
aceitar um produto que não cumpre os requisitos mínimos para utilização ou ainda tais
requisitos sequer sejam controlados, sem que seja percebida esta falha no momento da
entrega. As consequências variam desde gastos que poderiam ser minimizados até
manifestações patológicas nas estruturas que afetam a estética, durabilidade, desempenho
e a resistência da edificação.
O objetivo deste trabalho é analisar falhas relativas ao controle de qualidade na etapa de
recebimento do concreto usinado nos canteiros de obra, por meio de um estudo de
múltiplos casos. Por meio de verificações preconizadas na NBR 12655 (ABNT, 2006),
buscou-se qualificá-las em obras na região metropolitana de Goiânia, Goiás. A pesquisa
pressupõe o emprego de ações para o acompanhamento dos critérios indicados em
projetos estruturais, bem como do pedido feito às empresas concreteiras, como este
concreto chegou e foi verificado in loco, além da análise de laudos laboratoriais.
A contribuição do trabalho está na investigação específica de uma etapa de suma
importância na execução dos empreendimentos pouco explorada na literatura, o que
permitiu gerar análises e discussões a respeito das responsabilidades do projetista,
concreteira, executor da obra e ações de controle.
2

SÍNTESE DA REVISÃO

A NBR 12655 (ABNT, 2006) que trata sobre procedimentos de preparo, controle e
recebimento de estruturas de concreto, dispõe inicialmente que se tratando de
concreto preparado por empresa de serviço de concretagem, a responsabilidade pelo
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preparo e pela qualidade inclusive as constantes na NBR 7212 (ABNT, 2012) é da
concreteira. Os documentos relativos a análises, ensaios, dosagens e resultados
devem ser arquivados pela usina e na obra por seu responsável técnico. Estes
documentos poderão ser alvo de análise a fim de identificar inconstâncias com outras
etapas do processo de planejamento do início da etapa de concretagem.
A NBR 12655 (ABNT, 2006) fundamenta a importância deste estudo, inclusive
indicando a responsabilidade civil:
a) atendimento a todos os requisitos de projeto, inclusive quanto à escolha dos
materiais a serem empregados;
b) aceitação do concreto.
Para aceitação a referida norma expõe quatro tipos de definições de
responsabilidades: aceitação do concreto por exame sistemático; aceitação do
concreto fresco efetuada durante a descarga da betoneira; aceitação definitiva do
concreto e recebimento do concreto com a aprovação da documentação
correspondente e relativa às etapas de preparo do concreto e sua aceitação.
Não somente a qualidade de cada insumo utilizado no concreto influencia seu
desempenho, como outros aspectos relacionados à gestão, como a estocagem,
medidas, misturas, entre outros.
Entretanto os procedimentos de aceitação não são feitos à revelia. A NBR 12655
(ABNT, 2006) estabelece os seguintes ensaios para controle de qualidade: ensaio de
consistência, ensaios de resistência à compressão e de módulo de elasticidade. E
estabelece que o concreto deve ser recebido unicamente desde que atendidas todas
as condições estabelecidas na referida norma.
Corroborando com o exposto, a NBR 15575 (ABNT, 2013) estabelece requisitos
mínimos de desempenho que devem ser atendidos durante a vida útil de projeto , sob
as diversas condições de exposição (ação do peso próprio, sobrecargas de utilização,
atuações do vento e outros), os quais estão relacionados a sua estabilidade, provisão de
segurança aos usuários, o não prejuízo de partes móveis da edificação como portas,
janelas e instalações, não repercussão em estados inaceitáveis de fissuração de vedação e
acabamentos, entre outros.
As manifestações patológicas que acometem os edifícios podem ocorrer por diversos
fatores diferentes. Este fenômeno pode ter origem desde o projeto da edificação,
execução da obra, materiais utilizados, uso inadequado do edifício at é a falta de
manutenção. Segundo Garcia e Liborio (1998), as manifestações patológicas em
estruturas, geralmente não tem uma só causa, mas sim uma participação de vários fatores,
sendo comum encontrar estruturas de edifício que possuem um erro construtivo ou de
concepção e que não acarreta danos importantes, por outro lado é possível uma estrutura
estar fortemente comprometida devido ao acúmulo de diversos pequenos erros.
Uma das causas citadas por Silva (2012), que estudou manifestações patológicas em
vedações de edificações residenciais a partir da análise de dados de assistências técnicas,
compreendem falhas que ocorrem pela falta de controle dos serviços, omissão de algumas
especificações que constem em projeto e falta de cumprimento das normas técnicas.
Problemas como corrosão de armadura, carbonatação, deformabilidade excessiva da
estrutura, excesso de permeabilidade e lixiviação são alguns problemas que podem surgir
nas estruturas e que, segundo Bastos (2011), quase sempre significam transtornos e
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aborrecimentos aos proprietários e/ou usuários da edificação, gerando elevados custos de
reparo para os construtores.
Entre os citados, a deformabilidade excessiva dos elementos estruturais é um dos fatores
preponderantes das manifestações patológicas nas vedações. Segundo Silva (2012), a
deformabilidade está ligada a várias características, entre elas as propriedades mecânicas
do concreto que tem como principais fatores o módulo de elasticidade secante e a
resistência à tração.
Para se evitar alguns tipos de erros na execução de estruturas de concreto armado, de
acordo com Garcia e Liborio (1998), todos os participantes dessa fase, do operador de
vibrador ao engenheiro responsável, devem saber exatamente como executar seus
serviços. A falha de uma dessas pessoas por qualquer motivo pode causar graves erros e
grandes prejuízos.
3

MÉTODO DE PESQUISA

A pesquisa, de acordo com o método científico, consiste em um estudo de múltiplos casos.
3.1

Escolha dos casos

Quanto aos critérios para escolha dos casos, foram consideradas construtoras que atuam
na cidade de Goiânia e que possuem sistema de gestão certificado pelo PBQP-h e/ou ISO
9001 pois pressupõe-se que possuam maior controle de qualidade em seus processos.
Também foram consideradas obras em fase de execução dos serviços de concretagem,
sendo eles na infraestrutura ou na estrutura, preferencialmente para edificações
multipavimentos. Tornou-se imprescindível a disponibilização e aceitação para a
pesquisa por parte das empresas selecionadas, devido ao nível de investigação que
necessitava, além do acompanhamento por observação direta dos processos relacionados
à concretagem, a análise documental e a aplicação de checklist. Os dados foram coletados
no segundo semestre do ano 2013.
3.2

Instrumentos de coleta e análise dos dados

Um checklist para coleta dos dados foi composto por itens considerados importantes
retirados de bibliografias, referências normativas da International Organization for
Standardization (ISO) e Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além de
entrevistas feitas com especialistas da área de concreto, bem como técnicos de
laboratórios de ensaios para concretos.
O checklist foi construído em 4 grupos de questões, sendo estes referentes:


ao projeto: por exemplo, se o projeto contempla itens como fcj de desforma,
especificação do módulo de elasticidade, limites de fissuração, requisitos de
durabilidade da estrutura durante sua vida útil, entre outros;



à responsabilidade da concreteira: por exemplo, cumprimento do prazo
requisitado, entrega de nota fiscal, entrega coerente com o pedido, entre outros;



à obrigação do responsável pela obra: por exemplo, responsabilidade pelo
recebimento do concreto, conferência do Slump Test, conferência dos requisitos
solicitados à concreteira de acordo com o projeto, entre outros;



aos ensaios e ações de controle: por exemplo, retirada de corpos de prova para
ensaio do módulo de elasticidade, comprovação da rastreabilidade do concreto,
entre outros.
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A análise documental consistiu na avaliação de projetos, cronogramas de obra, registros
a respeito do recebimento do concreto, notas fiscais do concreto entregue e resultados
laboratoriais. Foram realizados no decorrer das visitas in loco registros fotográficos de
fatos relevantes à discussão do que foi sugerido como mínimo aceitável para garantir a
qualidade do concreto usinado.
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1

Síntese dos dados coletados

O Quadro 1 reúne as informações a respeito dos quatro casos estudados.
Quadro 1 – Caracterização dos casos estudados
CASO A
Entrega
em
11/2015

Residencial e
comercial
2 torres
28 e 37 pavimentos
Alto padrão

Estrutura em concreto armado/
alvenaria com bloco cerâmico/
laje nervurada

CASO B

Residencial
3 torres
14 pavimentos
Médio padrão

Alvenaria estrutural de blocos
de concreto/ laje de concreto
armado

Residencial
1 torre
38 pavimentos
Alto padrão

Fundação tipo tubulão

Residencial
1 torre
34 pavimentos
Alto padrão

Estrutura em concreto armado/
alvenaria com bloco cerâmico

Entrega
em
02/2015

CASO C
Entrega
em
04/2015
CASO D
Entrega
em
05/2015
Fonte: autores

O Quadro 2 sintetiza e ilustra parte dos principais dados obtidos nos casos A e B.
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Quadro 2 – Síntese dos dados obtidos nos casos estudados
item

Descrição do dado por Caso
Caso A
Não há problemas de acesso

Caso B
Concretagem por grua

Caso C
Acesso facilitado para a
fundação. Outras interferências
ocorrerão na fase de estrutura

Caso D
Local com intenso tráfego de pessoas e
veículos

Caso A
Servente

Caso B
Servente e encarregado de produção

Caso C
Estagiário

Caso D
Auxiliar de almoxarifado

Caso A

Caso B

Caso C

Caso D

Interferências
logísticas

Recebimento

Slump Test
NBR NM 67
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Quadro 2 – Síntese dos dados obtidos nos casos estudados (continuação)

Moldagem
NBR 5738

Caso A

Caso B

Caso C

Caso D
ok

Caso A

Caso B

Ensaio para o
modulo de
elasticidade

Ausente

Caso C
Não se aplica

Caso D
Ausente

Caso A

Caso B

Ausente

Mapa de
concretagem
Caso C

Caso D

Não se aplica

Fonte: autores
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4.2

Resultados do checklist para verificação do controle no recebimento

Ao se aplicar o checklist constatou-se que todos os caminhões em todos os casos foram
aceitos. Foram relatados que nos empreendimentos A e D já houve rejeição de caminhões,
no caso A devido à diferença do abatimento no Slump Test em relação ao solicitado e no
caso D porque o caminhão chegou equivocadamente na obra.
A Figura 1 ilustra o gráfico que reúne os resultados obtidos na aplicação do checklist.
Figura 1 - Itens de conformidade relativos ao controle no recebimento do concreto
para todos os casos
100%

13%

90%

25%

80%
70%

17%

56%

60%
50%

87%

40%

75%

83%

30%
20%

44%

10%
0%

projeto

concreteira

conforme

responsável obra

ensaios

não conforme

Fonte: autores

Após a compilação dos resultados, segue a análise discriminada.
4.3

Quanto ao projeto e responsabilidade do projetista

Em nenhum dos projetos constavam a resistência característica à compressão na idade de
desforma (fcj), o módulo de elasticidade mínimo na idade de desforma, a classe de
agressividade ambiental (CAA) considerada nos cálculos e requisitos de durabilidade da
estrutura durante a vida útil.
Ainda que a relação água cimento possa não reduzir a resistência do concreto ao utilizar
aditivos, há a possibilidade de aumento excessivo da porosidade sendo porta de entrada
para agentes agressivos como substâncias a base de sulfatos, cloretos, carbonatos e
umidade, que em contato com a armadura geram despassivação e posterior corrosão. O
módulo de elasticidade da estrutura tem ligação direta com manifestações patológicas das
alvenarias e revestimentos devido sua influência nas deformações estruturais podendo
gerar fissuras, contrariando orientações da norma NBR 15575 (ABNT, 2013).
Dos casos analisados apenas no empreendimento C o projeto apresentava a faixa de
valores de abatimento do tronco de cone, dimensões máximas características dos
agregados e limites de fissuração. Porém somente nos projetos do caso C não constavam
a relação entre água e cimento e o módulo de elasticidade considerado.
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4.4

Quanto às responsabilidades da empresa concreteira

Em dois casos, A e D, os caminhões chegaram com um atraso superior a 30 minutos e no
caso B houve atrasos em serviços preliminares atrasando o lançamento do concreto. Por
serem alvos de fiscalização frequente, verificou-se que em todos os casos as notas fiscais
estavam de acordo com o solicitado.
4.5

Quanto às obrigações do responsável pela obra

Uma situação recorrente nas obras estudadas foi a delegação da função de recebimento
do concreto. Este foi realizado por pessoa diversa à definida em norma para esta função
(proprietário e o responsável técnico da obra). São eles normalmente auxiliares de
almoxarifado, serventes e estagiários, pessoas que não possuem qualificação pra tal
atividade. Entretanto houve a conferência das notas fiscais no ato da entrega do concreto.
Em contraponto ao item 4.3 da NBR 12655 (ABNT, 2006) somente no caso D o
engenheiro não solicitou o concreto definindo a dimensão máxima do agregado, ficando
esta escolha a cargo da concreteira.
4.6

Quanto aos ensaios e ações de controle

Apenas no empreendimento A foram retiradas amostras para ensaios de verificação do
módulo de elasticidade. Por este ensaio não ser citado nos métodos de verificação da NBR
12655 (ABNT, 2006), ele é pouco realizado pelas empresas construtoras. A falta desta
informação pode acarretar decisões equivocadas do engenheiro responsável pela
execução da obra, quanto a retirada do cimbramento e principalmente gerar deformações
excessivas na estrutura. Apenas no caso A foram moldados corpos de prova para este
ensaio.
E apenas no empreendimento B não existiu nenhum mecanismo de rastreabilidade de
concretagem.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS E INDICADORES DE QUALIDADE

Pôde-se constatar que grande parte dos problemas encontrados na etapa de recebimento
do concreto está concentrada em questões de projeto. Várias informações ausentes nos
projetos poderiam ser consideradas a partir da retroalimentação dos projetistas.
Entretanto, foi constatado que tais informações também são desconhecidas ou pouco
consideradas pelos responsáveis técnicos das obras. Um exemplo disto está na
importância em controlar o módulo de elasticidade que pode trazer à edificação acabada
transtornos e manifestações patológicas relacionadas às alvenarias e revestimentos.
É possível inferir indicadores de qualidade para etapa de recebimento de modo a nortear
os envolvidos no processo (projetistas, executores de obras e concreteiras) e facilitar a
retroalimentação do sistema de gestão da qualidade. São sugeridos:


Quantidade de itens de requisitos mínimos ausentes na etapa de projeto do
checklist por quantidade de itens totais na mesma etapa;



Número de caminhões que chegaram atrasados pela quantidade de caminhões
enviados por dia;



Número de caminhões que chegaram equivocadamente em seus destinos pelo
número de caminhões enviados por mês;



Quantidade de caminhões rejeitados por caminhões requisitados;
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Quantidade de ensaios que não atendem o especificado pela quantidade de ensaios
realizados (para cada tipo de ensaio);



Número de itens de requisitos mínimos do checklist não controlados no
recebimento do concreto pelo número total de itens totais a cada recebimento.

O emprego de indicadores de qualidade para o recebimento como os propostos podem
auxiliar, por meio da retroalimentação de dados, no controle e consequentemente na
eficiência da gestão.
Vale ressaltar que as empresas escolhidas para a pesquisa possuem grande experiência no
ramo da construção sendo certificadas pelo Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat e International Organization for Standardization (ISO).
Entretanto ficou evidenciada a grande quantidade de não conformidades nos
procedimentos adotados pelas empresas em relação ao checklist proposto, o que permite
inferir sobre a necessidade de uma maior conscientização em relação ao controle da
qualidade por parte dos envolvidos nesta relevante etapa da cadeia produtiva.
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Resumo
As construções públicas representam importante papel no mercado de construção brasileiro. No entanto, é
necessária a inserção das empresas atuantes neste mercado, em um processo competitivo de concorrência
por obras (licitação), que é estratégica e economicamente importante para tais empresas. Portanto, a
precisão na determinação dos custos deste processo de gestão é extremamente importante para estas
empresas controlarem os processos de licitações, gerando informações importantes para a tomada de
decisão. No entanto, por suas características produtivas e vários custos indiretos envolvidos no processo,
há uma grande dificuldade no controle e alocação destes custos. Este artigo trata da aplicação do custeio
baseado em atividades (custeio ABC) ao processo de orçamentos de uma empresa que opera no setor de
execução de obras públicas. No estudo, é descrito o processo de implementação, e realizada a análise
crítica dos resultados obtidos, comparando a metodologia de custeio ABC com o sistema de custeio
tradicional.
Palavras-chave: custeio por atividades, licitações, obras públicas

Abstract
The construction of public buildings plays an important role in the Brazilian construction market.
However, it is necessary the inclusion of companies that active on this market in a competitive bidding
process for the construction of these buildings, which is strategically and economically important for
those companies. Therefore, the accuracy in determining the costs of this management process is
extremely important for any organization to control the bidding process, generating important
information for decision-making. However, for their productive characteristics and various indirect costs
involved in the construction process, there is great difficulty in controlling and allocating these costs. This
paper deals with the application of activity-based costing (ABC costing) in the budgets process of a
company that operates in the execution of public buildings sector. This study describes the
implementation process, and makes the critical analyze of the results, comparing the ABC costing
methodology and traditional costing system.
Keywords: activity costing, procurement

1.

INTRODUÇÃO

As obras públicas contribuem para atender parcela significativa da demanda
habitacional do país e de obras de infraestrutura, além de desempenhar papel
fundamental para o desempenho financeiro nacional pela geração de empregos e
aquecimento da economia. A contratação das obras públicas se dá através de licitações,
regida pela Lei 8.666/93, em um processo segundo o qual é escolhida a empresa que
oferece a proposta considerada mais vantajosa ao Poder Público, geralmente entendida a
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de menor preço (BRASIL, 1993). Como decorrência, a apuração precisa dos custos por
parte das empresas proponentes passa a ser crítica, uma vez que a competição ocorre
fundamentalmente com base nos custos orçados. Entretanto, ainda hoje muitas empresas
fazem uso da sistemática tradicional de custeio, baseadas na contabilidade financeira, a
qual é duramente criticada por Johnson e Kaplan (1993), os quais sustentam a perda da
sua relevância para a tomada de decisões na empresa. Nakagawa (2001) afirma que o
fato dos sistemas de custos considerados tradicionais não atenderem as necessidades das
organizações já é bastante reconhecido, estimulando a criação de novos sistemas e/ou
métodos para custeio. Kaplan e Cooper (1998) defendem a necessidade de métodos e
sistemas inovadores de custeio para ocupar o papel anteriormente desempenhado pela
contabilidade financeira no apoio a tomada de decisão gerencial, dentre eles o Custeio
Baseado em Atividades (Activity-Based Costing, ou ABC).
O método ABC tem como fundamento básico a busca do princípio da causa, ou seja,
procura identificar de forma clara, por meio de rastreamento, o agente causador do
custo, para lhe imputar o valor (MARTINS, 2003).
Há dois propósitos para aplicação do ABC (Brimson, 1994). A primeira finalidade é a
de alocar os custos aos produtos, evitando as distorções que ocorrem pelo fato do
custeio tradicional combinar todos os custos indiretos em um único centro de custo, o
que implica em um critério único de rateio (geralmente ligado ao trabalho) para todos
esses custos, independentemente da sua diversidade. O método ABC tenta reduzir tais
distorções na medida em que aloca primeiramente os custos às atividades (através de
direcionadores de custos para as atividades) e somente depois direcionando os mesmos,
através dos direcionadores de custos aos produtos. A segunda finalidade é visando à
melhoria dos processos, de forma a atuar nas causas dos custos, reduzindo-os. Kim e
Ballard (2001) enfatizam esta segunda finalidade no que se refere a aplicação do ABC
na construção, como forma de minimizar o desperdício ou atividades que não agregam
valor, proporcionando uma visão de processo.
O presente trabalho tem como objetivo dissertar sobre a aplicação do custeio ABC para
o processo de alocação de custos do processo de elaboração de propostas de preços para
licitações. Tal processo tem uma participação relevante nos custos gerais da empresa.
No que se refere à alocação dos custos do processo às obras, a aplicação do ABC pode
evitar distorções no processo de rateio dos custos indiretos, contribuir para melhorar as
estimativas de custos realizadas pela empresa construtora durante a fase de licitação de
obras, reduzindo as distorções na alocação dos custos relativos a este processo. Já no
que diz respeito a uma melhor compreensão do processo e dos fatores que afetam os
custos a ele associados, o ABC pode fornecer subsídios para atuar de forma eficaz sobre
tais custos, influenciando-os de forma a tornar os preços ofertados mais competitivos.
2.

ANÁLISE GERENCIAL DE CUSTOS

Um sistema de contabilidade utiliza todos os eventos econômicos e transações, como
vendas, compra de materiais, etc., e os transforma em informações úteis para gerentes,
representantes de vendas, diretores e demais interessados. Essa transformação se baseia
no correto registro desses eventos, dividindo-os em categorias pertinentes às
necessidades dos usuários do sistema (materiais, mão de obra, equipamentos, entre
outros), resumindo os dados coletados. Assim, o acesso às informações é simplificado e
possibilita melhor compreensão para todos os usuários. Posteriormente, possibilita a
análise do material gerado, fazendo comparações entre os resultados de diversos
períodos e previsões para os períodos futuros. Uma correta compreensão desses dados é
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de suma importância para auxiliar na tomada de decisões estratégicas. (HORNGREN et
al., 2012).
Existem dois focos básicos para o registro dos eventos econômicos: a contabilidade
financeira e a contabilidade gerencial. A primeira visa registrar eventos financeiros e
fiscais, alocando os custos de produção entre produtos vendidos e em estoque,
fornecendo relatórios auditáveis para o público externo da empresa, investidores,
entidades do governo, bancos, entre outros, sempre respeitando os Princípios Contábeis
Geralmente Aceitos (PCGA) e as demais legislações pertinentes (KHOURY e
ANCELEVICZ, 2000)
Já a contabilidade gerencial, tem por objetivo medir, analisar e difundir as informações,
financeiras ou não, que auxiliem na tomada de decisão dos gerentes, a fim de atingir as
metas da organização. Ressaltando-se que por ter como público-alvo o público interno
da empresa não é necessário que siga os PCGA (HORNGREN et al., 2012). Tais autores
afirmam que a contabilidade gerencial deve levar em conta dois fatores importantes: (a)
como a informação pode auxiliar os gerentes a tomarem melhores decisões; (b) se os
benefícios gerados por ela compensam os custos de sua geração.
Através da análise gerencial dos custos, podemos ter uma melhor visão do processo
estudado, analisando os recursos e atividades envolvidas, identificando pontos de maior
ou menor eficiência e traçando estratégias para a diminuição dos custos. Ainda é
possível perceber as atividades que consomem mais recursos e ter uma visão mais
global e completa do processo, proporcionando oportunidades de melhoria na gestão.
2.1. Custos diretos e indiretos
A classificação dos custos em diretos e indiretos tem como principal preocupação a
correta alocação dos recursos empregados aos objetos de custo, dentre eles os produtos
finais. Os custos diretos de um objeto de custo são aqueles relacionados ao objeto de
custo em particular, e podem ser a ele atribuídos de uma maneira economicamente
viável. Já os custos indiretos de um objeto não podem ser a ele atribuídos de uma
maneira economicamente viável e, portanto são a ele relacionados através de algum
critério de rateio (HORNGREN et al., 2012). Quando os objetos de custo são iguais ou
muito semelhantes, a alocação dos custos indiretos aos mesmos é simples: basta dividilos pelas quantidades produzidas de cada um dos produtos. No entanto, isto não ocorre
quando os objetos são distintos, podendo conduzir a erros de alocação e, como
consequência, distorções no cálculo do custo total destes objetos de custo. Este
problema é particularmente relevante na medida em que aumenta a participação dos
custos indiretos em relação ao custo total.
2.2. Sistema de custeio abc
O custeio ABC surgiu em meados dos anos 80 com o objetivo de suprir a necessidade
de informações precisas sobre o custo de recursos de produtos. Esse sistema passa a ser
de grande valia para as tomadas de decisões gerenciais e para o processo de melhoria da
empresa. Ele ainda é apontado por Horngren et al. (2012) como uma das melhores
ferramentas para refinar um sistema de custo, por identificar atividades individuais
como os objetos de custo fundamentais, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.
Conforme Mauad e Pamplona (2002), à medida que as empresas adotam uma filosofia
pela qual a gerência do processo do negócio é a chave para a gerência de toda a
empresa, a ligação entre atividades e custos assume importância crucial para tornar a
contabilidade gerencial de grande valor para os gerentes de hoje. Dessa forma, o sistema
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de custeio ABC permite melhor visualização dos custos através da análise das
atividades executadas dentro da empresa e suas respectivas relações com os objetos de
custos. Com seu poder de assinalar as “causas” que levam ao surgimento dos custos, o
ABC permite aos gerentes uma atuação mais seletiva e eficaz sobre o comportamento
dos custos da organização.
O custeio ABC visa reduzir as distorções geradas pelo rateio arbitrário dos custos
indiretos através da obtenção de informações mais precisas dos custos dos produtos
produzidos e serviços prestados e da identificação dos custos relativos das atividades e
as razões dessas atividades serem empreendidas. Ele parte do princípio de que as
atividades geram custos e de que os produtos produzidos e os serviços prestados causam
demanda por essas atividades. O ABC utiliza as atividades desenvolvidas nos processos
de operação da empresa como ligação dos custos indiretos aos objetos de custos,
definidos como produtos, linhas de produtos, serviços, clientes, etc (KHOURY e
ANCELEVICZ, 2000).
Figura 1 – Fluxo de custos no Sistema de Custeio ABC

Calesso (2010) ainda aponta diversas qualidades do método de custeio ABC: (a)
informação gerenciais mais fidedignas; (b) menor necessidade de rateios arbitrários; (c)
obriga a implantação e manutenção de sistemas internos de controle; (d) proporciona
melhor visualização dos fluxos dos processos; (e) identificar quais as atividades
consomem mais recursos; (f) possibilita a identificação e eliminação de atividades que
não agregam valor ao produto.
Para aplicar o sistema de custo baseado em atividades, Horngren et al. (2012) sugere
que sejam seguidas as três diretrizes principais para refinar o sistema de custeio:
identificar a maior quantidade possível de custos diretos, aumentar a quantidade de
grupos de custos indiretos até que cada um seja mais homogêneo, ou seja, que os grupos
representem elementos cujos custos foram gerados pelos mesmos motivos, e usar os
motivos que geraram os custos indiretos para fazer sua vinculação com as atividades.
Horngren et al. (2012) aponta ainda, sete etapas que devem ser adotadas para a
implementação do sistema: (a) identificar os produtos que são os objetos de custo
escolhidos; (b) identificar os custos diretos do produto; (c) selecionar a forma de
distribuir os custos indiretos com base em seus processos geradores; (d) identificar cada
um dos custos indiretos associados ao processo; (e) calcular o custo por unidade de cada
um dos grupos de custos indiretos; (f) calcular o custo indireto de cada produto; (g)
calcular o custo total do produto somando os custos diretos e indiretos envolvidos.
3.

PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA LICITAÇÕES

As licitações públicas são procedimentos baseados em princípios constitucionais
(legalidade, impessoalidade, moralidade, etc.), onde o objetivo é proporcionar a
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administração, a aquisição, a venda ou uma prestação de serviço de forma vantajosa, ou
seja, menor custo, menor prazo e maior qualidade. Isto é a chamada “eficiência
contratória” (ALTOUNIAN, 2012).
Altounian (2012) afirma ainda, que no processo licitatório, as empresas concorrentes
elaboram suas propostas, que devem atender às especificações legais publicadas nos
editais. Neste caso, há a comparação entre propostas e a empresa que oferecer maiores
vantagens ao governo será acolhida para o fornecimento do produto, serviço ou bem de
consumo.
O critério final que as instituições que fazem licitações utilizam para definir o vencedor
da concorrência na licitação é o menor preço, uma vez que os demais critérios são
baseados em fatos históricos referentes à experiência da empresa quanto a sua atuação
no mercado e precisam ser comprovados antes da análise de custos. (ALTONIAN,
2012)
Para tanto, a empresa necessita elaborar bem suas propostas, com orçamentos de
execução inferiores ao edital e aos orçamentos das concorrentes, uma vez que a
demanda de serviço dela está diretamente ligado aos ganhos em processos licitatórios.
E, caso ela perca as licitações concorrentes, os ônus de elaboração de propostas são de
responsabilidade exclusiva da empresa.
4.

ESTUDO DE CASO

4.1. Caracterização da empresa e do processo
O estudo de caso de que trata este artigo foi realizado em uma empresa onde foi
desenvolvido atua no Sul do País, com sede em Porto Alegre e desempenha suas
atividades no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esta é classificada como de
pequeno-médio porte com faturamento anual de aproximadamente R$ 10.000.000,00.
Ela está inserida no mercado de execução de obras públicas e a única forma utilizada
para contratar novas obras é a participação em concorrências públicas, as licitações.
O processo de concorrência em licitações como observado na empresa encontra-se
representado na Figura 2. Como forma de assegurar um bom conhecimento de mercado
e uma precisa avaliação de custos, os quais são fatores essenciais para a sobrevivência
da empresa, esta possui um setor especializado e dedicado exclusivamente à prospecção
de novas obras e acompanhamento do mercado, identificando quais as obras de
interesse, bem como seus principais concorrentes.
Figura 2 – Representação do processo de concorrência em licitações
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As fontes de evidência utilizadas nesta pesquisa foram entrevistas e a análise de
documentos contábeis da empresa construtora. Nas informações financeiras, foi
empregado um fator multiplicador em relação aos números coletados, com o intuito de
manter sigilo dos mesmos, aplicou-se um fator multiplicador.
4.2. Aplicação do custeio ABC ao processo adotado pela empresa
O processo de elaboração de propostas acarretava custos relevantes para a empresa, que
mereciam ser bem apurados com o intuito de fornecer informações precisas e
necessárias para a boa gestão. No entanto, algumas dificuldades quanto à alocação
desses custos nas obras puderam ser constatadas.
A primeira dizia respeito à dificuldade da correta alocação dos custos indiretos.
Algumas atividades que compunham o processo de preparação de propostas eram
bastante complexas, necessitando a participação de gerentes e diretores da empresa para
tomada de decisões estratégicas. Como tais custos eram difíceis de serem alocados de
maneira direta às obras, a empresa optou por adotar um critério bastante simples para
distribuí-los pelas mesmas: o rateio dos custos anuais gerados pelo setor era realizado
segundo o total de área em m² das obras avaliadas no período. Já existia na ocasião a
percepção por parte da empresa que as obras orçadas diferiam muito entre si em termos
do esforço empregado e que o critério de rateio por m2 ocasionaria distorções no
processo de atribuição dos custos às obras.
Outro fato complicador quanto a esta alocação era que nem todas as obras avaliadas
resultavam em contratações ao final. Havia casos de propostas que eram elaboradas e,
ao final, não obtinham o êxito da contratação, assim como propostas que eram
abandonadas ainda durante o processo, por questões diversas, tais como a baixa
rentabilidade esperada caso houvesse a contratação.
Os dados da empresa indicavam que no ano de 2012 o setor de orçamentos foi
responsável por um custo de R$ 247.693,97, tendo sido analisadas 50 licitações,
totalizando uma área de 61.860 m². Desta forma, segundo os controles da empresa,
foram gastos aproximadamente R$ 4,00 por m² analisado. Na Tabela 1 são apresentados
estes dados, distribuídos segundo o tipo de obra (licitações avaliadas e desistidas,
licitações concorridas e perdidas e concorrência licitações concorridas e vencidas), e o
valor do rateio atribuído a cada um deles.
Tabela 1 – Custo por perfil de participação em um ano
Perfil de participação
Licitação Vencida
Lic. Concorridas e perdidas
Lic. Avaliadas e desistidas
TOTAL

M²
19690
23347
18823
61860

CUSTO
R$ 80.877,95
R$ 95.899,32
R$ 77.316,70
R$ 254.093,97

4.2.1. Identificação dos custos dos recursos:
Partindo deste ponto, para análise de custeio ABC é necessário identificar os recursos
utilizados no processo e os custos de cada recurso nos períodos, como demonstrado na
Tabela 2.
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Tabela 2 – Recursos utilizados e custos associados em um ano
Cód. Recurso

Quant

1

1

Gerente

R$ 78.542,00

2

1

Engenheiro

R$ 48.195,00

3

1

Comprador

R$ 25.700,00

4

1

Func. Adm.

R$ 13.584,00

5

1

Estagiário

R$ 5.700,00

6

2

Software

R$ 6.400,00

7

3

Veículo

R$ 62.317,97

8

4

Plotagem

R$ 8.315,00

9

1

Telefone

R$ 5.340,00

Recurso

Custo no período

TOTAL

R$ 254.093,97

4.2.2. Alocação dos custos às atividades
Em seguida é necessário identificar quais as atividades envolvidas no processo e a
forma como estes recursos são utilizados para execução de cada atividade. É necessário,
então, a atribuição de direcionadores de custo de cada recurso para as atividades, como
mostrado na Tabela 3. Em todos os recursos da Tabela 2 o direcionador de custo adotado
foi a percepção dos envolvidos quanto a parcela de tempo dedicada a cada atividade, à
exceção do recurso 7 (veículo), onde foi utilizada a distância.
A partir da definição dos direcionadores de custos dos recursos para as atividades, devese medir os quantitativos de cada recurso utilizado para a realização de cada tarefa por
ele executada, como mostrado na Tabela 4. Para obtenção dos custos de cada uma das
atividades no período, deve-se direcionar o custo das atividades para cada perfil de
licitação. Para tanto, é necessário atribuir os direcionadores para cada atividade, sendo
necessários os dados de n° de obras avaliadas no período, distância da obra para a sede
da empresa em quilômetros, área da obra em m² e preço orçado em milhões.
Foram então utilizados os direcionadores de custo para as atividades, onde dividiu-se os
custos de cada atividade pela quantidade dos direcionadores totais, obtendo o custo
unitário por atividade, conforme mostra a Tabela 4.
Tabela 3 – Direcionamento de custos dos recursos às atividades
Atividades

% do custo dos recursos aplicado na atividade
1

Pesquisa de obras

40

Resumo de obras

10

Análise proj. e doc..

2

3

Orçamento

5

6

7

8

9
R$ 31.416,80

2

R$ 7.968,20

4,5

R$ 2.168,78

Elaborar quantitativo
Análise de quantit.

4

Custo da atividade

42,5

400

R$ 10.737,50

6

R$ 2.891,70

23,5

4,5

Lista de orçamento

200

R$ 17.982,33

8,5

R$ 484,50

Buscar fornecedores

50

50

R$ 15.520,00

Cotar

50

50

R$ 15.520,00
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Elaborar relatório

7

Visitar o local

35

Acompanhar licit.

25

Reunião

5

Elaborar documentação

R$ 3.373,65
42,5

150

R$ 50.449,74
R$ 19.635,50

12

34

R$ 14.329,06

12

48,5

R$ 12.371,64

Certidões

4

Atualizar certidões

R$ 543,36

13,5

Entrega envelope

20

Totais

100

R$ 1.833,84
150

100

100

100

100

200

300

R$ 46.867,39
400

100

R$ 254.093,97

Tabela 4 – Direcionamento dos custos das atividades às obras
Atividade

Direcionador

Pesquisa de Obras
n° ocorrência
Resumo obras de interesse Preço orçado (Mi)
Verificação Proj./Doc.
m² de obra
Elaborar Quantitativo
m² de obra
Avaliar Quantitativo
m² de obra
Orçamento
m² de obra
Lista de Orçamento
m² de obra
Buscar Fornecedores
m² de obra
Cotar
m² de obra
Relatório
n° ocorrência
Visita obras
Dist. Da obra (Km)
Acompanhar Licitações
n° ocorrência
Reunião
n° ocorrência
Elaborar Doc.
n° ocorrência
Certidões
n° ocorrência
Atualizar certidões
n° ocorrência
Entregar Envelopes
Dist. Da obra (Km)
TOTAL

Custo
Unitário

Custo Atividade
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

31.416,80
7.968,20
2.168,78
10.737,50
2.891,70
17.982,33
484,50
15.520,00
15.520,00
3.373,65
50.449,74
19.635,50
14.329,06
12.371,64
543,36
1.833,84
46.867,39
254.093,97

R$ 628,34
R$ 199,70
R$ 0,04
R$ 0,17
R$ 0,05
R$ 0,29
R$ 0,01
R$ 0,25
R$ 0,25
R$ 67,47
R$ 4,19
R$ 392,71
R$ 286,58
R$ 301,75
R$ 13,25
R$ 44,73
R$ 3,89
-

Quantitativo Quantitativo de Quantitativo de
de Obras com Obras - licitações
Obras licitação
concorridas e
licitações
vencida
perdidas
desistidas
19 und
22 und
9 und
17,23 mi
16,83 mi
5,84 mi
19690 m²
23347 m²
18823 m²
19691 m²
23347 m²
18823 m²
19692 m²
23347 m²
18823 m²
19693 m²
23347 m²
18823 m²
19694 m²
23347 m²
18823 m²
19695 m²
23347 m²
18823 m²
19696 m²
23347 m²
18823 m²
19 und
22 und
9 und
4759 Km
5761 Km
1526 Km
19 und
22 und
9 und
19 und
22 und
9 und
19 und
22 und
0 und
19 und
22 und
0 und
19 und
22 und
0 und
4759 Km
5761 Km
1526 Km
-

Observações:
(a) Nas atividades de Busca de fornecedores e Cotação, como os dados de quantitativos de itens a serem
orçados não existem, os direcionadores foram utilizados em m² de obra, assumindo que quanto maior
a obra, maior o n° de itens a serem orçados.
(b) As atividades de Elaboração de documentos, Emissão de Certidões e Atualização de Certidões têm
apenas 41 unidades, pois só ocorrem se a empresa participar da licitação, neste caso, no período
houve 9 desistências

Conhecido o custo unitário das atividades e o volume de atividades demandado por cada
perfil de participação da empresa, torna-se possível obter o custo final do período por
atividade desempenhada, conforme a tabela 5.
Tabela 5 – Resumo da atribuição de custos baseada em atividades
Perfil de obra
Lic. Vencida
Lic. Concorridas e vencida
Lic. Avaliadas e desistidas
TOTAL

N°
obras
19
22
9
50

Dist. obra
(Km)
4759
5761
1526
12046
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Área da
obra (m²)
19690
23347
18823
61186

Preço Orçado
(R$)
R$ 17,23
R$ 16,83
R$ 5,84
R$ 39,90

Custo por
perfil
R$ 95.636,04
R$ 112.716,59
R$ 45.471,14
R$ 254.093,77

5.

DISCUSSÃO

Uma comparação entre os resultados obtidos pela aplicação do método ABC e aqueles
resultantes do sistema existente de custeio indica diferenças bastante significativas entre
os valores por eles obtidos (Tabela 6), podendo-se afirmar que parte dos custos das
licitações com efetiva participação da empresa era absorvido (subsidiado) pelas obras
onde houve desistência. Isto pode levar a crença que a desistência implica uma
penalidade elevada, fazendo com que a empresa postergue essa decisão para momentos
mais avançados do processo, contribuindo para aumentar custos totais.
Tabela 6 – Comparação entre sistema existente e custeio ABC
Perfil de participação

Custo - Método Tradicional

Custo - Método ABC

Licitação Vencida

R$ 80.877,95

R$ 95.636,08

Lic. Concorridas e perdidas

R$ 95.899,32

R$ 112.716,28

Lic. Avaliadas e desistidas

R$ 77.316,70

R$ 45.741,61

R$ 254.093,97

R$ 254.093,97

TOTAL

Porém, mais importante que a determinação dos custos de cada um dos tipos de obras é
o suporte que o custeio ABC proporciona para questionar as razões para ocorrência de
tais custos. Uma primeira avaliação dos custos médios por obra para cada um dos tipos
estudados (dividindo-se os custos ABC da Tabela 6 pelo número de obras, indicado na
Tabela 5) mostra que os mesmos são muito semelhantes: R$ 5.033,48 para licitações
vencidas, R$ 5.123,47 para licitações perdidas e R$ 5.082,40 para licitações
abandonadas. Isto poderia indicar que uma forma mais simples de se dividir os custos
pelas obras poderia ser atribuindo um mesmo valor médio por obra.
No entanto, uma análise mais aprofundada desses tipos de obras em termos dos
direcionadores de custos utilizados mostra que as licitações abandonadas são
substancialmente distintas das demais: sua distância média é menor (170km,
comparados com 250 km das licitações vencidas e 262 km das perdidas), ao passo que
seu tamanho médio é substancialmente maior (2091 m2, comparados com 1036 m2 das
licitações vencidas e 1061 m2 das licitações perdidas). Este fato traz como
consequência que os custos associados com a distância são menores que os demais
tipos, ao passo que os custos associados ao tamanho são praticamente o dobro, o que
justifica a semelhança do custo médio já que uma variação atenua ou neutraliza a outra.
Mais importante que isto é a possibilidade que o custeio ABC proporciona de questionar
o porquê das licitações com desistência serem tão distintas das demais. Uma melhor
compreensão destas causas poderia permitir que a desistência ocorresse já nos
momentos iniciais do processo, evitando-se assim a ocorrência de custos
desnecessários.
Neste sentido, cabe ainda uma observação final: o modelo ABC adotado neste estudo
parte da premissa que todas as obras utilizam todas as atividades, o que pode não ser
correto no caso das obras com desistência, caso esta desistência ocorra nos momentos
iniciais, como mencionado acima. Isto indica que a desistência nos momentos iniciais
poderia contribuir ainda mais para a redução dos custos, bem além do indicado pelo
custeio ABC.
6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou demonstrar a aplicação do custeio ABC para o processo de
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alocação de custos do processo de elaboração de propostas de preços para licitações. O
estudo revela que a aplicação do método ABC pode trazer resultados altamente
relevantes não apenas para a alocação de custos indiretos aos objetos de custo, mas
também no sentido de proporcionar um melhor conhecimento do processo envolvido, e
permitir um questionamento das causas desses custos. No caso estudado, o custeio ABC
mostrou que as licitações onde ocorreu desistência por parte da empresa envolviam
obras muito distintas das demais em termos do tamanho da obra e sua distância, apesar
da semelhança existente em termos de seus custos médios. Isto sugere um
questionamento e estudo mais aprofundado das razões pelas quais ocorrem as
desistências, e até que ponto tais razões podem ser associadas com as diferenças
identificadas.
7.
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RESUMO
Building Information Modelling (BIM) é considerado uma nova abordagem de gestão de projetos nas
áreas de arquitetura, engenharia e construção, envolvendo todo o ciclo de vida de uma edificação. Embora
tenha diferentes definições, todas convergem para o uso da tecnologia, sendo esta responsável por
demandar mudanças no conceito e processo de concepção dos projetos ou sendo a base fundamental para
que tais mudanças ocorram no setor, melhorando assim a qualidade e produtividade dos projetos. A
literatura traz guias e publicações que sugerem diretrizes, para compreensão e implementação de BIM,
entretanto, a mesma traz poucos relatos de casos empíricos, que assegurem tais diretrizes, bem como
relatem as barreiras e desafios, que as empresas estão encontrando, na adoção de BIM. Neste contexto, o
presente estudo tem como objetivo compreender e analisar as recomendações existentes na bibliografia
sobre a implementação de BIM e compará-las a um caso real, em um escritório de projetos de arquitetura.
A investigação foi baseada na revisão bibliográfica focada no tema de implementação de BIM, bem como
em entrevistas semi estruturadas conduzidas com profissionais envolvidos no desenvolvimento de
projetos, do escritório em estudo. Por fim, foi possível realizar uma análise comparativa destas
informações, que apontou que mesmo as diretrizes não sendo utilizadas na íntegra, elas não
impossibilitam o sucesso da implementação, em uma empresa, pois estas são apenas direcionadoras, no
sentido da adoção. A maneira que ocorrerá a implementação em uma determinada empresa dependerá dos
seus objetivos, assim como, a relação desses com os benefícios de BIM, que a empresa espera alcançar.
Palavras-chave: Building Information Modelling (BIM), Implementação BIM, Processo de Projeto.

ABSTRACT
Building Information Modelling (BIM) is considered a new approach to project management in
architecture, engineering, and construction fields, involving the entire life cycle of a building. Although it
has different definitions, all converge on the use of technology, being responsible for demanding changes
in the concept and process of the conceptual project or being the fundamental basis for such changes
occur in the sector, thereby improving the design quality and productivity. The literature brings guidance
and publications that suggest some guidelines to understanding and implementation of BIM. However, it
brings few empirical reports cases, to ensure such guidelines as well as to report barriers and challenges
that companies are finding, in the BIM adoption. In this context, this study aimed to understand and to
analyze the existing recommendations in the literature about the BIM implementation and compared them
to a real case, in an architectural design company. The research was based on literature review focused
on the issue of BIM implementation, alike semi-structured interviews conducted with professionals
involved in design development, of the office in study. Finally, it was to perform a comparative analysis of
this information, which pointed out that even guidelines are not being fully utilized; they do not preclude
the success of the implementation, in a company, because these are just drivers towards the adoption. The
way that implementation will occur in a company will depend on your goals as well as their relationship
with the benefits of BIM, which the company hopes to achieve.
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1

INTRODUÇÃO

Para Smith e Tardif (2009) implementar BIM torna-se uma decisão para o negócio, pois
a tecnologia permite melhorar a comunicação entre os envolvidos, melhorar a qualidade
das informações disponíveis para tomada de decisões, melhorar a qualidade dos serviços
prestados, reduzir o tempo e o custo em cada etapa do ciclo de vida de uma edificação.
Segundo Codinhoto et al. (2011) países como Finlândia, Noruega, Estados Unidos,
Reino Unido e Singapura têm liderado iniciativas de suporte ao uso de BIM e, como em
alguns destes países o uso é ou será obrigatório, isso vêm impulsionando sua adoção a
nível mundial. No Brasil observou-se a iniciativa do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior do Governo Federal, que solicitou à ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas) a elaboração de normas para o BIM. Essa norma foi
publicada em 2010, adaptada das normas ISO 12006-2:2001 e ISO 12006-3:2007, sob o
título “Construção de edificação – Organização de informação da construção –
Parte 2: Estrutura para classificação de informação” (ABNT, 2010). A AsBEA
(Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura) lançou um manual, onde, o
primeiro fascículo aborda as fases conceituais e iniciais de implantação do BIM nos
escritórios de arquitetura.
Contudo, muitos desafios para sua implementação ainda precisam ser superados, para
que o uso do BIM seja disseminado. Estes desafios envolvem a organização estratégica
das empresas, a partir da adaptação do fluxo de trabalho tradicional e o nível das
atividades desenvolvidas durante a elaboração dos projetos, onde colaboração,
integração e interoperabilidade são fundamentais para a implementação de BIM
(ARANDA-MENA et al., 2009; ARAYICI et al., 2011a; DEUTSCH, 2011).
Assim, para Arayici et al. (2011a), a implementação de BIM requer mudanças
significativas na forma como as empresas de construção funcionam em quase todos os
níveis do processo de construção. Ou seja, ele não só exige a aprendizagem de novas
aplicações de software, mas também a forma de reinventar o fluxo de trabalho, a forma
de treinar a equipe e atribuir responsabilidades, mudando a maneira de modelar a
construção (EASTMAN et al. , 2011).
Além das publicações ligadas aos governos dos EUA e Europa, a literatura está sendo
construída no sentido de orientar e esclarecer os conceitos para que o uso de BIM seja
disseminado (Eastman et al. , 2011, Smith; Tardif, 2009). Entretanto, poucos casos
empíricos são encontrados para testar e assegurar as diretrizes propostas na bibliografia.
A partir do contexto apresentado, este trabalho busca compreender as recomendações
que a literatura traz sobre a implementação de BIM, em seguida, descrever como um
escritório de projetos de arquitetura implementou BIM, há 8 anos, e vem utilizando-o,
após isso, fazer uma comparação entre este caso real e a bibliografia existente.
2

MÉTODO DE PESQUISA

Este artigo apresenta resultados de um estudo exploratório desenvolvido no Reino
Unido, durante 7 meses. Os métodos utilizados neste trabalho foram a pesquisa
bibliográfica, focada no tema de implementação de BIM, e o estudo de caso, realizado
em um escritório de arquitetura, tendo caráter descritivo. Por fim, foi possível realizar
uma comparação destas informações.
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2.1

Estrutura da Revisão Bibliográfica

Ao consultar a bibliografia, com intuito de compreender as orientações, para que uma
empresa mude seu processo convencional de projeto para o uso de BIM, constatou-se
uma série de conceitos, recomendações e princípios, sendo que, alguns não são claros ao
indicar o caminho a seguir. Assim, para facilitar a compreensão do que envolve
implementação BIM, este trabalho buscou agrupar os conceitos, recomendações e
princípios em 3 etapas de revisão. A primeira, busca a compreensão do que é BIM,
como base para a revisão do tema de implementação BIM. A segunda etapa, busca
revisar e compreender o que antecede à implementação, pois segundo Succar et al.
(2009) e Deutsch (2011) há uma etapa anterior à adoção do BIM, que podemos chamar
de Pré-BIM, ponto onde se inicia a implementação. Por fim, busca-se identificar as
recomendações existentes na bibliografia para implementar BIM em uma empresa. A
Error! Reference source not found. ilustra os conceitos encontrados na literatura
relacionados a cada etapa.
Figura 1 – Estrutura da Revisão Bibliográfica sobre Implementação BIM

Fonte: Elaborado pelos autores

2.2

Estudo de Caso

O estudo de caso foi realizado em uma empresa de projetos arquitetônicos, localizada
em Manchester, norte da Inglaterra, no Reino Unido, que atua em diversos segmentos
de projeto, como centros de lazer e convívio, corporativo, residencial, centros de
educação, hotéis e lares para idosos, localizados em diversas cidades britânicas. Neste
trabalho chamaremos esta empresa de P.
As informações a respeito da implementação de BIM, nesta empresa, foram obtidas a
partir de entrevistas semi-estruturadas, conduzidas com profissionais envolvidos no
desenvolvimento de projeto, e análise de documentos. Foram realizadas entrevistas com
o gerente de BIM, focando no processo de implementação de BIM e sua utilização, em
projetos desenvolvidos pela empresa, através da compreensão, de quais etapas e
atividades são desenvolvidas utilizando BIM, quais as ferramentas de BIM são
utilizadas e quais benefícios e/ou barreiras, a implementação trouxe para a empresa. As
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questões para as entrevistas foram formuladas a partir da análise de estudos semelhantes
na literatura.
3
3.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Revisão Bibliográfica: Compreensão de BIM

Eastman et al. (2011) define BIM como sendo uma tecnologia de modelagem e um
conjunto associado de processos para produzir, comunicar e analisar modelos de
construção. Já Succar et al. (2009) analisam BIM como um conjunto inter-relacionado
de políticas, processos e tecnologias que geram uma metodologia para gerenciar a
essência de projeto da edificação, a partir de dados associados num formato digital, em
todo ciclo de vida da edificação. Assim, para Deutsch (2011) BIM é um processo de
negócio apoiado pela tecnologia, sendo que para otimizar o uso desta tecnologia é
necessário desenvolver os processos do negócio a partir do compartilhamento da
informação e do trabalho colaborativo.
Ao desenvolver os processos de forma colaborativa com o apoio da tecnologia no
compartilhamento da informação, Eastman et al. (2011) indica como benefício a
detecção/prevenção de conflitos, melhor tomada de decisão através da visualização,
melhor comunicação através da interoperabilidade e prevenção à erros. Para Deutsch
(2011) não basta apenas a adoção de uma nova tecnologia para resolver os problemas
existentes em projetos, o fator social é significativo no processo de implementação e,
por isso, os benefícios gerados podem ser muitos outros e, ao mesmo tempo, pouco
compreendidos. Por outro lado, Arayici et al. (2011b) aponta alguns desafios a serem
superados que não dependem do aprendizado de um novo software, e sim, do
aprendizado de como reinventar o fluxo de trabalho, como treinar o time e como
assumir responsabilidades em uma nova forma de modelar a construção de uma
edificação. Neste sentido aponta que a implementação BIM torna-se um processo lento,
pois envolve o engajamento das pessoas.
3.2

Revisão Bibliográfica: Pré-implementação de BIM

Antes de investir e implementar uma nova abordagem para o projeto de uma edificação,
Deutsch (2011) acredita que as empresas devam considerar os riscos, o retorno do
investimento e a questão da interoperabilidade. Para este autor, o profissional que busca
adotar BIM, primeiro, deve compreender a nova abordagem, a ponto de mudar sua
forma de pensar em como projetar, para assim, ser capaz de ponderar os desafios que
virão com os resultados que são esperados.
Logo, a definição dos objetivos contribui para que as expectativas com BIM sejam
externalizadas, como, por exemplo, no estudo de Arayici et al. (2011b), onde um
escritório de arquitetura primeiro testou diferentes softwares, para avaliar os ganhos de
produtividade possíveis com a implementação da ferramenta.
Segundo Smith e Tardif (2009) a escolha da ferramenta é inerente ao potencial da
empresa em gerar valor, logo, para uma empresa de projetos essa escolha deve buscar
melhorar a sua habilidade de projetar, para projetistas especialistas ou consultores deve
estar associado às questões de desempenho de análises iterativas, para uma empresa
construtora deve estar associado à habilidade de construir, e para o incorporador a
habilidade de gestão e operação da edificação. Para os autores, os softwares conferem às
habilidades individuais a capacidade de comunicação com outras empresas, através da
troca de informações confiáveis. Ou seja, é preciso compreender qual a habilidade que
se espera desenvolver e onde se quer chegar com o uso de BIM.
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Arayici et al. (2011a) aponta que um prévio diagnóstico da situação existente contribui
para alinhar a implementação do BIM com os objetivos do negócio e as práticas
correntes na empresa. Este diagnóstico pode ser realizado através do mapa do fluxo
operacional, elaboração de fluxogramas, organogramas, organização de seminários com
os funcionários, bem como, a realização de estudos piloto sobre projetos já realizados.
A bibliografia atual enfatiza a necessidade de mudanças nos processos gerenciais e ao
fator humano (Deutsch, 2011; Smith; Tardif, 2009). Assim, discute-se como deve ser a
abordagem da implementação: top-down, botton-up, com um time focado ou a partir de
um piloto. Arayici et al. (2011b) e Hartman et al. (2012) mostram a importância de
envolver o time operacional no processo de mudança (bottom-up) a fim de compreender
o seu impacto em tempo e custo e minimizar a resistência das pessoas. Por outro lado,
Wong (2009) observa que o apoio governamental para implementação BIM direciona o
setor para uma maior utilização de BIM e, se esse apoio for forte, pode criar um
ambiente ativo e uniforme para uma ampla aceitação e desenvolvimento do BIM.
Entretanto, se esse apoio for fraco, o setor tende a não adicionar o fator interorganizacional de colaboração e manter-se fragmentado.
3.3

Revisão Bibliográfica: Implementação de BIM

3.3.1 Segundo Guias elaborados por iniciativas governamentais
Em países, como Austrália, Estados Unidos, Finlândia e Reino Unido, onde há um uso
mandatário de BIM, foram publicados guias com diretrizes, que apresentam estratégias
e abordagens visando atender aspectos específicos da implementação. Estas diretrizes
buscam dar transparência aos processos de negócios e processos de projeto (SHIGAKI;
FAZENDA, 2013).
Os guias levantados são:
• NATSPEC (2011, Austrália), trata o processo de implementação como um
procedimento para a gestão da informação de forma colaborativa. O guia
apresenta um protocolo para a troca de informação, a partir da orientação à
definição do escopo, papéis e responsabilidades, ou seja, parte de um novo
desenho do processo de gestão de projetos com uso do BIM e apresenta algumas
ferramentas para auxiliar no desenvolvimento dos projetos. O guia orienta à
elaboração de um Plano de Gestão BIM documento formal, que define como o
projeto será executado, monitorado e controlado com o apoio do BIM.
• United States National Building Information Modeling Standard, NBIMS-US:
desenvolvido pela organização Building Smart Aliance, está em a sua terceira
versão, em 2013 (EUA). Está voltado para a implementação de BIM na gestão
do processo de projeto, onde o foco é fornecer padrões abertos para transformar
a atual gestão do ciclo de vida ineficiente e ineficaz do ambiente construído.
Este guia tem como principal objetivo padronizar a forma como os profissionais
usam BIM, para passar de forma mais fácil as informações de uma fase do
processo de construção para outra.
• Penn State BIM Project Execution Planning Guide, da Pennsylvania State
University (2010, EUA) foca na organização de um BIM Project Execution Plan
(PEP). Para a criação e implementação do PEP são sugeridos quatro passos
principais: identificar o valor de BIM utilizado nas fases de planejamento do
projeto, projeto, construção e operação; criar mapas de processo para a execução
do BIM; definir as entregas de BIM na forma de troca de informações; e
desenvolver a infraestrutura na forma de contratos, procedimentos de
comunicação, tecnologia e controle de qualidade, para dar suporte à
implementação. No final do guia, algumas sugestões são feitas para se obter uma
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implementação bem sucedida, dentre elas estão: identificar a pessoa mais
adequada para fazer o PEP (BIM Champion), envolver a diretoria da empresa,
fazer com que a equipe de projeto trabalhe de forma colaborativa, adaptar o PEP
para a estrutura de cada empresa, revisá-lo regularmente e disponibilizar os
recursos necessários. O PEP deve delinear os objetivos, processo de troca de
informações e infra-estrutura de suporte para a implementação. Uma vez que o
PEP é criado, a equipe pode acompanhar e monitorar seu progresso em relação a
ele, para ganhar o máximo de benefícios da implementação BIM.
• CoBIM - Common BIM Requirements (2012, Finlândia) foi desenvolvido a
partir do Senate Properties BIM Requirements, de 2007, e tem como principal
objetivo produzir uma cultura de operação para o uso de BIM, em projetos de
construção e manutenção baseada em BIM. Está dividido em 13 partes,
compreendendo desde requisitos gerais a requisitos de construção, passando por
análise de energia, gerenciamento de projeto e uso e manutenção. Destaca a
importância dos modelos e interface dos softwares, bem como dá orientações
para cada etapa do projeto.
• PAS 1192-2, surge, como complemento dos processos e procedimentos contidos
no BS 1192:2007 (órgão de normalização do Reino Unido), um documento que
fornece informações sobre a gestão de dados produzidos, dentro de um ambiente
de projeto BIM. Ele descreve os documentos que devem ser produzidos como
parte do processo BIM e detalha funções e responsabilidades necessárias, para
implementar um processo BIM em um projeto. Incide especificamente sobre a
entrega do projeto, onde a maioria dos dados gráficos, dados não-gráficos e
documentos, conhecidos como o modelo de informações sobre o projeto, são
acumulados desde a concepção e construção de atividades.
• Guia AsBEA - Boas Práticas em BIM, fascículo 1 (2013, Brasil), aborda
aspectos básicos para a adoção de BIM, em empresas relacionadas à cadeia de
projetos e construção civil. Seu conteúdo abrange desde a estruturação dos
escritórios de projeto, passando pelas necessidades de treinamento,
infraestrutura, fluxo de trabalho, elaboração de bibliotecas e componentes, até a
análise das necessidades dos contratantes e formatação de contratos em BIM.
Destaque para a exigência de um plano de negócio para a implementação do
BIM, como ponto de partida, com os objetivos estratégicos, a metodologia de
implementação, os recursos necessários e os prazos bem definidos. Também
considera importante a padronização de arquivos modelos e aquisição e/ou
organização de bibliotecas paramétricas.
3.3.2 Segundo a bibliografia
Alguns autores, publicaram sequências de passos a serem seguidos para a
implementação BIM, como seguem destacados abaixo, respectivamente:
• Eastman et al. (2011): definir objetivos claros para o negócio, estabelecer
métricas para avaliar o progresso da implementação, fazer um exercício teste,
realizar um projeto piloto, participar ativamente dos esforços de implementação.
• Smith e Tardif (2009): alinhar a estratégia de implementação com as tendências
tecnológicas, avaliar os riscos envolvidos, delimitar uma abordagem sistemática
para a implementação, promover uma mudança cultural a partir da gestão da
informação colaborativa, avaliar a capacidade da equipe, usar a tecnologia para
aumentar a confiabilidade e reduzir o risco na troca de informações e gerenciar
expectativas.
• Deutsch (2011): estabelecer o comprometimento com a diretoria, desenvolver
um plano de implementação, selecionar um projeto piloto e um time para iniciar
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a implementação, contratar uma consultoria BIM, configurar um treinamento
inicial, mudar o vocabulário e a percepção, avaliar o plano de implementação,
criar um manual BIM e replicar o processo para novas equipes e iniciar novos
projetos com o processo BIM.
• Uthman (2011): identificar os objetivos da organização, selecionar e treinar o
time, testar e realizar um teste piloto.
• Codinhoto et al. (2011): identificar e entender quais são os atuais problemas que
a organização possui, quanto eles custam (em termos de tempo, pessoal e
recursos), o quanto estes problemas poderiam ser melhorados com BIM, qual o
valor do investimento para implementar o BIM (treinamento do pessoal,
aquisição de software, mudança nos processos necessários), além de, avaliar os
níveis de capacidade e de maturidade da empresa em relação ao BIM.
4
4.1

ESTUDO DE CASO
Estudo de caso: Compreensão e Pré-BIM

A empresa P entende BIM como sendo um processo de gerenciamento de elementos do
edifício e de espaços utilizando um modelo virtual do mesmo. Em 2006, percebendo
que o sistema existente não acompanharia as necessidades futuras e que o modelo
tradicional se mostrava ineficiente para o desenvolvimento e coordenação de projetos,
como custos e prazos acima do previsto, informações “perdidas” ao longo do processo,
falta de confiabilidade de dados e tomada de decisão equivocada, ela decidiu buscar um
novo sistema de gestão de projetos.
Embora a empresa P esteja localizada em um país, onde o uso de BIM será obrigatório a
partir de 2016, para empresas que projetem obras públicas, ela não foi influenciada por
esta questão, uma vez que, o governo britânico não faz parte da sua carteira de clientes.
Também, não seguiu nenhum guia ou manual de orientação, pois alega que, na época
em que tomou a decisão de adotar BIM, os mesmos não existiam.
A iniciativa partiu através de dois funcionários do escritório, que já haviam trabalhado
com BIM, e que apresentaram a ideia à diretoria. Desta forma, a estratégia adotada foi a
de aquisição e teste de uma nova tecnologia, que pudesse melhorar o processo de
projetos, principalmente no que se tratava de visualizações do produto final em 3D.
4.2

Estudo de caso: Implementação de BIM

A implementação de BIM se deu com a aquisição do software Autodesk Revit e
treinamento deste para todos os integrantes do setor de projetos. A escolha desta
ferramenta não surgiu como resultado de uma análise detalhada de outros softwares
BIM, como sugere Arayici (2011b), e sim pelo fato de ser a ferramenta dominada por
um dos autores da proposta da implementação de BIM, na empresa P.
A empresa não possui um Plano de Execução de BIM, mas está desenvolvendo um
protocolo BIM, que contém os requisitos necessários para o desenvolvimento de
projetos, focando no modelo BIM e nas informações que o compõem, e também, em
como deve ser realizada a troca destas informações.
4.3

Estudo de caso: Uso de BIM

O processo de projeto dos projetos da empresa P segue o modelo sugerido pelo RIBA
(The Royal Institute of British Architects) Plan of Work 2013, que é composto pelas
etapas: 0) Definição da Estratégia, 1) Preparação do Projeto, 2) Projeto Conceitual, 3)
Projeto Desenvolvido, 4) Projeto Técnico, 5) Construção, 6) Entrega e 7) Uso.
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Trabalha-se com diversos intervenientes ao longo do processo e, para cada projeto, pode
existir um tipo de contrato (Procurement) diferente, o que influencia na forma de
licitação e contratação dos construtores e demais subcontratados.
Observou-se que na maioria dos projetos, desenvolvidos pela empresa P, o uso de BIM,
inicia-se pelo uso do software Revit, na fase do Projeto Conceitual, na qual, um
primeiro esboço do projeto é feito à mão, e então é apresentado ao cliente. Obtendo-se a
sua aprovação referente a este, ele é escaneado, gerando uma imagem. Sobre esta
imagem segue-se utilizando o software Revit, agora para modelar as paredes e demais
elementos, obtendo-se o modelo 3D, denominado de volumetria (Massing). Com uma
nova aprovação do cliente, que neste momento consegue visualizar o projeto, segue-se
refinando o modelo 3D. À medida que o projeto avança, mais informações são
adicionadas ao modelo, tornando-o mais próximo possível do edifício real.
As empresas fornecedoras dos projetos complementares, que frequentemente trabalham
em conjunto com a empresa analisada, na sua maioria, não trabalham com software
BIM, o que dificulta o trabalho colaborativo entre diferentes equipes de projeto.
Além do protocolo BIM, que a empresa P está desenvolvendo, ela possui um guia de
padrões do uso de BIM, para orientar a equipe de projeto. Este está dividido em duas
partes. A primeira está relacionada ao uso da tecnologia BIM para o Modelo
Esquemático com foco na sub-etapa de Planejamento (que fica dentro da etapa de
Projeto Conceitual). Nesta primeira parte, o modelo arquitetônico representará o projeto
e layout genéricos da estrutura do edifício, que servirá de base para os modelos de
projetos complementares, tais como mecânico, elétrico e estrutural. A segunda parte
está relacionada ao Modelo do Elemento com foco na etapa de Projeto Técnico (ou
Detalhado). Nesta, o modelo arquitetônico continuará servindo de base para os modelos
de projetos complementares, porém de forma mais detalhada, já que possuirá
informações vindas dos demais projetistas. Este modelo servirá de base para o modelo
de construção. Este guia mostra também quais são as informações necessárias, para
alimentar o modelo inicial (volumetria), fazendo-o evoluir a cada etapa, até chegar no
modelo necessário para o gerenciamento de facilities.
Outro software BIM utilizado pela empresa, em alguns projetos, é o software Sefaira,
com o qual, ela faz uma simulação de desempenho do edifício quanto à eficiência de
energia, conforto térmico, vento, orientação solar e sombreamento, a partir do modelo
desenvolvido em Revit.
A empresa busca, a longo prazo, utilizar softwares BIM para a verificação de requisitos,
cronograma 4D, custos 5D, porém acredita que isso levará algum tempo.
5

RESULTADOS

Analisando-se os dados obtidos, verifica-se que na bibliografia é recomendado que seja
avaliado inicialmente o impacto da implementação BIM na empresa, considerando
principalmente os riscos e o retorno do investimento. Agora, se a empresa não mediu
sua situação no passado, em termos de atraso, retrabalho, busca por informação não
compartilhada e os problemas existentes devido a falta deste, como mensurar as
melhorias geradas com o uso de BIM? Para isso, recomenda-se que, além de desenhar o
processo atual, sejam mapeados e quantificados problemas recorrentes ao longo de um
projeto e que se estabeleça um ciclo de feedback entre projetistas com seus diferentes
clientes: construtora, cliente final e/ou usuário e coordenação de projeto.
A definição dos objetivos da empresa com relação ao BIM e a contratação de um
profissional, que assuma o papel de gerente BIM, são as recomendações mais
recorrentes nos guias e manuais apresentados neste trabalho. Comparando com o caso
apresentado, a empresa P estabeleceu como foco o desenvolvimento de modelos 3D,
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para auxílio próprio, através da visualização do projeto, e todas as ações, desde o
princípio, foram acompanhadas por um gerente BIM. Além disso, como os demais
projetistas, que trabalham em paralelo com esta empresa, estão mais atrasados com
relação ao uso da tecnologia e, consequentemente, do próprio BIM, ela acredita que o
desenvolvimento do seu protocolo BIM, poderá ser extendido a eles, no futuro, não
encarando isso como um empecilho, quanto à integração entre todas as empresas
envolvidas em um projeto.
Do ponto de vista da empresa P, a falta de demanda de projetos em BIM, por parte do
cliente, torna o trabalho colaborativo, entre os diversos projetistas, mais difícil. A
empresa deveria tentar mostrar para o cliente e demais intevenientes, os reais benefícios
de BIM, para cada parte envolvida no processo, para, então, poder estabelecer um
processo de projeto mais colaborativo, usando as ferramentas tecnológicas como apoio.
6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou analisar como uma empresa de projetos implementou BIM, já que,
a literatura traz diversos guias, que buscam orientar aqueles que desejam implementar
BIM em seu negócio, para melhorar seu desempenho e a qualidade dos projetos.
Neste sentido, conclui-se que a bibliografia apresenta uma série de conceitos
fundamentais para o seu sucesso, tais como interoperabilidade, trabalho colaborativo e
integrado, e gestão da mudança. Desta forma percebe-se que o caminho a ser seguido
para a implementação revela-se longo, complexo e voltado a uma mudança na forma
com que o setor da arquitetura, engenharia e construção vem trabalhando. Entretanto,
nota-se que, a empresa analisada introduziu BIM de forma espontânea, sem apoio dos
guias ou evidências empíricas existentes, mas com foco na produção de modelos, que
traz como principais benefícios os desenhos coordenados e visualizações 3D. Além
disso, acabou focando no desenvolvimento de protocolos internos, voltados para a
tecnologia, não deixando de lado a definição de um objetivo claro, que a orientasse à
implementação.
A empresa entende que BIM não é somente o modelo 3D, por isso, sabe que tem um
longo caminho a percorrer, para, de fato, ter todo o processo de projeto em BIM. No
entanto, acredita que o primeiro grande passo já foi dado: a mudança de paradigma na
forma de conduzir o projeto dentro do processo, com o uso da tecnologia.
Sendo assim, o estudo exploratório realizado mostrou que, a empresa P conseguiu ser
bem sucedida em implementar BIM sem a utilização de guias e manuais, porém, isso
pode ter colaborado no aumento do caminho percorrido, já que faltaram orientações
claras dos passos a serem dados.
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RESUMO
O setor da construção é considerado um dos maiores consumidores de recursos do planeta e um dos
principais setores produtivos da economia. Esse cenário justifica o estudo do fluxo de materiais
empregados na construção, através da sistematização de seus processos, com o intuito de reduzir o
desperdício de insumos, aumentar a sustentabilidade dos recursos empregados e aprimorar os processos
envolvidos. Além do foco produtivo do canteiro de obras, deve-se observar a cadeia de suprimentos, bem
como atentar para os problemas ambientais resultantes da fabricação, distribuição e disposição final. A
identificação do fluxo de materiais com suas características quantitativas e qualitativas permite um
equacionamento da mesma, a partir de simulações, para obter o máximo de eficiência em seus processos,
inclusive no reaproveitamento de resíduos. Neste artigo estudou-se a redução de desperdícios no canteiro
e na cadeia de suprimentos como um todo, apontando possibilidades de melhoria no fluxo de materiais,
estoques e tempos de processamento na obra e na cadeia, a partir da elaboração de simulações e da análise
da proposta dos pesquisadores quanto à logística reversa no setor da construção civil. Destaca-se a
aplicação dos princípios da Construção Enxuta e das possibilidades de simulação teórica com o uso das
soluções propostas pelos pesquisadores. A pesquisa inicia-se pelo estudo de artigos nacionais e
internacionais que subsidiam a elaboração da revisão bibliográfica, seguida pela modelagem e simulação
através do software “STELLA”.
Palavras-chave: Construção Civil, Fluxo de Materiais, Cadeia de Suprimentos, Construção Enxuta.

ABSTRACT
The construction sector is considered one of the biggest consumer of natural resources and one of the
main productive sectors of economy. This scenario justifies the materials flow employed in construction,
from the flow process systematization, with the intention to reduce the waste of inputs, increase
sustainability of the employed resources and improve the involved processes. Beyond the productive focus
in the construction site, the supply chain should also be observed, as well as being aware to the
environment problems resulted of the fabrication, distribution and final deposition. The materials flow
identification with its quantitative and qualitative features allow its establishment, from simulations, to
get a higher level of efficiency in the processes, including the reuse of resources. In this article were
studied the waste in the construction site and in supply chain as a whole, pointing possibilities to improve
the materials flow, stock and processing times at construction site and the chain, from elaboration of
simulations and analysis of the proposal by the researchers of reverse logistics in civil construction
sector. It highlights the Lean Construction application and of the possibilities to theoretically simulate
using the solutions proposals by the researchers. The research starts by studying national and
international articles that subsidize the elaboration of bibliographic review, followed by modulation and
simulation through the software “STELLA”.

Keywords: Civil Construction, Materials Flow, Supply Chain, Lean Construction.
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1

INTRODUÇÃO

Historicamente o setor da construção civil sempre apresentou problemas relativos a
desperdícios e perdas em obras. O aumento da concorrência no mercado atual e a
diminuição das margens de lucro obtidas criam a necessidade de maior investimento nas
áreas de planejamento e controle, o que leva a realização de estudos em busca de
soluções que reduzam os desperdícios e as perdas no setor. Segundo Oliveira (2010),
nesse contexto o efetivo desenvolvimento de planos adequados à realidade das obras
torna-se uma questão crucial para o bom desempenho das empresas construtoras.
A Cadeia de suprimentos na construção tende a ser fragmentada devido à grande
variedade de projetos, fornecedores e outros recursos diretos (como força de trabalho) e
indiretos (aluguel de equipamentos) necessários. Além disso, as empresas da construção
civil, também chamadas de prestadoras de serviço ou empresas, tendem a ser geridas
baseadas em métodos de gerenciamento de projeto tradicionais. Como o entendimento
comum do gerenciamento de projeto depende do tempo, estratégias tradicionais,
polícias e das diretrizes para o gerenciamento das cadeias de suprimentos na construção
têm sido baseadas em abordagens temporárias. Neste sentido, os problemas encontrados
nas cadeias de suprimentos na construção podem ser atribuídos ao impacto conjunto do
aumento da fragmentação e da ineficiência dos métodos de gestão (Souza & Koskela
2014). Por definição, cadeia de suprimentos é o processo da movimentação de bens
desde o pedido do cliente através dos estágios de aquisição de matéria prima, produção
até a distribuição dos bens para os clientes.
1.1

Justificativa

A globalização econômica tem promovido grandes transformações na economia
mundial. Exemplos destas transformações são: o aumento da competitividade,
introdução de novas tecnologias gerenciais a mudança comportamental do mercado
consumidor, que se mostra cada vez mais exigente e informada.
Na última década, a construção civil brasileira vem passando por um processo de
mudanças e reestruturação produtiva em diversos de seus segmentos, impactando
diretamente no cotidiano dos trabalhadores e do movimento sindical do setor. Segundo
Mesquita (2012), no ano de 2012 a construção civil foi responsável por cerca de 14% do
PIB nacional, o que demonstra a importância dos estudos na área de gestão e
planejamento na construção civil, devido ao seu peso na economia nacional.
Em detrimento a este novo cenário econômico, as empresas dispostas a permanecer no
mercado competitivo tiveram de buscar novos posicionamentos e aperfeiçoamentos de
suas cadeias produtivas e gerenciais, buscando compreender a cadeia de suprimentos
como um todo, procurando por formas de minimização de gastos, prazos e desperdícios.
Com isso, os estudos na área tornaram-se cada vez mais valorizados, para assim
aumentar as margens de lucro e a velocidade de produção.
Atualmente, um dos principais focos dos estudos em cadeia de suprimentos tem sido a
compreensão do paradigma da mentalidade enxuta ou Lean thinking, aplicado ao
sistema de agentes, onde o objetivo principal é a viabilização dos conceitos Lean na
estrutura logística da cadeia de suprimentos. Apesar dos diversos estudos para a
compreensão e implementação da mentalidade enxuta na cadeia de suprimentos da
construção civil, através da aplicação de princípios da mentalidade enxuta, percebem-se
ainda poucos avanços, considerando-se a complexidade das cadeias de suprimentos
investigadas (FONTANINI, 2009).
Os princípios da mentalidade enxuta atendem às exigências do contexto atual, além de
ter como ponto de partida a eliminação de desperdícios. Inclui desde estoques de
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matéria-prima, do material em processamento até o produto acabado entregue ao
cliente. Os sistemas de suprimentos enxutos exigem a integração no processo produtivo
o que significa a minimização de desperdícios. Essa integração permite uma melhor
sincronização entre oferta e demanda levando material para o canteiro (Azambuja et. al.,
2013).
2
2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Planejamento dos Fluxos de Materiais

As pesquisas no campo da Construção Enxuta são recentes, suas técnicas e aplicações
estão ainda em estudo. Diversos pesquisadores no Brasil e no mundo tem buscado o
desenvolvimento desta ferramenta, a qual tem se apresentado muito promissora. Os
resultados após sua aplicação foram positivos, apresentaram melhores níveis de serviço.
De acordo com Sanagiotto (2010), na busca de melhores desempenhos, em menor
tempo, sem um aumento nos custos e sem o comprometimento da qualidade ou da
conformidade há necessidade de melhorias nos fluxos de materiais. Para Moraes (2007),
o processo de planejamento deve ser estruturado para atender à hierarquia das decisões
estratégicas e táticas, operando com a manipulação de dados e geração de informações,
permitindo avaliar o impacto de estratégias de produção no resultado do
empreendimento e na empresa como um todo.
O objetivo de planos e estratégias se baseia numa simples visão. Observada que todos
dentro de uma cadeia produtiva devam saber a dimensão, ou seja, todas as atividades do
universo dos empreendimentos de engenharia, buscando um único caminho: eliminação
de possíveis erros, redução de prazos e otimização de recursos – aumentando as
possibilidades de êxito (FORTES, 2009).
Segundo o Construction Industry Institute (2011), a implementação de sistemas de
informação para gestão de materiais devem facilitar a divulgação de dados atuais para
uma ampla gama de usuários do sistema e pode ser aplicado em uma grande variedade
de condições de projeto. De acordo com Soto (2007), do ponto de vista do longo prazo,
as organização ligadas a construção tem de melhorar os processo de forma contínua, a
fim de encontrar e utilizar a melhor prática. No entanto, mesmo a melhor prática tem
uma ampla reserva de melhoria de potencial e de eficiência, ou pelo menos que continue
em evolução.
Em Oliveira (2010), com base em um conjunto de práticas vinculadas a conceitos e
princípios básicos da Construção Enxuta, considerados essenciais para um planejamento
eficaz, a autora avaliou 33 planos elaborados por uma empresa de consultoria em
planejamento. Ela também analisou as causas de não cumprimento dos pacotes de
trabalho. Ao Planejamento são referentes 24,78%, 14,60% ao Projeto e 9,73% à
Administração. Pode-se notar a importância de um bom planejamento.
As causas referentes ao não cumprimento dos pacotes de trabalho relacionados ao
planejamento foram: Alteração de Plano de ataque; Área não liberada para realização de
serviços; Atraso de predecessora; Dificuldade de execução; Falha na programação da
obra. Os problemas mais comuns foram: Atraso de predecessora (30,6%); Alteração de
Plano de ataque (22,5%) e Falha na programação da obra (20,7%). Estes problemas
foram detectados no nível de programação e controle da obra, gerando estratégias que
modificam o planejamento.
Com essa análise conclui-se que a padronização da logística dentro de uma mesma
empresa pode ter um grande reflexo na produtividade. Com isso cria-se um mecanismo
para os fluxos e o mesmo processo de execução. Assim, faz com que não existam
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atividades desnecessárias, reduzindo os seus desperdícios e o tempo de execução,
apresentando ganhos em termos de qualidade, produtividade e redução de custos.
2.2

Modelagem e Simulação

Na busca por maior eficiência de uma cadeia produtiva, uma possibilidade é a utilização
de simuladores. Essa ferramenta permite criar a cadeia em um ambiente virtual e
realizar diversos testes sobre ela, possibilitando comparar os diversos resultados obtidos
e assim chegar ao modelo mais eficiente de produção. Conforme Chwif e Medina
(2010) quando se pensa em simular algo, busca-se obviamente simular algum sistema,
um agrupamento de partes que operam juntas, visando a um objetivo em comum. Um
sistema sempre pressupõe uma interação causa-efeito entre as partes que o compõem.
Para permitir a compreensão da aplicação de concepção enxuta na construção, foram
criados os modelos de simulação. Os modelos de simulação se tornaram uma ferramenta
de experimentação onde os princípios enxutos foram introduzidos para avaliar os
impactos destes em processos mais simples (AL-SUDAIRI, 2007).
De acordo com Azevedo et al. (2007), Nazareno et al. (2003), Al-Sudairi (2007), ao
mapear a Cadeia Construtiva através da determinação das atividades e seus tempos de
ciclo, identifica-se o comportamento do processo. Sendo ainda possível realizar um
comparativo entre um modelo inicial e um modelo enxuto, onde a partir destes traça
uma estratégia que interpretará os resultados obtidos.
Segundo Azevedo (2010), estudar a execução das atividades presentes em uma cadeia
produtiva requer analisar o processo construtivo como inserido em uma cadeia de
suprimentos. Nesta o fluxo de valor poderá ser mapeado e as possíveis interrupções ao
fluxo contínuo podem ser inseridas no modelo de fluxo ideal. Pode-se estabelecer a
meta ideal de fluxo e simular, a partir dos dados disponíveis de desperdício, a
interrupção. Contudo criar um modelo enxuto de estudo significa não somente aplicar
os princípios enxutos a parâmetros de construção, mas interpretar o que os resultados
obtidos significam. Deles se extraem a medida do desperdício gerado durante a
execução das atividades.
3

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do estudo proposto, primeiramente foram analisados os dados
coletados em campo para a cadeia de suprimentos de esquadrias de alumínio relatados
na dissertação de Fontanini (2004), a qual seguia um modelo de produção denominado
Empurrado-Empurrado (EE-EE). No modelo Empurrado-Empurrado a produção
começava antes da ocorrência da demanda pelo produto, ou seja, a produção dependia
de uma ordem anteriormente enviada. Após o recebimento de tal ordem, era feita a
produção do produto, não existindo qualquer relação com a real demanda dos clientes.
Nesse modelo, a produção ocorria isoladamente em cada agente, sendo a ordem de
produção enviada ao setor responsável, que produzia os itens e depois os “empurrava”
para a próxima etapa do processo produtivo, daí o nome “produção empurrada”.
Após a análise, foi realizada a elaboração do modelo para um estado futuro, baseado no
modelo proposto por Fontanini (2009), que consistia na implementação de dois
supermercados com Kanbans. Contudo, foi necessária a adaptação deste modelo para se
enquadrar na cadeia de suprimentos de esquadrias de alumínio de Fontanini (2004). O
sistema de Kanban consistia em um controle dos estoques visuais, normalmente
disponibilizado ao lado dos Supermercados (estoques controlados). Este sistema define
cartões que informam ao processo antecessor a necessidade de produção, no tempo
correto e na qualidade especificada. O Kanban parte do pressuposto de que não se deve
produzir nada até que o cliente (interno ou externo) de seu processo solicite a produção
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de determinado item. À medida que o cliente de um processo necessita de itens, ele
recorre aos “Kanbans” em estoque, acionando diretamente o processo para que os
“Kanbans” dos itens consumidores sejam fabricados e repostos aos estoques. Avaliadas
as cadeias, foi realizada a modelagem e simulação propostas por Fontanini (2009) com
o auxilio do software STELLA 9.1.2, para o estado atual e futuro das cadeias acima
descritas. Na elaboração do modelo de estado futuro utilizou-se a ferramenta Kanban
em dois agentes da cadeia de suprimentos de esquadrias de alumínio original (KK-KK).
Como resultado foi realizado uma comparação entre os dois modelos, a partir das
simulações descritas acima, e comparando também os dados obtidos relativos aos
estoques, ao tempo de reposição das esquadrias e do nível de serviço da cadeia de
suprimentos.
4

ESTUDO DE CASO

O estudo de caso em questão foi relativo à cadeia de suprimentos composta por cinco
agentes: Fabricante de Tarugos de Alumínio (Poços de Caldas - MG); Fabricante de
Perfil de Alumínio (Sorocaba – SP); Fabricantes de Esquadrias de Alumínio (Indaiatuba
– SP); Obra / Construtora (Campinas – SP); Cliente Final (Campinas – SP).
5

ANÁLISE DOS DADOS

A pesquisa iniciou com a modelagem e posterior simulação do estado atual da cadeia de
suprimentos de esquadrias. Verificou-se que o fluxo de materiais percorria os agentes de
forma “empurrada”, apresentando diversos estoques entre agentes dos processos. Tal
constatação é possível de se observar a partir do modelo representado na Figura 1. A
cadeia de suprimentos de esquadrias de alumínio apresentou no estado atual um Lead
Time total de 161,3 dias. Entretanto, o tempo de valor agregado observado foi de 5,2
horas, sendo que o total de etapas envolvidas foi de 28 processos. Destes, apenas 21
agregavam valor. Neste primeiro modelo obteve-se uma média de nível de serviço de
aproximadamente 90,93% ao final de 360 dias simulados.
Gráfico 1 – Resultado do acompanhamento de Estoques do Macro Mapa de Fluxo de Valor do
Estado Atual da Cadeia de Suprimentos de Esquadrias de Alumínio EE-EE, adaptado de
(FONTANINI, 2009)

O nível de serviço se manteve alto em função dos grandes estoques que os agentes
foram obrigados a manter devido a incerteza de entrega do material na qualidade e dia
previstos. Tal fato acarreta maiores custos e investimentos, com possivel deteriorização
de parte dos materiais em estoque, sendo este modelo continuamente repetido nas obras,
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mesmo nos dias atuais. Ao analisar o Gráfico 1 observa-se os estoques crescentes na
Obra e no Distribuidor sincronizados com a demanda constante das etapas planejadas.
Ainda é possivel observar o estoque da Fábrica (gráfico dente de serra) que oscila em
função das compras programadas pelo setor de suprimentos. Aparentemente espera o
estoque zerar para realizar o novo pedido, o que acarreta maiores prazos de entrega e
possiveis atrasos. A estrutura do Modelo Empurrado-Empurrado (EE-EE), representado
na Figura 1, é uma adaptação do modelo presente em Fontanini (2009) necessária para a
aplicação dos dados presentes em Fontanini (2004).
Na sequencia propõe-se então o estado futuro da cadeia de suprimentos de esquadrias de
aluminio com a utilização de uma ferramenta Lean: o Kanban. No modelo foram
dimensionados, nos dois principais agentes, supermercados (estoques controlados) que
contemplavam a capacidade de uma semana de estoque de esquadrias e tempo de
reposição de dois dias. Foi observado o emprego dos supermercados e dos novos prazos
sugeridos na Figura 2.
No Gráfico 2, Modelo Kanban-Kanban (KK-KK), observa-se os estoques dos
fornecedores sincronizados. Apresenta uma melhoria no nivel de serviço demonstrado
pela cadeia de suprimentos de 99,99%. Neste caso houve uma adaptação dos dados do
modelo de simulação presentes nos trabalhos de Fontanini (respectivamente 2004 e
2009), pois as informações existentes não se ajustavam ao modelo desta simulação. Fica
evidente nos dois gráficos a diferênça entre estoques a serem mantidos pela obra, o que
possibilita diminuição nos investimentos com materiais e com locais para
armazenamento, investivemento que pode ser aplicado em outras fontes de renda ou em
mais pessoal e equipamentos.
Gráfico 2 – Resultado do acompanhamento de Estoques do Macro Mapa de Fluxo de Valor do
Estado Futuro da Cadeia de Suprimentos de Esquadrias de Alumínio KK-KK, adaptado de
(FONTANINI, 2009)

6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No estudo de caso houve a possibilidade da aplicação da metodologia da simulação, o
que garantiu a caracterização dos dois modelos. Os modelos foram elaborados de forma
genérica com base nos trabalhos de Fontanini (2004 e 2009), o que possibilita sua
aplicação para outras cadeias de suprimentos também.
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Comparando os dois gráficos é possivel obter algumas informações. Percebe-se que no
Gráfico 1, apesar de apresentar um alto nivel de serviço, apresenta uma grande
quantidade de material em estoque, o que acarreta gastos quanto a um local de
armazenamento de material, como a locação de um galpão por exemplo. Também
acarreta em material parado no estoque, possivel perda de qualidade, maior prazos de
entrega com possivel atraso. Outra desvantagem, são os custos financeiros investidos
neste material parado, o que poderia financiar outros investimentos necessários ou
rentáveis. Já no Gráfico 2, é possivel observar o sincronismo entre a Fábrica e o
Distribuidor, com abastecimentos a cada 6 dias, entre a ordem do pedido e o
encaminhamento do material. Acaba por dispensar a necessidade de grandes estoques
para suprir as necessidades do Cliente, com o aumento do Nivel de Serviço com uma
melhora de aproximadamente 10% e com a redução de desperdicios no fluxo de
materiais. O que gera a diminuição dos prazos de entrega e dos gastos.
No Modelo da Figura 2, foi obtido um alto nível de giro de estoque, no valor de 17,32
ao final de 360 dias. Já no Modelo da Figura 1, obteve-se um valor de 5,42, o que
demonstra a vantagem da implementação das ferramentas Lean. Com a implementação
destas ferramentas, observa-se um impacto mais positivo pelos agentes mais a jusante
da cadeia de suprimentos, ou seja, os agentes que tem mais proximidade com o cliente
final. Isto acarreta um impacto positivo maior nos indicadores de desempenho
escolhidos, relativos ao tempo e estoque.
Devido a todos essas vantagens apresentadas, juntamente com o mercado competitivo
atual e a diminuição das margens de lucro obtidas e de menor dinheiro investido, cria-se
a necessidade de maior investimento nas áreas de planejamento e controle. Então há
necessidade da busca de soluções que reduzam os desperdícios e as perdas na
construção. Isso demonstra a importância de estar preparado e de antever problemas
futuros, colocando as empresas mais preparadas à frente de suas concorrentes.
7
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Figura 1 – Modelo para o Macro Mapa de Fluxo de Valor do Estado Atual da Cadeia de Suprimentos de Esquadrias de Alumínio EE-EE,
adaptado de (FONTANINI, 2009)
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Figura 2 – Modelo para o Macro Mapa de Fluxo de Valor do Estado Futuro da Cadeia de Suprimentos de Esquadrias de Alumínio KK-KK,
adaptado de (FONTANINI, 2009)
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RESUMO
Os desastres naturais expõem vulnerabilidades das cidades tanto em questões de prevenção quanto de
respostas aos mesmos. Considera-se um desastre natural quando um fenômeno natural atinge estruturas
socioeconômicas, ou seja, quando trás danos materiais e à vida humana. Os desastres naturais mais
recorrentes no Brasil são: estiagem e seca, inundações e alagamentos.
O conceito de resiliência urbana tem embasado discussões relativas à redução dos riscos de desastre. Em
um ambiente urbano, resiliência é entendida em termos humanos e de infraestrutura como preparação,
adaptação, resposta e recuperação de uma cidade frente a um choque externo de forma eficiente para se
restabelecer um equilíbrio.
Este conceito foi adotado pela Defesa Civil. No Brasil, esta instituição é responsável pelas ações de
prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação. Historicamente, as ações da Defesa Civil eram
mais evidentes na fase de resposta, mas a partir do Programa 2040 – Gestão do Risco e Resposta a
Desastres, que faz parte dos programas e ações da Defesa Civil nacional, observou-se uma mudança de
paradigma, voltada principalmente para ações de preparação e prevenção.
Este trabalho tem por objetivo analisar essa mudança de paradigma, de forma a levantar pontos
importantes na discussão sobre maneiras de pensar o espaço urbano frente aos desastres naturais.
O Programa 2040, no ano de 2012 investiu em ações de prevenção mais de R$ 360 milhões e no ano de
2013, foram mais de R$ 740 milhões investidos.
Análises preliminares mostram que ao adotar o conceito de resiliência urbana às suas ações a Defesa Civil
passa a priorizar a gestão do risco. Os investimentos foram em obras de drenagem, contenção de encostas,
controle de cheias e monitoramento e alerta.
Palavras-chave: Resiliência Urbana, Gestão do Risco, Defesa Civil.

ABSTRACT
Natural disasters expose vulnerabilities of cities both in matters of prevention and response. A natural
disaster is a natural phenomenon that affects negatively both infrastructure systems and population. The
most recurrent natural hazards in Brazil are: drought and flooding.
The concept of urban resilience has based discussions on disaster risk reduction. In an urban
environment resilience is understood in terms of human and infrastructure in preparation, adaptation,
response and recovery of a city from an external shock efficiently to restore the balance.
This concept was adopted by the Civil Defense. In Brazil this institution is responsible for prevention,
preparedness, mitigation, response and recovery from disasters.
Historically the Civil Defense were more evident in the response phase, but from the Program 2040 - Risk
Management and Disaster Response, which is part of the programs and actions of the national Civil
Defense a paradigm shift was observed, mainly focused on preparedness and prevention actions.
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This study aims to analyze this paradigm shift to raise important points in the discussion of ways of
thinking about urban space regarding natural disasters.
The Program 2040 in 2012 invested in prevention actions over R$ 360 million, in the year 2013 were
more than R$ 740 million invested.
Preliminary analyzes has shown that by adopting the concept of urban resilience to their actions Civil
Defense shall prioritize risk management. The investments were in urban drainage, slope stabilization,
flood control and monitoring and alerting.
Keywords: Urban Resilience, Disaster Risk Management, Civil Defense.

1

INTRODUÇÃO

No Brasil os desastres naturais mais recorrentes são estiagem e seca, inundações e
alagamentos. Entre 1991 – 2010 a Região Nordeste, Região Sul e Região Sudeste foram
as mais atingidas por desastres (CEPED/UFSC, 2012).
Inúmeros desastres naturais são reportados na mídia todos os anos, a maioria deles com
vítimas. Eventos extremos que causaram tragédias a exemplo das enchentes em
Pernambuco e Alagoas, em 2010 (FIALHO; MOLION, 2011); e os deslizamentos na
Região Serrana do Rio de Janeiro em 2011, mostraram a Defesa Civil presente no
momento da resposta, de socorro às vitimas e na contabilização dos danos humanos e
materiais.
O conceito de resiliência urbana nas discussões de planejamento urbano tem forte
presença no que se refere à prevenção, preparação, ação, resposta e recuperação de
desastres naturais.
Entende-se por desastre natural como a ocorrência de um fenômeno natural (chuvas,
terremotos, furacão, etc.) atingir e causar graves danos a estruturas socioeconômicas.
(ALCÁNTARA-AYALA, 2002; MONTEIRO et al., 2012)
Tendo em vista a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC (2012) este
trabalho tem por objetivo discutir como a mudança no paradigma de ações da Defesa
Civil em trocar a gestão do desastre (resposta), pela gestão do risco (prevenção) impacta
na resolução adotada pelo Brasil em tornar as cidades resilientes.
A análise a partir da revisão bibliográfica do conceito de resiliência urbana, de pesquisa
documental sobre a Defesa Civil, a PNPDEC e o Programa 2040 - Gestão do Risco e
Resposta a Desastres mostrou que nos anos de 2012 e 2013 houve uma série de repasses
do governo federal para os estados para a execução de ações de prevenção.
2

RESILIÊNCIA URBANA: AS RAÍZES DO CONCEITO

O conceito de resiliência significa a “capacidade de um sistema sofrer uma perturbação
e manter suas funções e controles” (GUNDERSON; HOLLING, 2001 apud
JABAREEN, 2013). Segundo Janssen et al.(2006) o conceito foi introduzido por
Holling (1973) na área da Ecologia para o estudo das dinâmicas dos ecossistemas.
Conforme Janssen et al. (2006) em meados da década de 80 o conceito passou a ser
usado nas análises homem-meio ambiente; e posteriormente em outros campos, a
exemplo da economia: resiliência econômica (ROGERS et al., 2012); da engenharia,
“que engloba tanto a resistência e recuperação a partir de perturbações, embora a
medição é focada exclusivamente na recuperação, quanto mais rápido a funcionalidade
completa é restaurada, maior será a resiliência” (LIAO, 2012); da psicologia e
psiquiatria, a capacidade do sujeito em lidar com as mudanças, os choques, as
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dificuldades e outros eventos ao decorrer de sua vida (RUTTER, 1987; KAPLAN, 1999
apud CHELLERI, 2012); e do social, que é entendida como a capacidade das
comunidades humanas resistirem a choques externos resultado da variabilidade
ambiental ou convulsões sociais, econômicas e políticas (ADGER, 2000 apud FOLKE,
2006).
A perspectiva homem-meio ambiente está ligada à Ecologia à medida que trata essa
interação como um sistema sócio-ecológico – SES.
“A teoria dos sistemas sócio-ecológicos explica como sistemas
econômicos, sociais e ecológicos funcionam entre si. Sua
intenção é entender a fonte e a função de mudanças sistêmicas,
particularmente de mudanças transformativas em sistemas
adaptáveis. Mudanças ecológicas, econômicas e sociais, que
acontecem em diferentes velocidades e escalas espaciais, serão
alvos de análises adaptativas” (GLASER et al. 2005 apud
CABRAL, 2010).
Nos estudos urbanos, a resiliência na visão sócio-ecológica tem sido utilizada no debate
do planejamento (LEICHENKO, 2011; PINHO, 2012; DESOUZA & FLANERY, 2013;
JABAREEN, 2013; MALALGODA, AMARATUNGA, HAIGH, 2013; LHOMME et
al., 2013) especialmente voltado para as questões de desastres naturais, tem-se então a
resiliência urbana, que é “a capacidade de uma cidade ou sistema urbano de absorver
perturbações, mantendo a identidade, estrutura e processos-chave” (LEICHENKO,
2011).
Em outras palavras é dizer que uma cidade após sofrer algum desastre suas funções
básicas funcionariam minimamente e que sua recuperação seria rápida e eficiente, além
disso, a população saberia como agir diante da situação minimizando o número de
vítimas. Ou seja, os efeitos negativos seriam reduzidos porque a cidade, conhecendo a
quais fenômenos naturais está sujeita, estaria preparada e adaptada, tanto em termos
materiais quanto humanos, dessa forma reencontraria um equilíbrio ou retornaria as
condições iniciais de maneira eficaz.
Fontanals et al. (2012) enfatiza que deve-se considerar a resiliência como um processo
transversal e não só como uma resposta imediata às adversidades, para o autor ser
resiliente não significa ser invulnerável.
A Estratégia Internacional para Redução de Desastres das Nações Unidas - EIRD define
uma cidade resiliente como “aquela que tem a capacidade de resistir, absorver e se
recuperar de forma eficiente dos efeitos de um desastre e, de maneira organizada,
prevenir que vidas e bens não sejam perdidos”. (EIRD, 2010)
Ao considerar a realidade de países em desenvolvimento como o Brasil, a resiliência
urbana pode induzir que retornar às condições anteriores é algo negativo dado as
condições atuais, especialmente dos grupos sociais de baixa renda (MENDONÇA,
2011).
Todavia, o ambiente urbano pode tornar-se resiliente a partir do conhecimento das
características sociais, físicas e econômicas do município e de uma ação efetiva do
estado, sociedade civil e setor privado em prol da causa. Não se trata da criação de
novas leis, mas da aplicação das já existentes para realocar pessoas que moram em áreas
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de risco, realizar obras estruturais, estimular uma cultura de prevenção a desastres
naturais, etc.
3

A DEFESA CIVIL NO BRASIL

No Brasil, a Defesa Civil é a instituição responsável pelo planejamento e gestão de
riscos e desastres naturais e incidentes tecnológicos. O Sistema de Defesa Civil foi
criado no Brasil em 1942 no contexto da Segunda Guerra Mundial, mas apenas em 1988
foi organizado o Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC, hoje parte do Ministério
da Integração Nacional.
Os objetivos da Defesa Civil são
“planejar e promover a defesa permanente contra as
calamidades, integrando a atuação dos órgãos e entidades de
planejamento, coordenação e execução das medidas de
assistência às populações atingidas por fatores anormais
adversos, assim como de prevenção ou recuperação de danos em
Situação de Emergência ou em Estado de Calamidade Pública”
(FERNANDES, 2012).
Na prática, entretanto, as ações da Defesa Civil, segundo Valencio (2010), “voltaram-se
predominantemente para lidar com procedimentos padronizados na fase de resposta,
relacionados à coordenação do cenário e atendimento a requerimentos burocráticos de
avaliação de danos”.
Em 2012, foi sancionada a lei 12.608 que institui a Política Nacional de Proteção e
Defesa Civil – PNPDEC, que deve ser integrada às:
“políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano,
saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos
hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia
e às demais políticas setoriais, [...]” (BRASIL, 2012).
Uma das diretrizes da lei é o estímulo ao desenvolvimento de cidades resilientes, o que
aponta para uma visão do desenvolvimento urbano mais focado nas ações de prevenção
a desastres naturais do que nas de resposta.
4

MEDIDAS PREVENTIVAS COMO CAMINHO PARA A RESILIÊNCIA

Em termos de medidas preventivas o PNPDEC garante a profissionalização do agente
de Defesa Civil através de cursos à distância e presenciais, a elaboração do Plano de
Contingência de Proteção e Defesa Civil em nível municipal, dos Planos de Proteção e
Defesa Civil nos três níveis de governo, o mapeamento de áreas de risco geotécnico, o
monitoramento meteorológico e a consequente produção de alertas, o Sistema Integrado
de Informações sobre Desastres - S2ID, dentre outros.
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No que se refere a orçamento, em 2012, o Ministério de Planejamento apresentou o
Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais, que entre os anos
de 2012 a 2014 possui R$18,8 bilhões em investimentos distribuídos da seguinte forma:


R$162 milhões para o mapeamento;



R$362 milhões para monitoramento e alerta;



R$2,6 bilhões para resposta e



R$15,6 bilhões para prevenção.

Ainda dentro deste escopo há o Programa 2040 - Gestão de Riscos e Respostas a
Desastres que transfere recursos do governo federal para Estados e Municípios.
No ano de 2012, o Programa 2040 transferiu mais de R$ 360 milhões para os estados
investirem em ações de prevenção nas áreas de saneamento, urbanismo, ciência e
tecnologia e segurança pública (Tabela 1).
Tabela 1 - Relação das ações preventivas que receberam recurso do Programa
2040 no ano de 2012.
Total
destinado no
ano (R$)

Ação

Estados
Atendidos

Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana
Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais
em Municípios com População Superior a 50
mil Habitantes ou Integrantes de Regiões
Metropolitanas ou de Regiões Integradas de
Desenvolvimento Econômico

Bahia, Goiás,
Maranhão, Mato
Grosso do Sul,
Minas Gerais,
Paraíba, Paraná,
Piauí, Rio de
Janeiro, Rio Grande
do Sul, Rondônia,
Santa Catarina, São
Paulo, Sergipe.

Construção da Barragem Serro Azul no
Estado de Pernambuco

Pernambuco

Segurança
Pública

77.539.886,97

Apoio ao Planejamento e Execução de Obras
de Contenção de Encostas em Áreas Urbanas

Amazonas,
Pernambuco, Rio de
Janeiro, São Paulo.

Urbanismo

9.973.214,35

Monitoramento e Alerta de Desastres
Naturais

Distrito
Federal

Ciência e
Tecnologia

98.200

Função

Saneamento 275.323.815,67

TOTAL

362.935.116,99

Fonte: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA GOVERNO FEDERAL (2014)

Observa-se a maior parte dos investimentos em obras de drenagem urbana e manejo de
águas pluviais e da construção da barragem que colaboram para evitar ou atenuar o
efeito negativo das enchentes. Já as obras de contenção de encostas evitam
escorregamentos de terra e consequentemente previne danos humanos e materiais. O
monitoramento e alerta de desastres naturais são fundamentais para o planejamento e
para tomadas rápidas de decisão.
No ano de 2013, foram mais de R$ 740 milhões transferidos destinados a investimentos
nas áreas de urbanismo, segurança pública, gestão ambiental, saneamento e ciência e
tecnologia (Tabela 2).
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Tabela 2 - Relação das ações preventivas que receberam recurso do Programa
2040 no ano de 2013
Total
destinado no
ano (R$)

Ação

Estados
Atendidos

Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana
Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais
em Municípios com População Superior a 50
mil Habitantes ou Integrantes de Regiões
Metropolitanas ou de Regiões Integradas de
Desenvolvimento Econômico

Bahia, Espírito
Santo, Goiás, Mato
Grosso do Sul,
Minas Gerais,
Paraíba, Paraná,
Pernambuco, Piauí,
Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte,
Rio Grande do Sul,
Rondônia, Santa
Catarina, São Paulo.

Apoio ao Planejamento e Execução de Obras
de Contenção de Encostas em Áreas Urbanas
(Prevenção de Riscos)

Amazonas, Minas
Gerais,
Pernambuco, Rio de
Janeiro, Santa
Catarina, São Paulo.

Urbanismo

80.909.106,64

Construção da Barragem Serro Azul no
Estado de Pernambuco

Pernambuco

Gestão
Ambiental

70.000.000,00

Obras de Macrodrenagem e Controle de
Erosão Marinha e Fluvial

Amazonas,
Pernambuco, Santa
Catarina.

Urbanismo

35.998.772,27

Realização de Projetos e Obras para
Contenção ou Amortecimento de Cheias e
Inundações e para Contenção de Erosões
Marinhas e Fluviais

Maranhão,
Pernambuco, Santa
Catarina.

Gestão
Ambiental

35.317.850,64

Apoio a Obras Preventivas de Desastres

Ceará, Paraíba,
Pernambuco, Piauí,
Rio Grande do
Norte, Sergipe.

Segurança
Pública

35.145.506,90

Construção da Barragem Serro Azul no
Estado de Pernambuco

Pernambuco

Segurança
Pública

12.460.113,03

Monitoramento e Alerta de Desastres
Naturais CEMADEN

Alagoas, Distrito
Federal.

Ciência e
Tecnologia

3.270.000,00

Implantação do Centro Nacional de
Monitoramento e Alerta de Desastres
Naturais - CEMADEN

Distrito
Federal

Ciência e
Tecnologia

1.130.000,00

Obras para Controle de Cheias de Erosões
Marinhas e Fluviais

Paraná

Gestão
Ambiental

300.000,00

Função

Saneamento 468.443.970,78

TOTAL

742.975.320,26

Fonte: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA GOVERNO FEDERAL (2014)

Em comparação com o ano de 2012, nota-se claramente que no ano de 2013 houve mais
ações que receberam recursos. Foram obras relacionadas à drenagem urbana,
macrodrenagem, barragem, prevenção de desastres, contenção de encostas em áreas
urbanas, bem como contenção e controle de erosão marinha e fluvial, de cheias e
inundações. Houve significativo incremento no valor de recursos destinados ao
monitoramento e alerta, importantes para o planejamento como dito anteriormente, mas,
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sobretudo para salvar vidas desde que a população seja ensinada como proceder e para
onde ir quando alertada.
Nota-se na política orçamentária o grande investimento destinado à prevenção, outro
elemento que reforça a mudança de paradigma. Não trata de desmerecer a gestão de
desastres, ela é vital para a recuperação das cidades. Todavia, o foco em preparação visa
à adoção de medidas de adaptação, redução de vulnerabilidades para que nos eventos de
desastres naturais a fase de resposta ser mais rápida.
O caráter multidisciplinar da resiliência urbana entende a cidade como um sistema
sócio-ecológico em que sistemas econômicos, sociais e ecológicos relacionam-se entre
si, portanto é necessário que os investimentos atinjam outras áreas também.
A melhoria significativa nas cidades se dará quando a Defesa Civil participar das
políticas públicas intersetoriais em conjunto com a habitação, saúde, meio ambiente,
educação e cultura, assistência social, obras públicas, dentre outras. Ao participar da
gestão territorial a população não será mais submetida a soluções paliativas e o
ambiente urbano tornar-se-á cada vez mais resiliente.
É importante que o caráter multidisciplinar das políticas, que envolvem diversas
secretarias, não seja motivo para a manutenção da situação de risco. Valencio (2010) diz
que a divisão das funções públicas em setores foi pensada para ser benéfica, para trazer
qualidade de vida ao cidadão, mas diante de tragédias como os desastres naturais essa
setorização faz com que a culpa seja de todos e ao mesmo tempo de ninguém. Ou seja,
exime a culpa do Estado.
5

CONCLUSÃO

Os investimentos em preparação e prevenção do Programa 2040 ilustra em termos
práticos a mudança de paradigma da Defesa Civil. Trata-se também de uma questão de
racionalização de gastos, pois, apoiar medidas preventivas é mais barato do que
reconstruir grandes áreas devastadas.
De forma que é necessário que haja uma consolidação com novos investimentos em
áreas integrantes da política de proteção e defesa civil como meio ambiente, educação e
cultura, saúde pública, ordenamento territorial, etc.
Todas as ações que apoiam tomadas de decisão precisam de investimento constante a
exemplo do mapeamento de áreas de risco geotécnico, o monitoramento meteorológico,
a produção de alertas e o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.
A profissionalização do agente de Defesa Civil é de suma importância para capacitá-lo a
integrar-se e articular-se com as demais secretarias, assim como prevê o PNPDEC, para
realizar uma gestão territorial responsável que envolva além do setor público, o setor
privado e a sociedade civil, de maneira a promover a resiliência nos municípios
brasileiros.
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RESUMO
Resultado da carência de alternativas e políticas habitacionais, a favela surge como uma solução para a
população de baixa renda, que compõe a maior parcela do déficit habitacional, principalmente na faixa de
zero a cinco salários mínimos. Contudo, devido às condições de infraestrutura precárias, muitas vezes em
área de risco ou de proteção ambiental, o deslocamento involuntário de famílias se torna muitas vezes
inevitável. Mesmo nos casos de urbanização de favelas onde se pretende manter as famílias em seu local
de origem, a remoção se faz necessária pelos altos índices de precariedade encontrados como áreas de
risco e alta densidade habitacional e também para a realização de obras de saneamento, abertura de vias e
construção de equipamentos urbanos. O presente artigo buscou na literatura internacional e nacional o
impacto dos reassentamentos na vida das comunidades atingidas e se a intervenção cumpriu com um de
seus propósitos que é eliminar, ou ao menos minorar, a vulnerabilidade da população foco da intervenção.
Foram utilizados artigos e pesquisas de mestrado e doutorado que tratam especificamente da temática de
reassentamento ou de pós-ocupação em habitação, além da publicação de órgãos internacionais e
nacionais sobre o tema, como a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Ministério das Cidades.
Observou-se que são frequentes os impactos negativos, resultado do deslocamento e que podem afetar
aspectos positivos como o acesso a terra e eliminação de risco físico-natural. O trabalho visa contribuir
com a discussão a cerca do tema de remoções, reassentamentos e da gestão pós-ocupação de conjuntos de
Habitação de Interesse Social (HIS) principalmente frutos de deslocamentos involuntários, almejando sua
sustentabilidade.
Palavras-chave: deslocamento involuntário, reassentamento, gestão pós-ocupação.

ABSTRACT
Result of the lack of alternatives and housing policies, slums has often emerged as a solution to the lowincome population, which makes up the largest portion of the housing shortage, especially in the range of
zero to five minimum wages. However, due to the poor infrastructure conditions and often in the area of
risk or environmental protection,the involuntary displacement of families often becomes inevitable. Even
where slum upgrading which aims to keep families in their place of origin, the removal is necessary for
high levels of precariousness found as risk areas and high-density housing and also for conducting
sanitation works, opening roads and construction of urban facilities. This paper aims at the international
and national literature the impact of resettlement on the lives of affected communities and whether the
intervention met with one of its purposes is to eliminate or at least reduce the vulnerability of the
population focus of the intervention. Articles were used as well as research -level master's and doctoral
dealing specifically with the issue of resettlement or post-occupancy in housing beyond the production of
national and international agencies on the issue as the United Nations (UN) and the Ministério das
Cidades. It was observed that there are frequent negative impacts on communities, displacement result
that can affect positive aspects such as access to land and natural elimination of physical risk. The work
aims to contribute to the discussion about the subject of displacements, resettlement and post-occupancy
management sets social housing result of involuntary displacements mainly targeting its sustainability.
Keywords: involuntary displacement, resettlement, post-occupancy management.
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1

INTRODUÇÃO

Com os custos da moradia não sendo contabilizada nos salários do operariado
(MARICATO, 1995) a favela, bem como os cortiços e loteamentos clandestinos e
irregulares, tem sido a expressão da falta de alternativas habitacionais para a população
de baixa renda que não consegue com seus rendimentos se inserir no mercado formal de
habitação.
A favela é caracterizada pela condição fundiária irregular, precariedade ou inexistência
de infraestrutura e ocupação espontânea da terra. De maneira geral, possuem situações
de insalubridade, riscos geológicos, inundação e de vulnerabilidade social. É comum
que nas moradias haja problemas como coabitação, grande densidade habitacional,
problemas estruturais, de salubridade e acessibilidade (ABIKO e COELHO, 2009).
Dessa maneira a favela será alvo de intervenções de diferentes entendimentos partindo
da visão da necessidade de sua eliminação, onde é vista como um mal a ser banido, até a
perspectiva da urbanização, onde a população é preservada em suas casas evitando
assim o impacto de um reassentamento.
A remoção se faz presente com intensidades variáveis como uma das soluções para a
questão das favelas, inclusive em muitos momentos coexistindo com a urbanização,
como as intervenções de melhoramentos dos núcleos no Rio de Janeiro com a Fundação
Leão XIII, CODESCO, Cruzada São Sebastião, SERPFHA, etc, em períodos de
políticas de remoção. Mas de acordo com Brum (2013) basicamente houve uma
intensificação das remoções no final da década de 1960, com a ditadura militar,
passando por uma gradativa aceitação da opção da urbanização nas décadas de 1970/80
até uma nova retomada dos deslocamentos por conta da realização de megaeventos.
Em seu estudo sobre o conceito de marginalidade e o relacionamento deste com a
favela, Perlman (1977) afirma que a escola arquitetônico-ecológica é a que possui maior
influencia nas políticas latino americanas para habitação. Segundo a autora são as
características e a localização dos assentamentos que chamam atenção desta linha,
portanto a situação marginal era definida como a condição dos que ali moravam. Dessa
maneira a marginalidade era algo que seria fisicamente erradicado, assim o problema
teria solução com a remoção das favelas e a construção de moradias adequadas. Com
isso muitas cidades latino americanas “...elaboraram maciços programas de remoção
de favelas e de construção de moradias baratas para enfrentar a ameaça de levas de
migrantes...”.
Além deste fato, mesmo com a adoção da urbanização do núcleo para minorar o
impacto de remoções, surge em determinados casos a necessidade do deslocamento de
parte da população. Como coloca Denaldi (2003), com o adensamento das favelas e a
ocupação de locais cada vez mais impróprios à moradia, é crescente a necessidade de
remoção. Promover a urbanização do núcleo com a adoção de padrões urbanísticos
mínimos no processo implica na necessidade de um número considerável de remoções.
Com isso, faz-se cada vez mais necessário avaliar o impacto que estas intervenções
causam. De acordo com Observatório de Remoções (s.d.) há a necessidade de se
estender a pesquisa a respeito deste tema: “A ampliação desta situação em diversas
cidades e pontos do território brasileiro evidencia a necessidade de se construir uma
agenda nacional neste sentido”.
Lembrando que tanto as remoções como a urbanização resvalam na constatação da
insuficiência da política habitacional de outrora, que contribuiu para a produção e
reprodução de espaços inadequados para moradia. Também levanta a discussão de como
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a atual prática se propõe em solucionar este complexo problema, que é a precária
condição de moradia, o direito à cidade, além da produção de Habitação de Interesse
Social (HIS).
Assim o trabalho tem como objetivo avaliar o impacto dos reassentamentos na vida das
comunidades atingidas. Analisando se a intervenção cumpriu com um de seus
propósitos que é eliminar, ou ao menos minorar, a vulnerabilidade da população foco da
intervenção. O presente artigo buscou na produção bibliográfica o impacto causado por
diversas intervenções, sendo utilizados trabalhos que tratam especificamente da
temática dos reassentamentos.
2

REMOÇÕES E A POLÍTICA BRASILEIRA E INTERNACIONAL

Utilizando argumentos em prol coletivo ou em beneficio à população favelada muitas
remoções foram justificadas para proveito do mercado imobiliário e da indústria da
construção civil. Diversos trabalhos como, por exemplo, de Brum (2013) e Valladares
(1978) discutem a influencia deste mercado nas remoções partindo da década de 1960.
Analisam a concentração das remoções na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, alvo de
valorização e o reassentamento da população nas zonas norte e oeste, com maior
proximidade das zonas industriais, que necessitavam de mão de obra. Exemplos mais
recentes podem ser mencionados como Fix (2001) que relata na remoção da Favela do
Jardim Edith, localizada em região valorizada da cidade de São Paulo, a remoção fruto
de uma Operação Urbana Consorciada na região sudoeste da cidade e resultando no
deslocamento dos moradores, em sua maior parte para o extremo leste e sul. Ainda mais
recente Souza (2012) estudou os impactos na população de uma remoção promovida em
Fortaleza motivada pela realização de megaeventos na cidade, entre diversos outros
pesquisadores.
A Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece a existência de remoções por
motivação em prol do mercado, podendo utilizar discursos em benefício da sociedade
ou determinada comunidade.
Para ONU a causa das remoções pode ser por incompatibilidade com a legislação
urbanística e/ou ambiental, obras públicas, risco, ou como lembra ONU (2004) por
obras de desenvolvimento e até mesmo conflitos, além do caso de áreas rurais para
projetos de infraestrutura ou para instalação de indústrias (ONU, 2011a). ONU (2011)
alerta que podem ocorrer remoções utilizando a justificativa da organização de
megaeventos ou pela renovação e embelezamento do espaço. O interesse público
também pode ser utilizado como pretexto, afetando desta forma a população mais pobre
e/ou os que não possuem a segurança de posse.
De acordo com ONU (2004) frente uma remoção o Estado tem obrigação de garantir o
comprimento dos direitos humanos à população atingida. Assim sendo, devem adotar
programas e políticas que protejam a comunidade contra os despejos forçados e suas
consequências, colocando sua política em consonância com os direitos humanos e
respeitando normas internacionais. Apesar de não especificar quais, aconselha a adoção
de medidas que evitem ou eliminem os riscos de remoções, inclusive intervenções
frente ao mercado, evitando a expulsão dos mais pobres.
O Ministério das Cidades (2013) em sua definição menciona apenas as motivações pelo
bem coletivo, onde o deslocamento involuntário é a “alteração compulsória do local de
moradia ou de exercício de atividades econômicas”, que pode ser provocado por obras
de engenharia e arquitetura ou pela eliminação de algum risco. Mas determina que o
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deslocamento involuntário de famílias que residam ou desenvolvam atividades
econômicas em determinado local “...somente deve ser realizado quando
imprescindível” nos casos de eliminação de risco e/ou insalubridade, obras de
infraestrutura e de questões ambientais.
Caso seja necessário o deslocamento, de acordo com ONU (2011b), a intervenção deve
incluir a participação da população, adequada notificação dos moradores sobre os
acontecimentos, bem como a provisão de relocação e/ou compensação. Sendo proibidas
ações que resultem em perda de moradia ou piora das condições da habitação e de vida
da população.
Frente a isso é necessário o reassentamento das famílias, que segundo a Portaria nº 317,
de 18 de julho de 2013, para intervenções inseridas no Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), se define como:
...processo de realocação física por meio de reposição do imóvel
afetado por unidade habitacional ou comercial construída
especificamente para esse fim ou adquirida no mercado, que são
adjudicadas, de acordo com as características da intervenção, de
forma onerosa ou sem custo para a família reassentada
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013):
Os reassentamentos devem respeitar os princípios de moradia digna como coloca ONU
(2004), sendo assim definidos: segurança de posse; infraestrutura, serviços e materiais
para acesso a água potável, energia, saneamento, drenagem, gestão de resíduos, etc;
habitação salubre com tamanho suficiente que garanta a saúde e segurança dos
moradores, respeitando aspectos culturais; acessibilidade aos grupos em desvantagens;
acesso a oportunidades de emprego, saúde, educação e outros equipamentos sociais.
Além destes atributos deve garantir: privacidade; segurança; participação em decisões;
proteção contra a violência e, caso haja violação destes direitos, o acesso aos meios de
defesa.
Para Ministério das Cidades (2013) o plano de reassentamento deve viabilizar as
soluções para o acesso à moradia digna. De acordo com a portaria, a moradia digna
envolve o acesso à habitação; segurança de posse; custo acessível; habitabilidade;
adequação cultural; acessibilidade; localização de bens e serviços, como transporte,
saneamento, equipamentos públicos de saúde, educação, segurança, cultura, trabalho e
lazer nos padrões médios da cidade.
A portaria brasileira reconhece o impacto dos reassentamentos no cotidiano das famílias
e nas redes sociais, além da existência do risco de empobrecimento e da exposição à
diversas vulnerabilidades, considerando a necessidades de medidas que eliminem ou
minorem tal ameaça. Entende a intervenção não só como a provisão da Unidade
Habitacional (UH), mas também na restauração das condições sociais e de renda dos
moradores afetados. Assim, sendo aplicável apenas quando inevitável a necessidade de
remoção, fazendo-se necessária a elaboração do Plano de Reassentamento e Medidas
Compensatórias (PRMC). Nesta fase, já é prevista a participação das famílias com a
“...apresentação e discussão em linguagem apropriada nas instâncias democráticas de
participação social” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013).
A participação deve ser garantida em todo o processo, os responsáveis devem ter em
conta os planos alternativos propostos pelas comunidades. Durante o reassentamento
devem estar presentes além de membros governamentais, os observadores neutros para
garantir que não haja intimidação aos moradores (ONU, 2004). Para Ministério das
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Cidades (2013) a participação é entendida nas esferas de informação, consulta e
discussão, devendo ser realizada em linguagem adequada e em todas as etapas do
procedimento.
Com o intuito de promover a participação e a inserção social das famílias envolvidas em
programas de política habitacional do governo federal há o Trabalho Social (TS). O TS
é visto a partir de uma metodologia que se comunique com o perfil da comunidade em
intervenção. Os eixos de intervenção do TS devem ser: Mobilização, organização e
fortalecimento social; acompanhamento e gestão social da intervenção; educação
patrimonial e ambiental e desenvolvimento socioeconômico (MINISTÉRIO DAS
CIDADES, 2014).
Apesar de constante a participação na legislação envolvendo as remoções e o TS, esta
não é clara nem é definida em sua profundidade. Como exemplo, pode-se analisar a
etapa de pré-obras, que é o estágio que possibilitaria com maior alcance a participação
efetiva da ação, pois permitiria influir ainda na fase de projetos. Desse modo a
classificação chega ao máximo em atividades de consulta. Já que as principais medidas
nesta fase são: Palestras, assembleias, audiências públicas, ciclos de debates, campanhas
e outras ações que elevem o nível de conhecimento da população beneficiada sobre a
intervenção a ser implementada; promoção de encontros com a comunidade para
apresentação, em linguagem acessível, das características técnicas da intervenção,
visando à recepção de sugestões por parte da população, mapeamento da aceitação ou
resistência à intervenção; definição das estratégias de negociação para eventuais ajustes
ao projeto físico e reconhecimento, contato e mobilização de lideranças ou instâncias de
representação existentes e potenciais.
Utilizando-se a escala de Souza (2002)1 que consiste em uma adaptação da escala de
Arnstein (1969)2, verifica-se que estas atividades não ultrapassam o aspecto consultivo
ou no máximo de cooptação3, não garantindo a construção do projeto por parte dos
moradores afetados.
Lembrando que o entendimento de efetiva participação dentro do sistema capitalista
segundo o autor é classificado como delegação de poder, onde o Estado abre mão de
atribuições antes exclusivas em prol da população. Há características de democracia
direta, mas ainda em uma base de democracia representativa. Além da autogestão, que é
a ausência de uma estrutura de poder acima da sociedade como o Estado, onde políticas
e intervenções acontecem de modo gestionário. Assim pressupõe uma sociedade
autônoma, mas não impede experiências autogestionadas marginais ao sistema.
A participação efetiva da população na elaboração de políticas públicas, especialmente
em ações em que são diretamente afetadas, é essencial para a garantia de direitos dos
quais são citados pelas normativas, não criando assim outras vulnerabilidades. Dessa
maneira nota-se que a legislação brasileira está em consonância com as normativas
internacionais, mas há a necessidade de avançar com definições e delimitações de
1

Do menor grau de participação ao maior: Coerção, manipulação, informação, consulta, cooptação
parceria, delegação de poder e autogestão.
2
ARNSTEIN, Sherry R. A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of
Planners, v. 35, julho, pp. 216-24.
3 A população por meio de líderes selecionados ou canais participativos permanentes é ouvida, mas não é
deliberativo. A diferença com a categoria anterior é a de que há instancias permanentes não se limitando à
pesquisas de opinião ou audiências publicas. Trata-se de indivíduos ou segmentos de mais ativos como
lideres populares, pessoas-chave ou ativistas convidados a participar de alguma espécie de canal
participativo, assim a intenção com estes quadros é de cooptar uma coletividade.

1502

conceitos como a participação e a garantia da inserção social, trazendo assim efetivo
ganho de qualidade de vida, especialmente da população pobre. Pois apesar das
normativas reconhecerem a garantia de direitos, parte das intervenções de remoção afeta
o desenvolvimento das comunidades trazendo diversos impactos como os relatados nos
trabalhos que seguem.
3

O IMPACTO DO REASSENTAMENTO

Neste item foram analisados os impactos relatados por alguns trabalhos frente às
remoções de favelas. Observa-se que mesmo considerando diferenças culturais,
políticas, de localização e tempo, os impactos são próximos. São apresentados
problemas como a quebra das redes sociais, inadequação com a nova UH e impactos na
renda familiar, colocando em risco a sustentabilidade da ação.
Apesar dos reflexos negativos e do grande choque que os reassentamentos podem
causar, alguns autores reconhecem que a intervenção pode trazer ganhos a população.
Para Viratkapan e Perera (2006), apesar de causar impactos intensos na comunidade, é
uma maneira de garantir o acesso à terra aos pobres. Em sua pesquisa Hooper e
Ortolano (2012) constataram que a maioria dos moradores entrevistados apontou
melhora após a remoção. Foram citados aspectos como configuração física da nova UH,
custos e segurança da posse. De acordo com Chardon e Cifuentes (2010) parte dos
moradores reconheceu o ganho na qualidade de vida por terem saído de área de risco,
além de destacar o acesso à casa própria como ponto positivo do reassentamento.
Nas pesquisas supracitadas o acesso à casa própria é reconhecido não só pelos
pesquisadores, como também pelos moradores como um ponto positivo da intervenção.
Em um primeiro momento a segurança de posse é garantida, já que as famílias são, de
maneira geral, transferidas para UHs construídas pelo Estado. Mas como as favelas são
uma ocupação de terra de terceiros ou do Estado, a propriedade não é reconhecida,
portanto não havendo qualquer tipo de indenização. Desse modo a UH oferecida deve
ser paga por estes moradores, que ocuparam um terreno justamente por não terem
condições de adquirir uma moradia inserida nos conceitos de formalidade, oferecendo
assim riscos para sua sustentabilidade no empreendimento quando da ausência de
parcerias com políticas de geração de trabalho e renda.
Neste sentido de acordo com Brum (2013), o conhecido urbanista americano John
Turner em palestra para o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (Serphau) em
janeiro de 1968, já previa este impacto. Em sua apresentação condena a remoção da
população de baixa renda, pois esta não suportaria os gastos extras com o deslocamento
para as periferias, distantes do local de trabalho. Este impacto é relatado por Valladares
(1978) e Perlman (1977) nas remoções das favelas do Rio de Janeiro nas décadas de
1960 e 1970.
Outro aspecto que pode afetar o rendimento dos moradores, sua adaptação e apropriação
do novo local de moradia é a quebra das redes sociais. Para Schmidt–Soltau (2003) o
deslocamento involuntário afeta as relações sociais e o estilo de vida do grupo. De
acordo com Soares (2008) as remoções impactam na perda de clientes, desemprego,
maior número de pessoas trabalhando fora da comunidade, aumento dos gastos com
transporte e menor quantidade de trabalhadores com carteira assinada. Surge também o
impedimento para algumas mães de continuar a trabalhar e estudar, já que necessitam
deixar seus filhos com parentes ou vizinhos, que agora estão distantes, como lembra
Noce (2008).

1503

Em seu trabalho Soares (2008) constatou perda ou diminuição da renda de algumas
famílias e o incremento para outras, com 14% e 54% respectivamente. O autor alerta
que, de maneira geral, o aumento do montante mensal não se deu por melhora de
condições de trabalho e renda, mas sim pelo rearranjo familiar para a adequação às
prestações da UH. Outra hipótese seria a ocultação de renda no momento da remoção
como estratégia para conseguir maiores subsídios no financiamento.
O rearranjo familiar para pagamento da dívida pode significar piores condições de vida
e de moradia. Em alguns casos, núcleos familiares combinam-se para que a somatória
de rendimentos possibilite a quitação dos novos gastos, dessa forma podem surgir
problemas como coabitação e aumento da densidade na UH, afetando a qualidade de
vida destas famílias.
O impacto no rendimento pode agravar questões como a inadimplência de prestações e
taxas condominiais e consequentemente a manutenção do condomínio (NOCE, 2008).
Além das questões referentes à gestão condominial citadas pelo autor, acrescenta-se que
a própria sustentabilidade da intervenção e do reassentamento é colocada em risco.
Valladares (1978), Viratkapan e Perera (2006), Noce (2008) e Mejía-Escalante (2012)
identificaram em suas pesquisas a rotatividade dos moradores nos reassentamentos.
Valladares (1978) atribui à rotatividade, entre outras variáveis, o incremento de gastos
acima da possibilidade de pagamento das famílias, sendo os principais: o valor a ser
pago pela UH, novas despesas decorrentes da nova moradia como taxa de condomínio,
imposto predial, água e energia; custos adicionais com transporte, principalmente por
conta da maior distância do conjunto às regiões centrais; tamanho e qualidade da UH,
decorrente de reformas ou acréscimo de área, vezes necessário na tentativa de adaptar a
UH padronizada à necessidade das famílias. Brum (2011) identificou em seu trabalho
“...uma longa luta em relação às parcelas...”, já que com o incremento de gastos muitos
moradores tinham que desenvolver a estratégia da inadimplência temporária. Muitas
vezes a impossibilidade de pagamento resultava em despejo ou venda/cessão de direitos.
Brum (2011) identificou a ocorrência do retorno à favela no próprio local de
reassentamento. Já que verificou em seu estudo de caso o surgimento de favelas ao
redor e a construção irregular no próprio conjunto para adaptar a UH ao perfil da família
ou pela necessidade de espaço para comércio.
Uma das ações recomendadas seria a compensação dos danos causados aos moradores,
mas apesar da indenização, a vida nunca será a mesma após a remoção (SCHMIDT–
SOLTAU, 2003). Porém, de acordo com Viratkapan e Perera (2006) o pagamento da
indenização está associada à reassentamentos de maior qualidade, independente do
valor. Segundo Chardon e Cifuentes (2010), quando os moradores foram questionados
sobre o que se deveria cumprir em projetos que previam remoções, destacaram que uma
das características que deveriam possuir seria o recebimento de uma casa em
contrapartida à casa de origem, sem que o deslocamento gere custos adicionais, além de
localização em local seguro.
Outra questão que segundo os trabalhos apresenta ganhos na qualidade do
reassentamento é a participação. Dhakal; Nelson e Smith (2011) apontam que a
participação da comunidade no processo de transição é de grande importância para o
sucesso da intervenção, apresentando desempenho positivo em três fatores:
indenizações, melhora das condições físicas e na equidade da propriedade.
É necessário conhecer as percepções dos reassentados em relação às alternativas e
impasses que enfrentam frente a uma ação deste perfil (TAKESADA; MANATUNGE e
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HERATH, 2008). Pois o diálogo e a colaboração entre os atores institucionais e os
moradores é a base para o sucesso de uma intervenção (SCHMIDT–SOLTAU, 2003).
Concordando com Abiko e Coelho (2009) a interlocução pode permitir melhora na
aceitação, facilitando a organização das ações e injetando maior dinamismo na fase de
pré-ocupação.
O incentivo a participação deve partir dos agentes institucionais, garantindo que os
moradores aceitem determinada proposta por estarem conscientes de suas escolhas e por
participar da construção das mesmas, atendendo assim suas necessidades, garantindo
que não haja intimidação ou desconhecimento dos processos participativos ao qual tem
direito.
Segundo Hooper e Ortolano (2012) apenas a mobilização pode ser insuficiente para
garantir direitos, frente a grupos marginalizados. Apesar do crescimento de grupos da
sociedade civil, a garantia destes direitos deve ser uma preocupação de planejadores. As
necessidades dos moradores devem ser consideradas no planejamento formal, pois
posturas pró-ativas são necessárias para apoiar comunidades em eventos com potencial
perturbador como as remoções, visando eliminar, ou ao menos minorar a
vulnerabilidade da população envolvida.
A vulnerabilidade trata da probabilidade em que uma pessoa está exposta algum risco,
podendo ser de caráter natural, tecnológico, social, etc, submetido a sofrer danos ou
perdas de caráter humano ou material, além da dificuldade de recuperação, tanto de
curto como a longo prazo. Este fato deve ser considerado durante todo o processo de
intervenção (CHARDON e CIFUENTES, 2010), pois a pobreza não é apenas “...a
ausência de ativos, mas também como dificuldade de acessar estruturas de
oportunidades” (SOARES, 2008).
Nos projetos que envolvam remoção deve-se pensar na vulnerabilidade da comunidade
envolvida, já que em muitos casos é o que se pretende eliminar com a adoção de tal
medida.

CONCLUSÕES
Observa-se que em termos normativos a política brasileira está em consonância com
diretrizes internacionais, mas apesar da presença de uma política que respeite padrões
internacionais de direitos humanos e de regulamento especifico no caso das remoções
ser positivo, o que se constata muitas vezes é a violação de seus componentes.
O maior benefício dos reassentamentos, como são levados atualmente, é a retirada da
área de risco, quando o caso, e a titularidade da posse. Mas estes melhoramentos são
ameaçados, tornando-se assim uma política ambígua, pois por um lado a nova habitação
é mais salubre e segura, e por outro traz incertezas quanto à manutenção da posse,
apresentando a possibilidade de piora das condições de vida destas famílias. A
habitação insalubre foi eliminada, mas a vulnerabilidade social que a produziu se
mantém.
Dos impactos negativos encontrados todos de alguma forma se relacionam com o
rendimento e a capacidade pagadora dos moradores, resultando muitas vezes com o
abandono da UH. Dessa maneira a evasão dos moradores é influenciada pela quebra das
redes sociais, que afeta oportunidades de trabalho e renda; inadequação com a UH,
resultando vezes em custo com a adequação à família; incremento de gastos com o
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pagamento pela moradia, tarifas e taxas resultantes do modelo formal de habitação e da
ausência de indenização.
A participação é vista apenas com caráter informativo e consultivo, onde o morador não
é tido como um ator na construção dos planos de reassentamentos. Com a efetiva
participação da população as necessidades e preferências poderiam ser atendidas para
que o reassentamento possa se adaptar à capacidade pagadora dos moradores,
manutenção de suas redes sociais e adequação da UH, minorando a rotatividade.
Constatam-se as dificuldades oriundas das remoções mesmo com a existência de
normativas internacionais e também nacionais, assim percebe-se que há a necessidade
de aplicá-las efetivamente, além de conceber mecanismos para sua avaliação e
aplicação. Observou-se que são frequentes os impactos negativos nas comunidades,
resultado do deslocamento e que podem comprometer ganhos positivos, como o acesso
a terra e eliminação de risco físico-natural.
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RESUMO
O presente estudo tem como foco a habitação popular na cidade do Rio de Janeiro, uma questão que se
agrava com o passar dos anos, como pode ser observado no elevado quantitativo populacional dos
Aglomerados Subnormais (IBGE, 2010). Trata-se de uma parte da dissertação no Programa de
Engenharia Urbana da UFRJ que pretende analisar de forma sucinta os avanços das políticas
habitacionais no Rio de Janeiro. A partir da investigação dessas políticas, a pesquisa tem como objetivo
avaliar se tais ações públicas favorecem ou minimizam a segregação residencial, assim como identificar
as consequências destas ações para a engenharia urbana. Fruto de uma metodologia comparativa entre as
políticas públicas atuais e suas antecessoras, o trabalho é desenvolvido com o apoio de uma bibliografia
interdisciplinar. No intuito de contextualizar a questão da habitação popular carioca fez-se necessário
explorar algumas das ações urbanas realizadas, como por exemplo, a reforma de Pereira Passos e o
reconhecimento das favelas, pela aprovação da função social da propriedade na Constituição Federal de
1988. No período deste último acontecimento, a política habitacional passa a priorizar a urbanização em
relação a remoção “direta”, um avanço das políticas do Parque Proletário e CoHab’s para as do FavelaBairro e Morar Carioca. Assim como retoma a construção de moradias para as classes sociais mais
populares, através do Programa Minha Casa Minha Vida. O resultado parcial levantou a hipótese de que
parte das políticas habitacionais empreendidas no momento, estão induzindo à segregação residencial,
fonte parcial dos problemas enfrentados pela engenharia urbana, através da expulsão da população de
baixa renda “das zonas centrais” em direção às periferias. Seja diretamente, através da construção de
novas moradias distantes do centro ou indiretamente, pelo aumento dos custos nas favelas urbanizadas.
Palavras-chave: Segregação Residencial, Habitação Popular, Políticas Habitacionais, Rio de Janeiro.

ABSTRACT
The present study focuses on popular housing in the city of Rio de Janeiro, an issue that is getting worse
over the years, as can be seen in the high quantitative population of clusters subnormal (IBGE, 2010). It
is a part of the dissertation in the Program of Urban Engineering at UFRJ that you want to analyze
briefly the progress of housing policy in Rio de Janeiro. From the investigation of these policies, the
research aims to assess whether such public actions favor or minimize residential segregation, and
identify the consequences of these actions for urban engineering. Result of a comparative methodology
between the current public policies and their predecessors, the work is developed with the support of an
interdisciplinary bibliography. In order to contextualize the issue of Rio’s popular housing became
necessary to explore some of the urban actions carried, such as the reform of Pereira Passos and
recognition of the slums, by approval of the social function of property in the Federal Constitution of
1988. The period of the latter event, the housing policy is to prioritize urbanization in relation to “direct”
removal, an policy advance the Proletarian Park and CoHab’s for the Favela-Bairro and Morar
Carioca. As resumes construction of housing the most popular social classes, through the Minha Casa
Minha Vida. The partial result raised the possibility that part of the housing policies undertaken at the
time, are inducing the residential segregation, partial source of the problems faced by the urban
engineering, through the expulsion of the low-income population “the central areas” toward the
peripheries. Either directly, through the construction of new houses distant from the center or indirectly,
by increased costs in urbanized slums.
Keywords: Residential Segregation, Popular Housing, Housing Policies, Rio de Janeiro.
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1

INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como foco a habitação popular na cidade do Rio de Janeiro, uma
questão complexa que se agrava com o passar dos anos. A Tabela 01 abaixo baseia-se
nos dados estatísticos que consideram a população total, a população residente em
aglomerados subnormais1 das capitais brasileiras e a porcentagem que este grupo
representa para suas cidades. Constata-se a gravidade do problema carioca, cidade com
grande número de moradores de baixa renda (1.393.314), superando outras 17 cidades,
além de possuir mais de um quinto (22,16%) de seus moradores em tais aglomerados.
Tabela 01 – Populações totais e em aglomerados nas capitais brasileiras

CAPITAIS
RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO
SALVADOR
BELÉM
FORTALEZA
RECIFE
BH
MANAUS
SÃO LUÍS
PORTO ALEGRE
CURITIBA
BRASILIA
TERESINA
MACEIÓ

AGLOMERADOS
SUBNORMAIS
6.288.588
1.393.314
11.216.559
1.280.400
2.668.078
882.204
1.392.332
758.524
2.448.920
396.370
1.531.394
349.920
2.368.846
307.038
1.799.213
295.910
1.012.856
232.912
1.398.109
192.843
1.744.807
162.679
2.558.865
133.556
812.194
131.451
930.363
114.659
TOTAL

%

CAPITAIS

JOÃO PESSOA
22,16%
11,42%
NATAL
33,07%
MACAPÁ
54,48%
ARACAJU
16,19%
CUIBÁ
22,85% PORTO VELHO
12,96%
RIO BRANCO
16,45%
VITÓRIA
23,00% FLORIANÓPOLIS
13,79%
GOIANIA
9,32% CAMPO GRANDE
5,22%
BOA VISTA
16,18%
PALMAS
12,32%

TOTAL
719.737
802.128
397.170
570.417
548.042
421.223
334.142
326.841
418.811
1.300.383
782.100
282.896
228.297

AGLOMERADOS
SUBNORMAIS
91.351
80.774
63.771
61.847
51.057
47.687
33.721
26.484
17.573
3.495
1.482
1.157
0

Fonte: Tabela desenvolvida pelo autor a partir dos dados do Censo Demográfico IBGE (2010)

Identificado o problema habitacional carioca, o trabalho volta-se para ações públicas
que podem ter gerado e/ou agravado tal problema, sobretudo às políticas habitacionais.
Não se pretende descrever, nos limites deste trabalho, a evolução da política
habitacional, apenas identificar nas ações públicas, as dimensões do problema em cada
época, bem como suas consequências e formas de mitigação. Vale ressaltar que a
demanda por habitações foi intensificada com a separação dos locais de trabalho e
moradia, movimento forçado que se deve ao “capitalismo industrial, pela reorganização
do processo de trabalho e pelo advento do sistema fabril” (HARVEY, 1982:7). Esta
separação foi seguida pela tendência da divisão sócio espacial da cidade, implicando em
diferenças consideráveis no desenvolvimento dos territórios urbanos ocupados pelos
pobres e pelos ricos no meio urbano.
Em seguida, o estudo direciona-se para o habitat das habitações populares. Desta forma,
é realizada uma sucinta comparação entre as políticas habitacionais de maneira a
identificar os avanços alcançados. O objetivo é investigar as realocações populares a
partir das ações públicas geradoras da segregação residencial e identificar as suas
consequências para a engenharia urbana do Rio de Janeiro. Nesse sentido é apresentada
a hipótese de que as políticas habitacionais expulsam a população de baixa renda em
1

“conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais carentes, em sua maioria de serviços
públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia
(pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa.” (IBGE, 2010, P.19).
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%
12,69%
10,07%
16,06%
10,84%
9,32%
11,32%
10,09%
8,10%
4,20%
0,27%
0,19%
0,41%
0,00%

direção às periferias, tanto diretamente, pela construção de novas moradias distantes do
centro, como indiretamente, pelo aumento dos custos nas favelas urbanizadas.
2

PROBLEMÁTICA HABITACIONAL

Através de uma sucinta avaliação da evolução populacional da cidade do Rio de Janeiro
é possível apurar a demanda por habitações. Como se observa na Tabela 02, o
crescimento populacional desta cidade não foi linear, apresentando momentos de
acréscimo acentuado em alguns períodos de sua história. Vale esclarecer que não se
pretende fazer uma investigação histórica sobre a sociedade, tampouco uma criteriosa
análise de sua evolução, mas sim identificar períodos de “saltos” decorrentes dos fatores
que aceleraram deslocamentos populacionais em direção à cidade e contribuíram para a
formação do problema habitacional carioca.
Nesse sentido, faz-se relevante a análise do quantitativo populacional de cada período
com o objetivo de esboçar a intensidade do aumento da mancha urbana carioca2, uma
vez que o aumento de população acomoda-se no território provocando sua expansão. Tal
crescimento urbano e populacional tem impacto direto na questão habitacional,
especialmente a das camadas menos favorecidas, problema originado pelo excesso de
moradores e pobreza crescente, agravado pelos sucessivos “saltos” populacionais e falta
de investimentos em infraestrutura urbana. Para este estudo são identificados na Tabela
02 três momentos de acentuado crescimento: o início do século XIX, a virada de século
e meados do século XX.
TABELA 02 – Crescimento Populacional Carioca
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População
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0

FONTE: Tabela desenvolvida pelo autor a partir dos dados da Evolução Urbanística da cidade do Rio de
Janeiro – IPP e do CENSO 2010 IBGE

O primeiro momento destacado por seu acentuado crescimento deve-se à chegada da
2

O critério da densidade urbana foi desconsiderado por não se pretender uma análise precisa do tamanho
da mancha urbana, mas sim sua ordem de grandeza.
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Corte Portuguesa ao Brasil, que além de seus próprios membros, aumentou a demanda
por postos de serviços na capital da colônia. Serviços gerados tanto pelos novos
equipamentos criados e exigências de consumo da elite que se transferiu para o país,
como também em consequência das ações políticas, como, por exemplo, a abertura dos
portos às nações amigas e a criação do Reino Unido Portugal, Brasil e Algarves, entre
outros. Assim, a cidade do Rio de Janeiro contou com significativo aumento
populacional, principalmente de mão-de-obra escrava.
O segundo momento, virada do século XIX-XX, está relacionado aos avanços na
locomoção urbana e as reformas empreendidas pelo Prefeito Pereira Passos. Um tornou
mais rápido e eficiente o deslocamento na cidade, enquanto o outro investiu recursos
públicos para melhorar a então capital da República. A finalidade das melhorias em
infraestrutura, segundo ABREU (1986), era atrair investimentos internacionais,
evidenciado na Exposição Universal do Rio de Janeiro em 1910, logo após as obras de
melhorias urbanas. Tais ações resultaram na ampliação e criação de novos postos de
trabalho, atraindo assim mais pessoas. Tal movimento de atração também foi
potencializado pela necessidade de substituição da antiga mão de obra escrava, após a
abolição da escravidão.
O terceiro período de acentuado crescimento estendeu-se por quase três décadas.
Observa-se nesta fase um crescimento da população urbana brasileira tão intenso, que
ultrapassou a população rural. Este processo é o resultado de um duplo movimento: o
desenvolvimento da industrialização no Brasil, que demandava cada vez mais força de
trabalho nas cidades; e da mecanização do campo que “otimizou” a produção rural
reduzindo a demanda por trabalhadores rurais. O maior impacto deste movimento se
deu nas grandes cidades, especialmente no eixo Rio-São Paulo, sobretudo nos seus
territórios periféricos e de ocupações irregulares, destino do grande contingente de
migrantes, dada a maior facilidade de acesso à moradia nestas áreas.
Ao compararmos tais momentos históricos, nota-se que as causas da aceleração na
atração populacional para o Rio de Janeiro se relacionam aos novos postos de serviços
criados, direta ou indiretamente, por determinadas ações e processos produtivos. A
oferta de emprego estava inicialmente vinculada às questões políticas, como por
exemplo, os novos serviços resultantes da transferência da corte ou pela necessária
substituição da mão de obra escrava, e, paulatinamente, passam a também se vincular
aos interesses econômicos, como investimentos públicos para atração de capitais e
estímulos à industrialização, que resultam na criação de mais postos de trabalhos.
Em resumo, resultaram de ações motivadas por fatores políticos e/ou econômicos, que
corroboraram a concentração populacional e, consequentemente, o agravamento dos
conflitos sociais. Seguindo o recorte habitacional adotado, o estudo se restringe às
disputas entre as classes pela localização das respectivas moradias na cidade, marcada
por fatores de localização fortemente influenciados pela proximidade com os
equipamentos e serviços urbanos (centro da cidade), como na época da transferência da
Corte Portuguesa. Esses fatores foram amenizados pelo aprimoramento do sistema de
transporte, impulsionado pela crescente mancha urbana, que possibilitou residir mais
longe da área central, gerando em contrapartida, fortes diferenciações espaciais entre
centro (superequipado) e periferia (carente de infraestrutura e equipamentos públicos).
Foi com o aparecimento dos bondes e dos trens da Estrada de Ferro D. Pedro II que a
dinâmica de expansão urbana se modificou. A partir deste período nota-se a distribuição
socioeconômica da população pelo território da cidade, a partir da capacidade
aquisitiva, ao lado de um processo de desconcentração da área central que passa a
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localizar os cidadãos em função da sua capacidade de pagamento dos sistemas de
transporte (ABREU, 1986:48), como também em adquirir o seu “solo” ou moradia. Este
fato provocou duas vertentes de crescimento opostas e em direção contrária ao centro:
de um lado a população de maior renda, guiada pelos bondes para a zona sul, e, de
outro, segmentos de população de modesta renda, que seguiram com os trens rumo ao
subúrbio, movimento que terminou por resultar na concentração da população de menor
renda no centro, em função da impossibilidade em custear seu transporte.
É nesta divisão da cidade em áreas socialmente distintas que a segregação residencial se
consolida enquanto realidade, tornando-se conceito chave na analise das consequências
sociais das políticas habitacionais. Isso porque sua intensidade de ocorrência é
diretamente proporcional às disparidades sociais na cidade, uma vez que essa
“segregação é a espacialização da estratificação da sociedade” (RIBEIRO, 2003:165).
Segundo CORRÊA (2013), a segregação residencial é o “processo espacial que se
manifesta por meio de áreas sociais, relativamente homogêneas internamente e
heterogêneas entre elas [...que materializam a] existência diferenciada e a reprodução
dessas diferenças” (CORRÊA, 2013:56). Esta situação é evidenciada na cidade do Rio
de Janeiro pela proliferação dos condomínios fechados e dos aglomerados subnormais.
Conforme apresenta Nunes (2008):
“enquanto a população dos condomínios escolhe este modelo como modo de vida,
sendo altamente significado pelo mercado imobiliário, no caso da favela, a cidade é
que a torna condomínio [...] na favela o fechamento tem o significado de conter os
‘de dentro” pelos ‘de fora’. No condomínio verifica-se o oposto, os ‘de fora’ é que
devem ser contidos, evitando a ameaça de invasão. Em resumo, o que no
condomínio é proteção e abrigo, na favela é confinamento e segregação.” (NUNES,
2008:197)

No caso de Rio de Janeiro, os aglomerados subnormais não estão concentrados somente
nas periferias, como acontece na maioria das grandes cidades latino-americanas. Devido
ao relevo acidentado da cidade, muitos morros foram ocupados irregularmente por
favelas. Inicialmente esses locais eram pouco ocupados formalmente devido aos altos
custos da obra e difícil acesso, e, posteriormente, partir de 1988 a lei nº 1331 estipulou
que essas áreas seriam áreas de proteção ambiental (APA). No entanto, a distinção entre
os dois extremos também se faz presente nestes morros com boa localização,
principalmente na Zona Sul da cidade. De acordo com artigo publicado no Jornal O
Globo em março de 2009, uma pesquisa do Instituto Pereira Passos (IPP) revela que
69,7% das áreas ocupadas acima da cota 100 são de propriedade da classe média alta e
alta, enquanto os 30% restantes, ocupados por favelas, concentram 73,5% do total de
moradores acima de tal cota (Jornal O Globo, 2009).
Identificada a existência da dualidade habitacional, uma das responsáveis pela
fragmentação da cidade em grupos sociais de ricos (condomínios) e de populares
(favelas), serão abordadas as políticas públicas voltadas à moradia, tendo como fio
condutor o enfoque no habitat3 do segundo grupo.
3

POLÍTICAS HABITACIONAIS NO RIO DE JANEIRO

Antes de abordar as políticas habitacionais do século XX, faz-se necessário
compreender determinadas ações urbanas pretéritas que agravaram o problema das
3

Trata-se de um novo foco para o problema a partir da não resolução de um anterior, ou seja, “a questão
da habitação popular [...] deslocou-se da forma da habitação popular para se centrar agora no espaço da
habitação popular” (ABREU, 1986: 55-56).
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habitações populares, sobretudo no período anterior à reforma de Pereira Passos,
marcado principalmente por profundos acontecimentos decorrentes da mudança do
sistema político Imperial para a República, a abolição da escravidão, o auge da
economia cafeeira, o desenvolvimento do sistema de transporte, entre outros.
A antiga capital da República, principal “porta de entrada” brasileira pela influência do
seu porto no cenário mundial, foi impactada por essas mudanças, principalmente no que
diz respeito à insalubridade das habitações de baixa renda, com grande procura em
decorrência do aumento populacional. Conforme descreve ABREU: “O Estado também
era responsabilizado pelas condições higiênicas dos cortiços” (ABREU, 1986:49). Ou
seja, ao mesmo tempo em que o poder público criava leis que proibiam a construção de
novos cortiços e as reformas dos existentes, não fazia valer tal proibição, e
consequentemente, agravava as condições de insalubridade nos cortiços existentes e
permitia brechas para a construção de novas edificações ilegais. 4
Segundo Abreu (1986), é nessa época que pode ser observado, através da Reforma
Passos, a “intervenção direta, maciça e abrangente do Estado” motivada a “adequar o
urbano [...] às necessidades de criação, concentração e acumulação de capital”.
(ABREU, 1986:52) Conforme o autor revela, tal ação pública dividiu-se em dois eixos
de controle: o da circulação e o urbanístico. O primeiro, conjugava a construção do
novo porto à melhoria da acessibilidade viária para agilizar a comercialização das
mercadorias, enquanto o segundo buscava regular a ocupação do solo e controlar a
forma de habitar. Ao derrubar as edificações do centro (em sua maioria cortiços), a
política de Pereira Passos prejudicou duplamente a população de baixa renda, por meio
da eliminação da sua moradia e pela redução dos serviços de translado de mercadorias.
Segundo ABREU (1986), o incentivo ao setor imobiliário neste período “beneficiou
amplamente uma série de frações do capital, entre eles o financeiro, com os
empréstimos para a obra; o fundiário, pela valorização do solo urbano; a construção
civil, pela transformação em importante fração de acumulação de capital; e o capital
como um todo, pela redução dos custos com a circulação.” (ABREU,1986:53)
Esta reforma contribuiu para o desenvolvimento das áreas ocupadas pelas camadas da
burguesia em detrimento da população de baixa renda, ao investir maciçamente na
“melhoria” urbana desacompanhada de uma visão holística da cidade que identifique os
possíveis problemas oriundos da ausência de assistência aos locais e habitações
populares. Em outras palavras:
“Separando usos e classes sociais que estavam anteriormente próximas [... a
reforma Pereira Passos] definiu precisamente os espaços de produção e os espaços
de consumo da cidade, separando definitivamente os locais de trabalho dos locais de
residência, agora ligados por modernos, eficientes e controláveis espaços de
circulação” (ABREU, 1986: 54)

Intervenções públicas desta ordem reforçam duplamente a segregação residencial, ao
redefinir os espaços urbanos e ao demolir as moradias populares insalubres e irregulares
sem prever o reassentamento de seus moradores, gerando grande contingente de
desabrigados. Seu impacto recai justamente na parcela popular que, para sobreviver,
necessita residir próximo ao centro, e passa a ocupar principalmente as encostas dos
morros. Esta modalidade de habitat popular – favela – não tardou a multiplicar-se pela
cidade. Segundo SILVA, sua consolidação foi decorrente da modificação dos processos
4

O “Parecer da Inspetoria Geral de Higiene sobre as estalagens ou cortiços”, de 1886, atribuía a
proliferação das moradias populares coletivas à Câmara Municipal, pois “continuava a deixar edificar
cortiços no perímetro da cidade (...) não obstante a Portaria de 5 de Dezembro de 1873, que proibia tais
edificações” (Apud ABREU, 1986:49)
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urbanos, tais como a expansão imobiliária, a industrialização, a crise habitacional e as
novas modalidades de migrações. (SILVA, 2005:98-100)
Observa-se que os problemas anteriormente atribuídos aos cortiços, como insalubridade
e maus hábitos de higiene, foram redirecionados para as favelas, muito em função da
analogia atribuída pela composição social. E pior, com o aumento populacional, tais
habitats cresceram pela escolha destes locais de moradia por boa parte dos migrantes
atraídos pelos novos postos de trabalho (domésticas, construção civil, entre outros).
O fenômeno favela evidencia esta dualidade, ao constituir-se simultaneamente em
“problema a ser resolvido” (VALLADARES,2005:36) e “solução de moradia para a
baixa renda”, (LEEDS e LEEDS,1978). As favelas modificam conflitos entre classes
economicamente opostas que, apesar dos discursos e campanhas contrários a este novo
habitat popular, não chegaram a impedir seu crescimento pela cidade no início do século
XX. As favelas da cidade foram enfocadas, inclusive, no Plano Agache (1930), que,
apesar de não implantado, trouxe novos argumentos ao tema favela.
Conforme assinala VALLADARES (2005), Agache inovou ao apontar outras questões
como o surgimento de um mercado imobiliário nas favelas, a formação de atividades
econômicas e o desenvolvimento de laços sociais entre os moradores que poderia
constituir-se como um fator indutor deste tipo de moradia não relacionado à pobreza.
No que tange às soluções propostas, defende que a destruição das precárias moradias
deve ser posterior à construção de novas habitações, para não correr o risco de repetir a
situação que levou o favelado a ocupar tal local (VALLADARES, 2005:47).
Uma proposta de alojamento adequado aos favelados foi desenvolvida somente no
governo Vargas, entre os anos de 1941-44, com a construção de três Parques Proletários:
Gávea, Caju e Praia do Pinto. Conforme relata VALLADARES (2005), para o regime
populista de Vargas era necessário considerar a população residente nas favelas para
intervir em tais territórios, dada a importância do apoio popular à manutenção do seu
regime. Desta forma são construídas moradias de caráter provisório com objetivos
pedagógicos, de forma a educar e dar assistência aos seus habitantes, para que os
mesmos melhorassem suas práticas, valorizando a figura do trabalhador
(VALLADARES, 2005:61-62).
Segundo essa mesma autora, o regime de Vargas inovou ao ter uma visão positiva das
camadas populares. Reduziu o estigma da escravidão pela valorização do operário,
através da criação do salário mínimo e outras leis sociais. Apesar destes avanços, o
regime populista restringiu sua proteção aos “operários inseridos no mercado de
trabalho formal, deixando à parte uma considerável massa de homens e mulheres sem
emprego assalariado” (VALLADARES, 2005:126).
Os parques proletários marcaram uma nova postura intervencionista ao considerar a
população residente de territórios problemáticos da cidade, apesar do baixo número de
conjuntos habitacionais implementados e ao descumprimento do compromisso de
fixação por parte de alguns moradores, ao retornarem para as áreas originais. Porém, a
política populista de Vargas decorre em duas consequências de destaque para esse
estudo: o aumento da segregação residencial e a organização política dos favelados. A
primeira é gerada pela fragmentação da camada popular, resultante da diferenciação
entre trabalhadores assalariados e desempregados, enquanto a segunda, dada pelo
contato entre favelados e o Estado, desencadeou um “processo embrionário de
organização dos moradores das favelas [...] despertados pela intervenção do poder
público ante a ameaça de perderem suas casas e suas redes sociais pelo deslocamento
forçado” (BURGOS, 1998:28-29).
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Como resposta a este movimento organizativo é criada, pela Arquidiocese e Prefeitura
do Rio de Janeiro, a Fundação Leão XIII (1946), a qual passou a atuar nas favelas em
direção contrária à política de remoção (BURGOS, 1998:29). Segundo esse autor, duas
perspectivas – remoção e urbanização – coexistem até pouco depois do golpe militar de
1964, quando a política de erradicação das favelas é proposta, sendo iniciado “com
recursos do BNH, [...] um programa maciço de construção de conjuntos habitacionais, a
serem ocupados por moradores de favelas” (BURGOS, 1998:36).
Ocorre que tais práticas não resolveram o problema habitacional na medida em que
fortaleceram a segregação residencial, tanto pela nova forma da moradia popular - o
conjunto habitacional - como pela sua localização: distante do centro. O deslocamento
populacional gerou novos conflitos, como por exemplo, o aumento das distâncias a
serem percorridos por trabalhadores moradores das áreas periféricas e empregados no
centro. Muitas insatisfações e a crise econômica enfrentada pelo país nas décadas de 80
e 90 contribuíram para o crescimento da inadimplência de pagamento das moradias
perante o BNH, que por sua vez passou a investir em financiamentos para as classes
média e alta, fato que esvaziou a política de remoção (BURGOS, 1998:38).
Outro aspecto que enfraqueceu as remoções na década de 1970 foi o isolamento do
governo da ditadura, afastado dos anseios populares e que ganha novas adesões no
período. Como o exemplo do Promoror, do governo federal, na tentativa de oferecer à
população um programa mais próximo às expectativas, cujas ações nas favelas passaram
a ser de urbanização, redirecionando a discussão para “como integrar as favelas à
cidade” (BURGOS, 1998:40). Estas duas ações públicas - abandono da classe de baixa
renda pela política habitacional do BNH e programa de urbanização de favelas–
geraram um momento de abandono da política de remoção e transferência da população
para Conjuntos Habitacionais, assim como colaboraram para a prática do clientelismo.
Porém, ao coincidir com o período onde a população urbana brasileira ultrapassou a
rural, consistiu em momento marcado principalmente pelo “crescimento das favelas, dos
loteamentos periféricos sem qualquer infraestrutura [...], conferindo ao fenômeno da
pobreza urbana uma amplitude sem precedentes” (VALLADARES, 2005:127).
Aumento da pobreza urbana que reforça ainda mais a segregação residencial, pois
aumenta a disparidade entre os habitats das classes sociais, ao omitir direitos aos mais
pobres, e não conseguir urbanizar as favelas no mesmo ritmo em que elas surgem,
fragmenta-se cada vez mais as áreas sociais das classes de baixa renda. Apesar deste
aumento segregacionista, a redemocratização é um momento de vitória para os
movimentos sociais, dado o reconhecimento da favela com um território da cidade e a
aprovação da função social da propriedade na Constituição Federal de 1988. Esta
representou importante conquista para a moradia popular, que após décadas de disputas
pela permanência na cidade, passa a estar respaldada na legislação federal e, em alguns
casos, recebe intervenções urbanísticas mais consistentes, como os programas FavelaBairro, na década de 1990, e, mais recentemente, o Morar Carioca. Outra “conquista”
foi a retomada da construção de moradias para as classes sociais de menor renda, sem
programa habitacional específico desde a extinção do BNH, através do programa Minha
Casa Minha Vida (MCMV).
O avanço é também acompanhado pela dualidade das políticas habitacionais, que por
um lado ampliam os mecanismos de expulsão da população mais pobre para as regiões
mais distantes e de menor interesse, implicando, por outro lado, na valorização das
habitações centrais e, como consequência, o reforço do distanciamento social pelo
elevado custo de localização dos mais pobres. A exceção deste distanciamento são as
favelas situadas nas regiões valorizadas, cujos limites com o tecido formal são ainda
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facilmente identificados. Habitats populares, que vêm sendo objeto de urbanizações,
como o Favela-Bairro e o Morar Carioca, pela forma que estes têm sido conduzidos,
resultam na gentrificação popular rumo à franja urbana. Tendência também seguida pelo
MCMV, cuja maioria dos empreendimentos populares (0 a 3 salários mínimos), na
cidade em estudo, localizam-se distantes do centro, onde o custo do solo urbano é
menos oneroso e as possibilidades de lucro, por parte da construtora, maiores.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma vez urbanizada por uma ação pública, como o Morar Carioca, o custo de vida na
favela aumenta, seja em função das novas taxas pelos serviços urbanos implantados ou
em decorrência da própria qualificação do ambiente construído. Esta tendência assume
proporções desastrosas ao expulsar os moradores mais pobres, empurrando-os para
outra região da cidade, provavelmente em outro aglomerado subnormal. Sem entrar no
mérito do critério para a escolha das favelas a serem urbanizadas prioritariamente, essa
tendência à gentrifcação agrava a segregação residencial contra as camadas sociais de
menor renda, propiciando a formação de regiões com a presença cada vez menor de
pobres sem necessariamente expulsá-los explicita e diretamente.
Deslocamento físico de moradias populares presente na maior parte das políticas
habitacionais cariocas, as quais dificultam a efetivação da engenharia urbana adequada,
não apenas pelo crescimento da sua área de atuação para as periferias (ampliando a
demanda por redes de saneamento, transporte, equipamentos, entre outros), mas também
por implicarem em um “grau devastador de degradação ambiental provocado por
loteamentos ilegais e ocupações sobre áreas protegidas e solos frágeis” (ABIKO,
2011:23). Carente de um olhar sistêmico sobre a cidade, a indução da segregação
residencial pelas “políticas municipais [que] reservam as áreas mais centrais e com
acesso à melhor infraestrutura às classes média e alta” (ABIKO, 2011:21), ignoram as
graves consequências resultantes para toda a cidade. A elite social privilegiada que
deseja manter sua moradia valorizada, comporta-se conforme expõe Harvey:
“O caráter fixo e imóvel do ambiente construído acarreta a produção e o uso de
mercadorias sob condições de competição monopolista espacial, com fortes efeitos
de “vizinhança” ou de “externalidades”. Muitas das disputas que ocorrem referem-se
a externalidades (o valor de uma residência é determinado em parte pelas condições
das que a rodeiam) e cada proprietário está, portanto, muito interessado em
assegurar que a vizinhança em conjunto seja bem conservada.” (HARVEY, 1982:9)

A partir da comparação entre as políticas públicas habitacionais, observa-se a defesa
pelo valor da moradia das camadas sociais privilegiadas através da evolução da
segregação residencial, sobretudo na localização e transferência das habitações
populares para as periferias. Localização justificada pelo baixo potencial de lucro dos
empreendimentos destinados às classes médias e altas, afastando os incorporadores e
construtores, dadas as carências no sistema de saneamento, as longas distâncias para o
deslocamento diário para o trabalho, entre outros fatores que desagregam valor à venda
da mercadoria habitacional. Localização transformada em atraente pelo programa
MCMV, que ao realizar, através da Caixa Econômica Federal, a compra de todos os
imóveis produzidos em empreendimentos oferecidos, transformou a construção
habitacional para classe baixa nestas localidades em excelente negócio, pelo baixo custo
do solo urbano e a garantia de venda.
Verifica-se que a maioria das políticas habitacionais são promotoras - mesmo que a
Constituição Federal preconiza o contrário - do aumento das disparidades sociais e da
continuidade de práticas de existência da população de menor renda, que em sua
1516

maioria são prejudiciais ao meio ambiente e, consequentemente, à sociedade, que se
manifestam na ausência de tratamento do esgoto sanitário, a poluição dos corpos
hídricos, a impermeabilização do solo resultando em enchentes, descarte inadequado
dos resíduos sólidos, maior vulnerabilidade a doenças como a tuberculose dada as
condições insalubres das moradias, entre outros fatores que dificultam o
estabelecimento e manutenção dos serviços de engenharia urbana. Outras graves
consequências dessas transferências populacionais - que não se restringem ao
saneamento básico - dizem respeito a diversos aspectos, desde a maior disputa pelos
equipamentos urbanos periféricos, como escolas, creches e hospitais, até a
intensificação dos congestionamentos dos sistemas de transporte.
Dados os impactos prejudiciais à engenharia urbana carioca, essa crescente dualidade
entre o problema a ser resolvido e a ação das políticas habitacionais tem na segregação
residencial o mecanismo que, ao mesmo tempo, fragmenta a cidade em áreas sociais
destinadas a distintas classes, direciona as camadas populares às periferias. Tal
realidade intensifica os conflitos urbanos, uma vez que as ações públicas, financiadas
por todos, terminam por privilegiar regiões onde residem as classes hegemônicas.
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RESUMO
Este trabalho apresenta uma análise crítica sobre a integração entre a gestão de riscos e o planejamento
urbano e regional. No Brasil, o crescimento urbano gera diversos impactos sobre o meio ambiente e, em
decorrência disto, comunidades e sistemas urbanos são afetados por desastres naturais e consequências
diversas, com intensidade e frequência cada vez maiores. Paralelamente, o aumento das desigualdades
socioespaciais tem resultado na formação de áreas e comunidades vulneráveis (favelas, ocupações,
irregularidade, precariedade), que são as mais afetadas pelo agravamento das mudanças climáticas e onde
as populações convivem com diferentes situações de risco, tais como deslizamentos e inundações. A
pesquisa discute as origens e a integração das atuais estruturas institucionais que abordam as questões de
risco, relacionando sua gestão ao planejamento municipal integrado e apontando uma tomada de posição
favorável à Lei nº 12.608, objeto de estudo e crítica. O enfoque adotado considera que a dificuldade de
integração entre estes campos é devida à adoção do planejamento setorial que, a partir da década de 1970,
passou a trabalhar, separadamente, as questões urbanas e regionais que são interligadas e deveriam ser
entendidas e tratadas desta maneira. O presente artigo chama a atenção para a necessidade de considerar
as questões e situações de risco como objeto e objetivo do planejamento urbano e regional. A
metodologia adotada, através de um resgate histórico, relaciona os campos e conceitua as questões
comuns, inserindo a gestão de riscos no processo de planejamento integrado. As conclusões pretendem
gerar diretrizes que auxiliem na análise, prevenção e gerenciamento de risco que possam vir a subsidiar
ações de políticas públicas que visem cidades saudáveis.
Palavras-chave: planejamento integrado, gestão de riscos, prevenção.

ABSTRACT
This paper presents a critical analysis on the integration of risk management and urban and regional
planning. In Brazil, urban growth generates different impacts on the environment, and as a result,
communities and urban systems are affected by natural disasters and various consequences, with
increasing intensity and frequency. In parallel, the increase in socio-spatial inequalities has resulted in
the formation of vulnerable areas and communities (slums, occupations, irregularity, instability), which
are the most affected by the worsening of climate change and in places where people live with many risky
situations such as landslides and floods. The research discusses the origins and integration of current
institutional structures that address issues of risk management, relating its management to the integrated
municipal planning and pointing towards a decision-making favorable to the Law number 12.608, subject
of study and criticism. The adopted approach considers that the difficulty of integration between these
fields is due to the adoption of sectorial planning which from the 70’s on started to work separately the
issues of urban and regional planning. These areas of study are interconnected and should be understood
and treated as an integrated whole. The article draws attention to these issues and stresses the need to
take risk analysis and management as object and purpose of urban and regional planning. The
methodology adopted through a historical perspective, conceptualizes common issues, entering risk
analysis and management in the integrated planning process. The conclusions aim to generate guidelines
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to assist in risk analysis, prevention and management, which may subsidize public policies aimed at
healthy cities.
Keywords: integrated urban and regional planning, risk management, natural disaster prevention.

1

O CONTEXTO DA GESTÃO DE RISCOS E A RELAÇÃO COM O
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL

Este artigo surgiu a partir da experiência adquirida em um Centro de Estudos e
Pesquisas sobre Desastres – CEPED/UFRGS (GRID, 2013), com foco nos desastres1
que mais afetam a região sul do Brasil: inundações e deslizamentos. Através de
discussões e cursos de capacitação que tomam como foco a gestão de riscos e desastres,
abordam-se de maneira empírica os problemas do processo de urbanização e seu
agravamento. O que se mostrou mais premente nesse processo foi a necessidade de
prevenção, educação ambiental e regramento sobre uso e ocupação do solo, associados
ao conhecimento sobre as condições físicas do ambiente e traduzidos na Lei nº
12.608/2012 que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, orientando as
ações públicas e privadas, e, dentre outras determinações, incentiva o planejamento com
base em pesquisas e estudos sobre áreas de risco e desastres e determina a adoção da
bacia hidrográfica como unidade de análise das ações de prevenção de desastres. A
interpretação da norma legal mostra a orientação incisiva da obrigatoriedade da
associação entre o trabalho do planejamento urbano e regional às ações relacionadas à
gestão de riscos, contemplando as demandas ambientais. A partir destas considerações,
o presente trabalho aponta o conceito de risco e debate este conceito relacionado a
inundações e deslizamentos; identifica autores e suas visões sobre o tema; questiona a
integração entre os agentes que atuam em situações de desastre e apresenta a legislação.
As conclusões situam a importância da ação cooperativa entre os campos do
planejamento urbano e o gerenciamento de risco, já apontada na legislação, na
construção de cidades resilientes e saudáveis.
1.1

RISCO – HISTÓRICO DO RISCO COMO OBJETO DE ESTUDO

O conceito de risco é bastante recente. Os riscos e as condições que os produzem
passaram a ser considerados, a partir das transformações decorrentes da Revolução
Industrial, no século XIX (FURTADO, 2012). Naquela época, foram criadas normas
disciplinares e técnicas para conter a ocorrência de acidentes e garantir o controle de
riscos, assim como controlar questões sanitárias que provocavam pestes e epidemias
devido às más condições das moradias proletárias urbanas. Atualmente, os discursos
sobre riscos incluem, além da interpretação ampla da vida na sociedade de risco, os
aspectos técnicos, sociais, culturais e o entendimento diretamente relacionado com a
construção da memória social e da forma como a sociedade percebe o que é risco: a
percepção de riscos.
Diversos autores passaram a abordar o conceito a partir da década de 1990, como o
conceito utilizado pelo WorldRiskIndex (2004) e baseado em pesquisas sobre riscos e
desastres naturais, onde a vulnerabilidade engloba as condições determinadas por

1

Desastres: resultados de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema
vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e
sociais (BRASIL, 2010).
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fatores físicos, sociais econômicos e ambientais, ou processos que são refletidos na
suscetibilidade2, na capacidade de enfrentamento e na adaptação:
Risco é o produto das interações entre perigos naturais ou induzidos
pelo homem e as condições vulneráveis, incluindo a probabilidade de
ocorrência de fenômenos de risco. (UNISDR, 2004, Birkmann 2006;
Cardona, 2003)

A adaptação se refere principalmente às estratégias de mudanças da sociedade no longo
prazo e a condição de enfrentamento se refere à resposta imediata aos problemas
gerados por processos naturais (UNISDR, 2004).
Desta forma, o risco e a percepção de riscos são resultados de construções sociais, tendo
uma dimensão física, subjetiva e multidimensional (FURTADO, 2012). Os dois termos
configuram conceitos sobre como cada comunidade constrói sua percepção coletiva a
respeito de determinado fenômeno, resultado do grau de resiliência3 às situações de
risco a que está exposta. Esta percepção coletiva de risco vem amadurecendo ao longo
da sociedade industrial, tomando a denominação de “desastres” na Segunda Guerra
Mundial, quando foram realizadas as primeiras ações, estruturas e estratégias de
proteção e segurança dirigidas à população. Após os efeitos dos bombardeios sofridos
pelas principais cidades e centros industriais ingleses, entre 1940 e 1941, a preocupação
com a segurança da população levou a Inglaterra a criar a Civil Defense (BRASIL,
[201-]), com o objetivo de garantir segurança e justiça à população.
No Brasil, órgão semelhante, o Serviço de Defesa Civil Passiva Antiaérea foi criado em
1942, após o afundamento de navio militar brasileiro por submarino alemão, no litoral
da Bahia. O Serviço de Defesa Civil, que tinha como objetivo o ensino da defesa
passiva, nas escolas do país, foi extinto em 1946. Em 1966, em função de fortes chuvas
na região Sudeste, que provocaram enchentes no então Estado da Guanabara (RJ) e
deslizamentos na Serra das Araras (SP), foi criada a Defesa Civil no Estado da
Guanabara. Em 1967, ainda em consequência destes eventos, foi criado o Ministério do
Interior com a competência de assistir populações atingidas por calamidades públicas4.
Desde a criação dos órgãos de Defesa Civil, as ações no Brasil, foram desenvolvidas
para atuar na assistência a situações de emergência5 e/ou calamidade pública, ou seja,
após o desastre ocorrido. Apenas em 1988, surge a proposta de pensar a Defesa Civil6
como instituição para redução de riscos de desastres, a partir da organização do Sistema
Nacional de Defesa Civil, com o Decreto nº 97.274 de 16 de dezembro de 1988 7. Este
conceito, de reduzir os riscos de desastres, é reforçado com a aprovação da Resolução
2

Suscetibilidade: se refere às condições de comunidades expostas ou elementos expostos (infraestruturas,
ecossistemas, etc) que se tornam mais propensos a experimentar danos e ser afetados negativamente por
um desastre natural ou pelas mudanças climáticas (UNISDR, 2004).
3
Resiliência: significa a habilidade de um sistema, comunidade ou sociedade exposta a riscos de resistir,
absorver, acomodar-se, e reconstruir-se diante dos efeitos de um desastre em tempo e modo adequados,
incluindo a preservação e restauração de suas estruturas e funções essenciais (UNISDR, 2009).
4
Estado de calamidade pública: situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos
que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente
atingido (Brasil, 2010).
5
Situação de emergência: situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que
impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido
(Brasil, 2010).
6
Defesa Civil: conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar
desastres e minimizar seus impactos para a população e restabelecer a normalidade social (Brasil, 2010).
7
Revogado em 1993 pelo Decreto nº 895 de 2005 que foi revogado novamente em 2010 pelo Decreto nº
7.257 de 2010.
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44/236 na Assembleia Geral da ONU, estabelecendo o ano de 1990, como início da
Década Internacional para Redução dos Desastres Naturais 8 (DIRDN). A partir da
década de 1990, o pensamento internacional evolui e, em 2002, é criada pelas Nações
Unidas, a Estratégia Internacional para a Redução de Desastres (ISDR), com o objetivo
de promover “a emergência de uma cultura de prevenção baseada na redução das
vulnerabilidades”, através da estruturação de Plataformas Nacionais interligadas
globalmente por rede (RODRIGUES, 2010).
Após o estabelecimento da DIRDN, foi elaborado um plano nacional de redução de
desastres para a década de 1990, conhecido como Política Nacional de Defesa Civil que
passou a reestruturar órgãos federais (criação da SEDEC9), organizar manuais de
planejamento em Defesa Civil, capacitar técnicos em desastres e estruturar bancos de
dados com classificação dos desastres específicos da realidade brasileira (BRASIL,
[201-]). Estas e outras ações e acontecimentos (Figura 1), culminaram com a Lei
Federal nº 12.608 de 2012 que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
(PNPDEC), envolvendo ações de quatro Ministérios10, o que representa, além da
importância da integração de políticas multisetoriais, uma revisão das principais
legislações urbanísticas nacionais, resultando em alterações que passam a considerar o
risco no planejamento das cidades.
Figura 1 – Histórico dos principais acontecimentos relacionados à Gestão de Riscos

Fonte: Elaborado pela autora para GRID (2013)

2

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE RISCOS NO PLANEJAMENTO
URBANO: INTEGRAÇÃO E OBJETIVOS

A gestão de riscos está relacionada à busca de soluções e resultados positivos para a
qualidade de vida das populações urbanas e à diminuição dos transtornos e danos
materiais e humanos, causados aos moradores das cidades. Estes danos e transtornos são
agravados pelas mudanças climáticas, que estão sendo intensificadas pelas intervenções
no ambiente natural, em um círculo vicioso que precisa ser rompido. Tomando o
conceito de desenvolvimento sustentável, definido pela Commission on Environmental
and Development (WCED), como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do
8

Década Internacional para Redução dos Desastres Naturais (DIRDN): o objetivo central da campanha
era a redução de perdas de vidas, danos e transtornos socioeconômicos, provocados por desastres naturais
principalmente nos países em desenvolvimento (BRASIL, [201-]).
9
SEDEC: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.
10
Ministério das Cidades, Ministério de Integração Nacional, Ministério de Ciência e Tecnologia e
Ministério de Minas e Energia.

1521

presente sem comprometer a capacidade do futuro para atender a sua própria
necessidade” e incorporando a proposta de Lyle (1994) de considerar parâmetros de
comportamento do meio ambiente nos projetos do ambiente construído, ampliando a
discussão sobre a necessidade de mudanças de comportamento na interação entre o
ambiente natural e o homem, e ainda, incorporando a ideia de projetos regenerativos na
construção do ambiente construído, identifica-se a necessidade de previsão das
alterações no ambiente natural devidas à ocupação urbana. Por um lado, pouco tem
avançado, o planejamento urbano, no trato da problemática do risco e, por outro lado,
identifica-se a falta de conhecimento específico, sobre os aspectos da urbanização, aos
que trabalham com a “gestão de riscos”. Temos aqui uma separação dos conhecimentos
e abordagens, que precisam estar interligados, re-instituindo o planejamento de longo
prazo e que incorpore as necessidades referentes à gestão do risco em sua agenda. A
Figura 2 representa a multisetorialidade da gestão de riscos e sua articulação com os
diversos setores que devem estar integrados nesta discussão.
Figura 2 – Multissetorialidade da gestão de riscos

Fonte: GRID (2013)

Compreende-se, assim, a importância do planejamento urbano e regional (PUR) nesta
discussão, pois um dos quatro pilares que estruturam a Política Nacional de Proteção e
Defesa Civil é a prevenção de desastres, e prever e prevenir é um dos papeis designados
e assumidos pelo planejamento urbano e regional. Por isso, além de buscar identificar
qual o papel do planejamento urbano e regional na gestão de riscos, o objetivo deste
artigo é verificar onde, dentro das atuais estruturas que abordam a gestão de risco, o
planejamento urbano está localizado. Tradicionalmente, o papel que o PUR tem
exercido é o de planejar e integrar as ações entre os diversos setores (infraestrutura,
habitação, meio ambiente, saneamento, etc.) assim como o de orientar o
desenvolvimento sócio-espacial. O planejamento setorial, iniciado na década de 70, está
associado aos atuais órgãos estaduais de Defesa Civil, que igualmente trabalham de
forma setorial. Assim, para demonstrar a importância da introdução do termo
“integrado” como conceito-guia da discussão, principalmente ao insistir na urgência de
ações integradas do planejamento na proteção dos ambientes e das populações, é
essencial demonstrar a influência que um campo disciplinar exerce sobre o outro, assim
como, a recente tentativa, traduzida pela Lei nº 12.608/2012, de retomar a integração
entre os diferentes setores e campos.
3

A CONTRIBUIÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO PARA A
GESTÃO DE RISCOS

A gestão de riscos é uma área de conhecimento recente e tem realizado consideráveis
esforços para atuar entre os setores que decidem as ações sobre os territórios urbanos e
regionais e exercem influência no ambiente construído. Estes esforços foram
consolidados na Lei nº 12.608/2012 que aponta a necessidade da integração entre as
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políticas de ordenamento territorial com as políticas de gestão de riscos. A lei representa
a busca por transformações e mudanças nos procedimentos, projetos e ações que, desde
a década de 1970, vinham ocorrendo separadamente tanto nas ações de prevenção de
risco, quanto nas propostas do planejamento urbano e regional. Em 2003, com o
Ministério das Cidades, tentativas de integração entre políticas públicas urbanas passam
a ser retomadas, considerando o uso e a ocupação do solo. Especificamente sobre a
prevenção de riscos, foi criado em 2003 o Programa Urbano de Prevenção e Erradicação
de Riscos, que instituiu, pela primeira vez, o assessoramento aos municípios para o
planejamento da redução de casos de escorregamentos em encostas, erosão e enxurradas
(BRASIL, [201-]). Este movimento trouxe o apoio técnico-financeiro do Governo
Federal aos municípios que apresentam áreas de risco, promovendo capacitação técnica
e disponibilizando conhecimento em gerenciamento de riscos, tanto em âmbito local
como através da articulação entre as três esferas do governo. Além deste programa, está
em desenvolvimento o Plano Nacional de Prevenção a Desastres Naturais 2012-2014,
que contempla o mapeamento de riscos a inundações e deslizamentos nos municípios
que apresentam maiores riscos relacionados a estes fenômenos (BRASIL, 2011). O
mapeamento de riscos compõe o diagnóstico da área afetada e significa o primeiro
conjunto de estudos para a análise da situação atual, tornando-se importante ferramenta
para o planejamento, tanto das ações sobre risco como para o planejamento urbano e
regional.
Estas determinações legais demonstram o incentivo ao desenvolvimento do
conhecimento sobre a percepção de riscos, uma constatação do amadurecimento da
sociedade brasileira, que passa a incluir as questões de risco como prioridade na agenda
do país. A percepção de riscos vem sendo despertada pela ocorrência de grandes e
frequentes acidentes, incluídos como problemas da “crise urbana” e que permearam as
primeiras discussões e demandas pela Reforma Urbana11.
Até o final da década de 1980 as ações realizadas para o atendimento do risco eram
desenvolvidas em âmbito local e basicamente relacionadas à resposta ao desastre e à
mitigação dos danos. Estas ações estavam concentradas na Defesa Civil e realizadas via
obras de engenharia civil, não havendo planejamento de cenários futuros para evitar
possíveis desastres. Com a Constituição Federal de 1988, que cria um capítulo sobre
política urbana, o reordenamento da gestão de risco nos níveis estaduais e municipais
foram sendo desenvolvidos e, paralelamente, foram surgindo importantes contribuições
do meio técnico-científico para o melhor entendimento do ambiente físico e das
interferências antrópicas, e a revisão e elaboração de nova legislação e disposições
urbanísticas vem se consolidando.
Uma das contribuições pioneiras do meio técnico-científico para o aumento da
percepção de riscos, é o Plano Integrado de Engenharia Ambiental, na cidade mineira de
Juiz de Fora, MG (MATTES et al., 1986) assim como o Mapeamento de Riscos das
Favelas em São Paulo (CERRI & CARVALHO, 1990), além de trabalhos posteriores
que, desde 1990 apontam a importância da percepção de risco na análise ambiental. Na
Década Internacional para Redução de Desastres Naturais-1990 (DIRDN), diversos
simpósios e seminários aconteceram envolvendo a temática de riscos relacionados à
geologia ou à engenharia. Sob o enfoque urbano, a Eco-92 pode ser citada como um dos
principais acontecimentos relacionados à questão urbana, onde a Conferência sobre
11

Em 1963 foi realizado o Seminário de Habitação e Reforma Urbana (SHRU) no Hotel Quitandinha no
Rio de Janeiro. O SHRU foi promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil e gerou várias propostas
para a nova política habitacional e urbana que foram retomadas após a ditatura militar na
redemocratização a partir do processo Constituinte de 1988 (VITRUVIUS, 2010).
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Defesa Civil tratou da relação entre as grandes cidades e a redução de riscos. A Eco-92
foi importante na temática urbana, pois resultou na Agenda 21 cujo objetivo é, no nível
dos assentamentos humanos (Capitulo 7), o Desenvolvimento Sustentável das Cidades
(BRASIL, 1995). Estas contribuições iniciais relacionadas a riscos, surgem como
movimentos educativos em relação à ocupação sustentável do ambiente natural, das
cidades e em relação à percepção de riscos. Nesse contexto, o papel do planejamento
urbano como integrador desses diversos âmbitos (territorial, habitacional, social,
econômico, etc.) é manifesta, o que tende a ampliar os debates sobre os problemas
urbanos e incorporar as questões de risco nos planos urbanísticos, com o objetivo de
garantir a sustentabilidade ambiental.
O Estatuto da Cidade, também de forma educativa, reafirma a garantia do direito a
cidades sustentáveis e a necessidade de consideração dos efeitos negativos causados ao
meio ambiente pelo crescimento urbano. É importante retomar o histórico do Ministério
das Cidades na temática de riscos com o Programa Urbano de Prevenção e Erradicação
de Riscos que apoia, através de capacitação, os municípios brasileiros na elaboração de
Planos de Redução de Riscos. Este programa busca definir prioridades e estratégias,
particulares para cada região e município, para evitar a ocorrência de mortes durante os
períodos chuvosos mais intensos, beneficiando as pessoas que moram em favelas
localizadas em encostas, em loteamentos irregulares e outras ocupações precárias com
ações de prevenção. Essas ações, embora focadas especificamente nas áreas de risco,
resultam positivas para as cidades de maneira ampla. O Departamento de Assuntos
Fundiários Urbanos e Prevenção de Riscos (Mcidades) executa, além dos programas de
regularização fundiária (Ação 8866) no Programa 2040-Gestão de Riscos e Resposta a
Desastres, o Planejamento e Monitoramento da Ocupação Urbana em áreas suscetíveis a
inundações e deslizamentos (Ação 20NN) e o Apoio ao Planejamento e Execução de
Obras de Contenção de Encostas (Ação 8865) (BRASIL, 2013).
Após este breve resgate histórico da construção de legislação e de ações sobre a gestão
de riscos e sua relação com planejamento urbano, é necessário retomar as atribuições da
Defesa Civil assim como descrever o desenvolvimento das principais discussões a
respeito dos riscos, nestas instituições, neste momento.
4

A DEFESA CIVIL E OS RISCOS

Como já mencionado anteriormente a Defesa Civil tem suas origens ligadas ao
conhecimento militar e à defesa da população civil, não tendo tradicionalmente, como
um de seus instrumentos, o planejamento de ações e o mapeamento de riscos. Este
campo sofre outra limitação que é a inexistência de funções e cargos efetivos, na
administração pública, que tratem da Defesa Civil, o que gera as situações nas quais os
técnicos envolvidos com trabalhos sobre riscos, geralmente acumulam funções ao
prestar apoio aos órgãos de Defesa Civil. Na maioria dos municípios brasileiros, os
órgãos responsáveis pela Defesa Civil são as Coordenadorias Municipais de Defesa
Civil (COMDEC). Tais organismos são compostos por membros da administração
pública que atuam nas diversas secretarias municipais e apresentam grande
transversalidade, pois as ações realizadas podem ser entendidas como uma ponte de
ligação entre os diferentes setores de uma municipalidade. Na maioria dos casos esta
ligação é realizada através do contato direto entre os técnicos, carecendo de uma
burocracia responsável pelo desenvolvimento de procedimentos padronizados na
execução de ações. O problema que deve ser evidenciado aqui é a necessidade de
formação técnica, elaboração de conhecimento e de respaldo político-administrativo
para os profissionais envolvidos para que as políticas públicas, assim como as ações de
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gestão de riscos, possam ter continuidade e eficiência e os profissionais sejam
incentivados a atuar e a pesquisar nesse campo com efetivo apoio institucional e
reconhecimento por parte das comunidades.
Um dos locais de maior representatividade para a discussão dos temas relacionados à
gestão de riscos e para o planejamento das ações entre os técnicos da Defesa Civil e a
comunidade científica tem sido as Conferências de Defesa Civil. A 1ª Conferência
Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária ocorreu em 2009, apresentando
como principais avanços a capacitação dos técnicos da defesa Civil; a criação de
Centros de Pesquisa; o Mapeamento das Áreas de Riscos; a realização de simulados de
preparação para desastres; o Programa Redução de Riscos nas Escolas Brasileiras; a
criação do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD); a
transferência de recursos de socorro e assistência (Cartão de Pagamento de Defesa
Civil), além de outras propostas que culminaram com a criação da Lei nº 12.608/2012
(BRASIL, [201-]. Instituindo a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC)
a lei promove a integração entre as políticas de ordenamento territorial com as políticas
de gestão de riscos e, como novo marco legal, afirma a necessidade de resgatar o
planejamento integrado no enfrentamento real dos problemas urbanos, onde as questões
de risco tem participação significativa.
A PNPDEC aborda temas que envolvem desde o desenvolvimento ambiental até a
habitação, incidindo nas principais legislações urbanas e de moradia do país, pois está
relacionada à política urbana e habitacional. Desta forma, esta lei altera o Estatuto da
Cidade (Lei nº 10.257/2001) e a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº
6.766/1979), refletindo basicamente a incorporação de ações de proteção e defesa civil
no planejamento municipal, afirmando a competência dos municípios na fiscalização
das áreas de risco de desastres e de vedar novas ocupações nessas áreas (BRASIL,
2012). A lei, portanto, devera resultar na adequação dos Planos Diretores para atender a
estas exigências legais. A PNPDEC abrange também ações de prevenção, mitigação,
preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil, devendo integrarse às políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio
ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura,
educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista o
desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2012), o que mostra a necessidade da
integração entre as políticas de ordenamento territorial com as políticas de gestão de
riscos.
Para reforçar a argumentação a respeito da importância do planejamento integrado,
comparecem, aqui, conceitos de planejamento e também de planejamento integrado.
Conforme descrito por Ferrari (1991):
Planejamento é um método de aplicação, contínuo e permanente,
destinado a resolver, racionalmente, os problemas que afetam uma
sociedade situada em determinado espaço, em determinada época,
através de uma previsão ordenada capaz de antecipar suas ulteriores
consequências.

Tal colocação, com foco da prevenção de desastres volta-se a evitar danos futuros às
populações e sistemas urbanos. O conceito de planejamento integrado permite, então,
visualizar uma possibilidade metodológica que abrange as problematizações elencadas
pela gestão de risco e que estão diretamente relacionadas com as vulnerabilidades
encontradas nas comunidades. O planejamento integrado, segundo Ferrari (1991), deve
ser tanto horizontal, envolvendo os aspectos econômicos, sociais, físico-territoriais e
institucionais da realidade a ser planejada; como vertical, obedecendo às metas e
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diretrizes dos planos da região envolvida, do Estado e da União. Quando o
planejamento é realizado observando-se esses dois sentidos de integração, diz-se que é
integrado (FERRARI, 1991). Essa conceituação de planejamento, desenvolvida nos
anos 70, contempla uma demanda atual de re-integração das ações do planejamento e é
aqui resgatado pois serve aos objetivos do debate aqui colocado: a integração entre o
planejamento urbano e regional e a gestão de risco.
Verifica-se que a Lei nº 12.608/2012 promove os dois sentidos necessários para essa
integração. Em um sentido horizontal, a necessidade de mapeamento de riscos nos
municípios incluídos no cadastro nacional de municípios12 com áreas suscetíveis à
ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos
geológicos ou hidrológicos correlatos. Em sentido vertical com a estruturação das
entidades municipais, estaduais e federal visando a integração das informações e dos
conhecimentos relacionados a riscos. Esta integração vem sendo desenvolvida pelo
CEPED/UFRGS, e uma de suas formas metodológicas é o mapeamento de
vulnerabilidade, que contempla, dentre outros, os aspectos econômicos, sociais, físicoterritoriais e institucionais, na análise. Estes procedimentos são propostos para serem
aplicados aos municípios cadastrados e as perspectivas são de que outras metodologias
sejam desenvolvidas para o mapeamento de riscos, contemplando, além da
vulnerabilidade da área, a suscetibilidade ao perigo.
5

CONCLUSÃO E POSSIBILIDADES FUTURAS DA PESQUISA

O aumento da percepção de riscos da comunidade de pesquisadores brasileira
intensificou as ações do Governo Federal em relação às políticas de gestão de riscos e
de ordenamento territorial. Esta percepção, que vem sendo aperfeiçoada, juntamente
com a necessidade de melhores critérios para a decisão sobre ocupação de áreas urbanas
trazidos, à luz da lei nº 12.608/2012, são importantes ganhos, principalmente para quem
é afetado pelos desastres naturais. Estes ganhos, em consequência, são revertidos em
melhor qualidade de vida para a população e mais saúde das cidades, além de aumentar
o desempenho econômico para os investimentos públicos.
No entanto, é necessário um ainda maior aperfeiçoamento e união de esforços para
materializar os objetivos estipulados na Lei. Será necessário desenvolver o
conhecimento e a atuação integrada em ambas as áreas, planejamento urbano e gestão
de riscos, que até o momento vem demonstrando dificuldade na atuação cooperativa.
Além disso, a carência de pesquisas e literatura especializada, relacionadas à gestão de
riscos em integração ao planejamento, requer a assistência da pesquisa empírica com o
objetivo de garantir a segurança na produção de políticas públicas informadas e
embasadas na realidade do país.
Assim, a caracterização de áreas suscetíveis a desastres e o constante registro de
ocorrências que contem a história do local, evitando decisões equivocadas, é um
impositivo, sobretudo dadas as condições climáticas e geomorfológicas específicas de
municípios e regiões, no entanto, a maioria dos municípios brasileiros carece de bancos
de dados estruturados que contemplem o histórico de ocorrências, instrumento poderoso
para a pesquisa e o diagnóstico antecipado de riscos e desastres.
Como perspectivas futuras para esta pesquisa, um desafio será a adequação dos Planos
Diretores municipais à Lei 12.608/2012, que determina o mapeamento de riscos e a
12

Cadastro Nacional de municípios prioritários: cadastro inclui 821 municípios brasileiros que
apresentam suscetibilidade a deslizamentos e inundações e precisam elaborar o mapeamento de riscos.
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elaboração de cartas geotécnicas; a elaboração de plano diretor para os municípios
incluídos no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis a ocorrência de
deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou
hidrológicos instáveis. Este desafio requer respostas ao questionamento aqui colocado
quanto às ações cooperativas entre a gestão de riscos e o planejamento integrado. Nesse
sentido, abre-se um cenário de potencialidades positivas no enfrentamento de um dos
problemas a serem enfrentados pelos moradores urbanos: os riscos de inundação e
deslizamentos.
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RESUMO
O presente trabalho traz a tona uma discussão dos espaços habitacionais oferecidos às camadas de baixa
renda, onde se propõe apenas o “abrigo” sem provimento efetivo do direito à cidade - infraestrutura,
transporte, equipamentos sociais e comércio. Nesse contexto, observa-se a transformação de parte de lotes
em empreendimentos de HIS, adicionando usos de varejo informal, suprindo tanto a necessidade de bens
e consumo da população, como a de um novo emprego ou renda extra. A pesquisa apresentada tem como
objetivo principal compreender o papel socioespacial deste comércio e faz parte do processo de
desenvolvimento de dissertação de mestrado acadêmico. Para análise do fenômeno em questão, realizouse um levantamento bibliográfico em livros e artigos a respeito da Economia do Trabalho,
Comportamento do Consumidor e Planejamento de Espaços Terciários. Estes temas deram suporte à
primeira estratégia para realização do diagnóstico do estudo de caso: elaboração de um questionário a ser
aplicado aos moradores do Vista Bela. Por meio das primeiras análises é possível verificar qual o perfil
desta população, suas necessidades de consumo; nível educacional; padrões de cargos e empregos
ocupados pelos moradores; tipos de consumo de lazer frequentados; entre outras questões. Os dados
parciais da pesquisa já apontam para questões emergentes de reavaliação da política habitacional por
meio de evidenciar a transformação desses empreendimentos inseridos nas regiões periféricas de nossas
cidades.
Palavras-chave: Política habitacional, Habitação de interesse Social e Comércio.

ABSTRACT
This paper brings on the discussion about the housing projects offered to lower-income population, which
proposes only "shelter" with no effective provision of the right to the city - infrastructure, transport,
commerce and social facilities. In this context, we observe the transformation of some of the lots in HIS
enterprises, adding uses of informal retailing, supplying both the need for goods and consumption of the
population, such as new jobs or extra income. The research presented aims to comprehend the sociospatial role of this commerce and it is part of the process of an academic Master’s dissertation
development. For the analysis of the phenomenon under study, a bibliographical survey in books and
articles about Labour Economics, Consumer Behavior and Retail Planning was carried out. These
themes supported the first strategy for the achievement of the diagnosis of the case study: development of
a questionnaire to be applied to the residents of Bela Vista. Through the first analysis, it was possible to
identify the profile of this population, their consumption needs and educational level; the standard
positions and jobs of this population; types of consumption leisure frequented; among other issues. The
partial data of this survey already points to emerging issues to reevaluate the housing policy by
highlighting the transformation of these enterprises that are inserted in the peripheral regions of our
cities.
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1

INTRODUÇÃO

No Brasil, observa-se o desenvolvimento de uma política habitacional para a população
de 0 a 3 salários mínimos, concentrada em sanar o déficit de moradias considerando
apenas a questão “do abrigo” sem provimento efetivo do direito à cidade. Esse processo
tem reforçado a periferização nas nossas cidades de forma segregacionista, visto que, a
localização desses empreendimentos está vinculada ao valor da terra e
consequentemente a exclusão dessa população das centralidades de serviços e da falta
de infraestrutura.
Isto ocorre paralelamente, segundo Souza e Carneiro (2007), na “seletividade do
mercado imobiliário, que alargou enormemente seus domínios sobre o estoque de terras
localizadas no perímetro urbano da capital, transformando-as em mercadorias,
encarrega-se de expulsar para lá a pobreza” (2007, p. 379).
Assim, a implantação dos empreendimentos na sua maioria, locados distantes das
centralidades das cidades e, sua monofuncionalidade - exclusivamente para habitação tem evidenciado um dos diversos problemas do Programa Minha Casa, Minha Vida
(PMCMV), as adaptações das unidades habitacionais em uso misto – local de moradia e
local de comércio e serviços.
Tal processo é observado em outras cidades, como aponta Cardoso et. al. (2013) ao
analisar a produção habitacional na zona oeste do Rio de Janeiro. Faz uma pesquisa em
dois empreendimentos do PMCMV (Residencial Málaga Garden e Ipês de Realengo) e
constata que implantação de ambos os conjuntos foi realizada em locais onde o
comércio era escasso e insuficiente emergindo estabelecimentos para atendimento da
população.
Este trabalho tem como objetivo analisar o fenômeno do surgimento do varejo informal
no maior empreendimento do PMCMV – o Residencial Vista Bela, localizado em
Londrina-PR. Este empreendimento, entregue em 2011, conta com um total de 2712
unidades habitacionais totalizando uma população de aproximadamente 11.000 hab. O
projeto reforça uma característica já presente na zona norte da cidade de Londrina, quer
seja, locus de conjuntos habitacionais. Por meio de coleta de dados realizada em campo
no ano de 2012, observou-se rápida proliferação de estabelecimentos comerciais não
previstos, que surgiram da transformação de habitação em comércio varejista, de modo
a suprir tanto a necessidade de bens de consumo da população, como de novos postos de
trabalho, implicando importantes transformações do espaço urbano originalmente
planejado.
Diante destas constatações, e para melhor entendimento do papel socioespacial do
surgimento do varejo informal foi necessária à busca de fundamentação teórica em
diferentes áreas do conhecimento para dar subsídios à compreensão dos aspectos
correlacionados, tais como perfil da população, as relações empregatícias existentes,
demanda reprimida de consumo, deslocamentos, entre outras variáveis. Estes
approaches mostram-se necessários para o entendimento do fenômeno observado e sua
efetiva espacialização, de modo que o presente trabalho analisa os resultados parciais da
pesquisa, apontando o perfil e os locais de consumo das necessidades diárias dos
moradores. Espera-se que o resultado poderá subsidiar através de diretrizes, futuros
empreendimentos de HIS.
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2

METODOLOGIA

A estratégia geral da pesquisa consiste na aplicação do método de estudo de caso. Tal
procedimento está vinculado às outras metodologias exploratórias como revisão
bibliográfica e coleta de dados em campo (entrevistas, iconografia, etc). Foram
revisadas as principais temáticas envolvidas na investigação, como a Política Nacional
de Habitação (PNH), Economia do Trabalho, Comportamento do Consumidor e
Planejamento de Espaços Terciários. O estudo de caso, de acordo com Yin (2005)
consiste em uma investigação empírica de algum fenômeno contemporâneo dentro de
um determinado contexto real. Assim a partir da observação do espaço, e da construção
do referencial teórico formulou-se um questionário como principal ferramenta de
análise, estruturado em três seções: a) questões básicas de identificação; b) perfil do
morador e c) questões sobre o consumo e o comportamento do consumidor do Vista
Bela.
A primeira seção trata da identificação do respondente e traz questões como: tipo de
unidade habitacional; data da mudança para o residencial Vista Bela e situação da
residência anterior (casa própria, alugada, cedida ou assentamentos irregulares).
A segunda seção, denominada “perfil dos moradores”, baseia-se na teoria econômica do
mercado de trabalho, com perguntas como: gênero, idade, estado civil, escolaridade,
renda familiar, emprego, função, entre outras variáveis a respeito do mesmo tema. Essas
questões são dirigidas a todos os moradores das residências. Ainda na seção 2, há
questões direcionadas apenas ao chefe de família, que pretendem aprofundar a
investigação a respeito das relações empregatícias, como: nome e natureza do local de
trabalho, carga horária trabalhada, tempo gasto no percurso trabalho/residência, tempo
de permanência no emprego, associação a sindicatos, benefícios recebidos, fontes de
renda secundárias (aposentadoria, pensão, aluguel, bolsa família, bolsa gás e etc) e meio
de transporte utilizado. Tais questões são subsidiadas pelas discussões da Economia do
Trabalho, apresentada por Lima (1980) e Cassiamali (2000) e mostraram-se
fundamentais no delineamento do perfil socioeconômico da população, possibilitando o
entendimento de como as relações sociais que se materializam no espaço urbano.
Na seção 3, Consumo/Comportamento do Consumidor no Vista Bela, buscou-se extrair
a rotina diária de cada morador e quais os interesses e hábitos de compra dessa
população. Recorreu-se a um modelo simples, apresentado por Mansfield e Yohe
(2006), a respeito do comportamento dos consumidores.
Nesta seção foram questionadas também, as preferências de lazer dos moradores;
realização de melhorias na residência; local e frequência com que consome os produtos
nas seguintes categorias: alimentação (subdividido em supermercado, padaria, quitanda
/ sacolão, açougue, restaurante /pizzaria /lanchonete /sorveteria e bebidas), vestuário,
eletrodomésticos/eletrônicos/cama/mesa/banho, produtos de construção e manutenção,
medicamentos, produtos de higiene e beleza, serviços de beleza, serviços automotivos e
serviços financeiros; motivação de se consumir nesses lugares; opinião dos moradores
sobre o comércio que surgiu no Vista Bela; forma de pagamento utilizada por eles e em
quais estabelecimentos consomem no bairro.
3

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Deve-se ressaltar que Londrina é uma cidade de porte médio, cuja população residente
em 2010 era de 506.701 habitantes (IBGE, 2010) e o Residencial Vista Bela está a cerca
de 8 km do centro histórico da cidade, sem conexão da malha urbana consolidada e a
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3,5 km da Avenida Saul Elkind, uma via onde se desenvolveu expressiva gama de
comércio e serviços, sendo considerada por pesquisadores e pelo poder público, um
novo subcentro localizado na zona norte da cidade (Silva, Moraes e Medeiros, 2013)
(Figura 01).
Outro contraponto é a implantação de 2.712 unidades habitacionais sem previsão de
áreas para equipamentos e serviços urbanos e sociais. Tais características são contrárias
às estabelecidas nas diretrizes do PNH e é debatida por Maricato (2011) que afirma que
“o PMCMV retoma a política habitacional com interesse apenas na quantidade de
moradias, e não na sua fundamental condição urbana” (2011, p.67).
Figura 1 – Localização do Residencial Vista Bela, Londrina, 2012

Fonte: Google Earth (2012)

Entre os vários os problemas relacionados à falta de infraestrutura, principalmente
equipamentos urbanos e sociais, outros componentes da estrutura espacial também
devem ser considerados. Crowther e Echnique (1972) afirmam que uma definição
possível de estrutura espacial urbana é resultado de dois processos interdependentes:
artefatos e atividades: o primeiro relaciona-se à localização das atividades – industrial,
comercial, moradia e de lazer e, o segundo ao fluxo de todos os tipos que ocorre dentro
dos espaços – desde informação, mercadorias, pessoas.
Farr (2013), de forma similar, defende que o bom planejamento urbano diz respeito à
cidade como um todo e suas relações econômicas e sociais. O autor coloca a falta de
comércio e empregos em novos bairros, como um grande problema de sustentabilidade
urbana.
“Bairros existem para satisfazer tanto as necessidades diárias quanto as
necessidades que surgem ao longo da vida. Para satisfazer a essas
necessidades de curto e longo prazo e para possibilitar opções de vida
saudáveis, os bairros precisam incluir uma grande variedade de usos do solo,
tipos de edificação e tipos de moradia” (FARR, 2013, p. 32).

Nesse contexto, a monofuncionalidade identificada no Residencial Vista Bela não
permite satisfazer as necessidades diárias e relações de troca mínimas da vida cotidiana.
Rotem (2012) faz a correlação entre áreas residenciais e setores varejistas e afirma que
onde existe a demanda será realizada a oferta. Afirma ainda que o tamanho do mercado
é definido pela renda da população e insere a acessibilidade como uma condição
necessária para desenvolvimento da atividade de varejo.
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Logo, por meio do mapeamento do comércio realizado no empreendimento, em dois
momentos - Outubro de 2012 (1 ano e 4 meses após entrega do primeiro lote de casas) e
Dezembro de 2013 (2 anos e meio após a entrega do primeiro lote) - percebe-se um
crescimento gradativo desses estabelecimentos: de 26 unidades comerciais em 2012,
para 73 unidades em 2013, além do comércio varejista que se instalou no bairro vizinho,
objetivando atender a demanda gerada pela implantação do Vista Bela (em preto na
Figura 3).
Figura 2 – Identificação dos

Figura 3 – Identificação dos

comércios no Vista Bela em Outubro

comércios no Vista Bela em

de 2012

Dezembro de 2013

Fonte: Autoral (2012)

Fonte: Autoral (2013)

A oferta varejista observada no bairro ao lado do residencial Vista Bela, trata-se de
empreendedores que vislumbraram a demanda de mercado consumidor no local, e não
quiseram ir contra as normas do programa, se inserindo informalmente dentro do bairro.
Portanto, adquiriram terrenos no bairro vizinho e ali abriram seu negócio (Figura 4).
Figura 4 – Estabelecimentos comerciais instalados no bairro vizinho ao Vista Bela.

Fonte: Autoral (2014)

Quanto à localização, observa-se no Vista Bela que o varejo encontra-se disperso em
todo o domínio do bairro, o que pode indicar o crescimento do comércio como atividade
de subsistência. Porém, em algumas áreas específicas, como ao longo da avenida
principal e corredor de transporte público. Observou-se também uma concentração de
estabelecimentos nesta área que, após as 18 horas, geram um fluxo intenso de pessoas,
exercendo o consumo caracterizado como happy hour.
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Para analisar as necessidades e hábitos de consumo desta população, foi preciso em
primeiro lugar, entender quem são essas pessoas e qual sua origem. Os dados do
questionário revelaram que, antes de se mudarem para o Vista Bela, 47% moravam em
residência alugada e 23% eram moradores de fundo de vale (APP), assentamentos e/ou
invasões. Os outros 30% ficaram divididos em casa própria, casa de parente ou amigo,
casa cedida e zona rural. Isto mostra a heterogeneidade da população, advinda de
diversas regiões da cidade e necessidades de criação de novas relações sociais e
espaciais.
Os moradores das áreas irregulares tiveram prioridade no acesso à nova moradia,
porém, alguns alegam que não gostariam de ter saído do antigo bairro, pois embora
estejam satisfeitos com a residência atual, enfrentam muitas dificuldades pela falta de
infraestrutura – escola e UBS – no novo bairro.
O segundo grupo de prioridade era de mulheres como chefes de família, tal fato foi
observado no perfil com um total de 60% dos entrevistados. Isto revela uma formação
familiar diferenciada, monoparentais femininas onde a mulher é figura de autoridade. A
faixa etária dos chefes de família é bem heterogênea e varia de 17 a 75 anos, estando a
maior parte dos respondentes na faixa de 31 á 37 anos. Dos 30 participantes, 23% se
dizem solteiros, 23% amasiados e 17% viúvos.
Os dados revelaram também que o nível de escolaridade da população pesquisada é
baixo: 23% completaram o ensino médio, 20% estudaram até a 4ª série do primário e
17% completaram o ensino fundamental. Os demais estão entre analfabetos, ensino
fundamental incompleto e ensino médio incompleto. Nenhum dos respondentes estava
cursando ou já havia cursado ensino superior. Quando questionados sobre o motivo da
interrupção dos estudos, 37% responderam que ocorreu devido à necessidade de
trabalhar e 23% devido à falta de interesse, os demais alegaram que os motivos foram
gravidez, doença ou para ajudar a família.
Quanto à questão do emprego, evidencia-se o número de chefes de família que não
trabalham (43%), dos 57% que trabalham 47% (menos da metade) possuem carteira
assinada, os demais atuam como autônomo ou na informalidade. As profissões são
variadas: recicladores, diaristas, garçonete e muitas funções relacionadas à construção
civil (marceneiro, pintores, gesseiros). Assim, 43% possuem renda zero, 27% possuem
renda de até mil reais, 10% ganham até mil e duzentos reais e os 20% restantes
dividem-se em categorias de valores menores (até quinhentos reais), exceto dois
moradores que declararam ganhar entre dois e três mil reais. Verificou-se também que
exatamente 50% dos respondentes recebem bolsa família, o que pode explicar porque
essas pessoas não estão inseridas no mercado de trabalho formal, e como se articulam
para sustentar suas famílias. Há também boa parte da população (57%), beneficiada por
aposentadoria e pensão.
O perfil identificado preliminarmente pode ser associado com a Teoria da Segmentação
do mercado de trabalho que revela a existência de dois mercados, o primário e o
secundário e explica a predominância de uma grande parcela da população do Vista
Bela encontrar-se no mercado secundário. Nesse segmento encontra-se dificuldade em
migrar para o mercado primário devido à falta de treinamento e a pouca qualificação.
Assim, o baixo nível de escolaridade e baixos salários observados no Vista Bela,
permite afirmar que os moradores estão inseridos mercado secundário e apresentam
muitas das características intrínsecas a este, como por exemplo, a questão da
rotatividade, pois 33% estão a menos de seis meses empregados. E, a falta de
valorização dos estudos, reflete na dificuldade dos moradores em se inserir no mercado
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formal. Segundo Lima (1980), o mercado secundário molda um perfil de trabalhador
que se acostuma com a falta de pontualidade, baixa qualificação, baixo nível
tecnológico, e isso determina que esse tipo de trabalhado jamais atinja o mercado
primário.
Ainda em relação à pequena parcela empregada do bairro, ressalta-se que
aproximadamente metade atua no setor informal, e segundo Cassiamali (2000), no
processo de informalidade há predominância de duas características de trabalhadores: os
assalariados sem registro e os trabalhadores por conta própria. Para o primeiro grupo, a
determinação do emprego e da renda acontece no contexto do mercado de trabalho.
Quanto aos trabalhadores por conta própria, supõe-se que eles estão criando uma
ocupação no mercado de bens, principalmente na prestação de serviços, com o objetivo
de se auto-empregar. O objetivo de sua atuação no mercado limita-se a sobrevivência e
reprodução de sua família, não almejam a obtenção de uma rentabilidade de mercado,
mesmo porque nem seu capital e nem a estrutura da organização de trabalho os permite.
É possível que trabalhadores por conta própria, devido a suas habilidades no mercado
em que participam, possam alcançar rendas maiores que se estivessem empregados no
mercado formal, mesmo tendo baixo nível de escolaridade e pouca experiência no
mercado de trabalho, apenas habilidades e experiências adquiridas na prática da
ocupação por conta própria (CASSIAMALI, 2000), como é o caso de um pintor
autônomo que reside no Vista Bela e possui uma renda entre quatro e cinco salários
mínimos.
Em relação ao consumo da população, no item supermercado (Figura 5), verificou-se
que a 37% dos respondentes realizam suas compras de supermercados nas proximidades
do Vista Bela e 37% frequentam o subcentro da zona norte de Londrina (Av. Saul
Elkind). O principal motivo apontado para justificar a escolha destes locais é o preço
baixo. Como no Vista Bela há apenas um supermercado e algumas mercearias, os
proprietários se aproveitam da situação de escassez para elevar os preços e oferecer
produtos de qualidade inferior, o que obriga os moradores a consumirem em outros
bairros ou mesmo caminhar grandes distancias a pé para realizar suas compras. 43% da
população se organiza para ir ao mercado apenas uma vez por mês e, tal fato pode estar
vinculado à dificuldade de deslocamento, ou ao recebimento mensal dos benefícios.
Figura 5 – Gráfico do consumo de
Supermercado.

Figura 6 – Gráfico do consumo de
Padaria.

Fonte: Autoral (2012)

Fonte: Autoral (2012)

Em contrapartida, produtos de consumo diário (Figura 6), como pão e leite, são
adquiridos no bairro por 43% da população e, o motivo principal apontado é a
proximidade entre residência e local de venda, indicando a necessidade de um comércio
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vicinal. Observa-se que uma parcela significativa da população produz alimentos como
pães, bolos e similares.
Em relação às atividades de lazer, embora os moradores não associem consumo de
refeições prontas como práticas de lazer, 17% consomem esses produtos nas
proximidades do Vista Bela, outros 17% consomem na Av. Saul Elkind e 27%
escolhem a região central. 33% da população não tem o hábito de frequentar pizzaria,
restaurante e lanchonete.
Outra prática de lazer identificada foi o consumo de bebida alcoólica (especialmente
cerveja). Embora 47% tenham afirmado não consumir, outros 30% consomem no
bairro com uma frequência de até 3 vezes por semana e, os demais consomem nas
proximidades do Vista Bela. No levantamento de campo também se observou a
existência de várias casas e estabelecimentos que comercializam o produto.
Outras atividades de lazer constatadas na pesquisa foram: igreja (27%), visita em casa
de parentes/amigos (24%) e assistir TV/DVD (20%), os demais dividem-se em bares,
pesque-pague, parque infantil, entre outros. A não existência de equipamentos urbanos
sociais e de cultura, bem como a falta de espaços livres de uso públicos pode ser um dos
indicadores de substituição destas práticas acima pelo chamado happy hour associando
consumo e ocupação do tempo livre.
Figura 07 – Gráfico do consumo de
Restaurante/Lanchonete/Pizzaria.

Figura 08 – Gráfico do consumo de
bebidas.

Fonte: Autoral (2012)

Fonte: Autoral (2012)

Quanto ao consumo de vestuário e acessórios, 80% da população realiza suas compras
no centro da cidade e 7% no subcentro da zona norte (Av. Saul Elkind) com baixa
frequência. Os demais não consomem este tipo de produto, pois recebem doações. Dos
que consomem no centro, os motivos mais ressaltados foram os preços baixos (43%) e a
variedade de produtos (33%).
O levantamento de campo revelou a inexistência de farmácias, e para adquirir
medicamentos, 53% da população desloca-se até o subcentro da Av. Saul Elkind, por
ser o local mais próximo do bairro e 30% dos respondentes preferem ir até o centro.
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Figura 9 – Gráfico do consumo de
vestuário.

Figura 10 – Gráfico do consumo de
medicamentos.

Fonte: Autoral (2012)

4

Fonte: Autoral (2012)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo revelou o aparecimento espontâneo de aproximadamente 73 estabelecimentos
comercias em dois anos de existência de um empreendimento implantado para 11.000
habitantes. Esse fenômeno caracteriza uma demanda reprimida, principalmente
considerando as necessidades cotidianas dos moradores.
Os dados a respeito do perfil da população revelam que a maioria das famílias são
chefiadas por mulheres, que em geral são mãe solteira ou amasiadas com outro
companheiro, que não o pai de seus filhos. O grau de escolaridade dos moradores
adultos é baixo e os níveis salariais também, pois ocupam cargos relacionados à mão de
obra pesada e pouca exigência de estudos e qualificação. Muitas mulheres chefes de
família não trabalham, alegando que não tem onde deixar os filhos menores, portanto,
sobrevivem de benefícios como bolsa família, bolsa escola, bolsa leite, entre outros
auxílios e doações recebidas.
Por meio do levantamento dos hábitos de consumo dos moradores percebeu-se que há
grande necessidade de um comércio vicinal, que dê suporte a vida cotidiana no bairro,
pois produtos de padaria, supermercado e medicamentos, são consumidos no bairro ou
em localidades consideradas mais próximas. No caso de medicamentos, a farmácia mais
próxima é no subcentro, ou seja, a aproximadamente 3 km do Vista Bela, evidenciando
o desconforto gerado aos moradores, visto que, muitos são idosos e o consumo de
remédio faz parte da rotina.
Em relação ao lazer, a maioria prefere permanecer em casa assistindo TV, interagindo
com jogos no computador ou passear em casa de amigos e parentes. Porém, outro hábito
de consumo que pode revelar um tipo de lazer desta população é o grande número de
unidades que comercializam bebidas.
Essa discussão poderá subsidiar uma reavaliação das estratégias de implantação desses
empreendimentos. Embora a PNH e as diretrizes do PMCMV reforçam a importância
de localização em áreas consolidadas, verifica-se que tais questões não estão sendo
consideradas. Assim, observa-se a perpetuação da provisão apenas do “abrigo” sem
considerar as necessidades cotidianas da população e não fornecendo o efetivo direito à
cidade.
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RESUMO
Em 2001, o Brasil viveu uma crise no fornecimento de energia elétrica que exigiu a adoção de medidas de
racionamento e ampliou os debates acerca da nossa matriz energética. Ao longo da década de 2000, o país
ingressou num novo ciclo de crescimento econômico que exige reflexão sobre modelo de
desenvolvimento e sustentabilidade. Nesse mesmo período, também se viu ampliarem as evidências
científicas do impacto das atividades humanas nas “mudanças climáticas” que ocorrem em escala
planetária. São questões que estão interligadas, desdobram-se em diversas escalas de formulação política
e de intervenção no território, e precisam ser consideradas com maior atenção no processo de
planejamento das cidades. O uso mais racional e eficiente da energia elétrica é essencial para a
preservação ambiental, pois pode representar redução: 1) na utilização de recursos naturais, 2) na
emissão de gases de efeito estufa na atmosfera e particulados e 3) da pressão pela produção de energia.
No entanto, as possibilidades de atuação no âmbito do planejamento e gestão das cidades, constituem,
ainda, um campo vasto a ser explorado. Alguns trabalhos já podem servir como referência para a
elaboração da legislação urbanística e código de obras nos municípios mineiros de Paracatu, Muriaé,
Leopoldina e Sete Lagoas. O presente trabalho envolveu ampla pesquisa bibliográfica, assim como se
apoiou em práticas observadas nas administrações municipais do Brasil quanto à previsão nas leis
urbanísticas relativas ao uso eficiente de energia. Busca, ainda, apontar caminhos nessa perspectiva,
reforçando a ideia de que incorporar tal preocupação no processo de planejamento municipal e urbano
pretende contribuir na perspectiva de criar parâmetros/indicadores de conforto ambiental a serem
aplicados na legislação urbanística.
Palavras-chave: Planejamento, Parâmetros Urbanísticos, Eficiência Energética.

ABSTRACT
In 2001, Brazil experienced a crisis in the supply of electricity which required the adoption of rationing
actions and broaden discussions about Brazil`s energy mix . Throughout the first decade off 2000s, the
country entered in a new cycle of economic growth that required investigation about the development
and sustainability country model. In the same period were also amplified the scientific evidence of the
impact of human activities on "climate changes" that were happened on a planetary scale. These are
issues that are interrelated, unfold at different levels of policy formulation and intervention in the
countrys’s territory and must be considered more closely in the planning process of cities. More rational
and efficient use of energy are essential for environmental preservation, and therefore represent a
reduction in: 1) use of natural resources, 2) the emission of greenhouse gases and pollutant gases in the
atmosphere , and 3) the pressure for producing energy. However, the range of possibilities within the
planning and management of cities, still constitute a vast field to beexplored. Some already realized
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studies may now serve as a reference guide for the development of urban laws and, so, to be used to build
town legislation in Minas Gerais (Brazil state) towns of Paracatu, Muriaé, Leopoldina and Sete Lagoas.
This paper gathered extensive literature research, as well as it relied on practices observed in municipal
administrations in Brazil targeting future urban planning laws rearding the efficient use of energy; it
also seeks to point out ways in that perspective, strengthtening the concept that the incorporation of
such concern in the process municipal and urban planning intends to contribute to the perspective of
creating parameters / indicators of environmental comfort to be applied in future planning la.
Keywords: Planning, Urban Parameters, Energy Efficiency.

1

INTRODUÇÃO

A gestão eficiente da energia elétrica, no âmbito dos municípios, deve ser compreendida
a partir de seu valor estratégico para o desenvolvimento local, já que evita o desperdício
e possibilita economia de recursos, preservando o meio ambiente. Dessa forma, o uso
eficiente da energia elétrica está diretamente associado a três grandes objetivos:
consumir a energia elétrica disponível sem acarretar em infraestrutura adicional, reduzir
as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e economizar recursos.
O crescimento da urbanização brasileira impõe pressões sobre o ambiente natural, tais
como a exploração de recursos energéticos, a extração de materiais para a construção e
outras indústrias, a alteração e/ou destruição de sistemas naturais para a captação de
água, produção de alimentos e disposição de lixo. Um dos maiores impactos das cidades
sobre seus sistemas naturais de suporte ocorre na atmosfera, através da poluição do ar,
da formação de ilhas de calor e da alteração local do ritmo de chuvas. Esses efeitos
adversos resultam da forma como se ocupa o solo, como se constroem as edificações e
como se usa a energia. Desse modo, o planejamento urbano pode ser um instrumento de
proteção e manutenção da qualidade ambiental para os cidadãos de cada localidade.
Segundo informações do programa Procel EDIFICA, dados da ELETROBRÁS (2012),
o consumo de energia elétrica no Brasil nas edificações residenciais, comerciais, de
serviços e públicas, é bastante significativo. A tendência de crescimento estimada é
ainda maior, devido à estabilidade da economia, aliada a uma política de melhor
distribuição de renda. Isto permite o acesso da população aos confortos proporcionados
pelas novas tecnologias. Soma-se a isto, a elevada taxa de urbanização e a expansão do
setor de serviços. Calcula-se que quase 50% da energia elétrica produzida no país sejam
consumidas não só na operação, mas também na manutenção das edificações e nos
sistemas artificiais, que proporcionam conforto ambiental para seus usuários como
iluminação, climatização e aquecimento de água.
De acordo com os estudos elaborados pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE – do
Ministério de Minas e Energia, por meio dos resultados do Balanço Energético Nacional
(BEN, 2011), a composição setorial do consumo de eletricidade aponta que as
edificações consomem, para uso e manutenção de atividades que ocorrem no seu
interior, 46,9% do consumo total de energia elétrica do país, distribuído entre os setores
residencial (23,8%), comercial (15%) e prédios públicos (8,1%).
Pode-se afirmar ainda com base no BEN de 2011 que o consumo de energia elétrica do
setor residencial manteve a tendência de crescimento (6,6%), reflexo das políticas de
inclusão social, além do aumento de renda per capita. Entretanto, cabe lembrar, o
consumo é desigual entre as regiões brasileiras, indicando um quadro de transição de
acesso à energia da população, que pode ser associado às condições sociais e de
desenvolvimento regional.
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Grande parte da energia consumida pelas edificações, no Brasil, é utilizada para
proporcionar conforto ambiental aos usuários. Por isso mesmo, o potencial de
conservação de energia do setor é bastante expressivo. A economia pode chegar a cerca
30% para edificações existentes, a partir de intervenções do tipo retrofit (reforma e/ou
atualização). Para novas edificações o uso tecnologias energeticamente eficientes, desde
a concepção inicial do projeto, pode resultar em economia de até 50% do consumo
segundo a ELETROBRÁS (2012).
Na escala urbana, as áreas com condições mais favoráveis ao aproveitamento de
recursos naturais tais como a energia solar, a luz natural, os ventos locais e a água da
chuva, através de densidades e volumetrias adequadas, correto afastamento entre
edificações, arborização, dentre outros fatores controlados pelo planejamento urbano
podem, também, reduzir a necessidade e dependência de energia operante para
condicionar artificialmente as edificações, reduzir em número e trajeto a necessidade de
deslocamentos e aumentar o volume de materiais reciclados.
O consumo de energia pelas edificações e transportes nas áreas urbanizadas leva à
produção de GEE, que estão associados às mudanças climáticas globais. Assim a
melhoria da eficiência energética no ambiente urbano, isto é, o provimento de conforto
e segurança ambiental com menor gasto de energia, seja no âmbito dos edifícios ou no
setor de transportes, é também importante para mitigação e adaptação às mudanças
climáticas, desafio que necessariamente terá que ser enfrentado daqui para frente.
Segundo as estimativas (IPCC, 2007b: p. 2), houve um aumento de 70% nas emissões
de GEE entre 1970 e 2004 no mundo. No Brasil as emissões das áreas urbanas
representam de 20 a 25% do total do país, sendo que o principal incremento nas
emissões diretas desses gases é atribuído aos setores de transporte (120%) e indústria
(65%). Na interface entre planejamento urbano, eficiência energética e mudanças
climáticas, sem dúvida, a questão dos transportes, e por conseqüência o próprio modelo
de urbanização, tem enorme relevância.
Em estudo sobre as metrópoles brasileiras, La Rovere (2010) mostrou que 78,5% das
emissões de GEE no município de São Paulo, em 2003, foram devidas ao setor de
transportes, enquanto 12,3% delas correspondem às edificações, totalizando mais de
90% do total.
Enquanto apenas 20 a 25% (IPCC, 2007b: p. 2), das emissões de GEE no Brasil são
provenientes de áreas urbanas, em termos globais elas contribuem com cerca de 80%
(IPCC, 2007b: p. 2). Isso, porém, não quer dizer que nossas cidades sejam mais
eficientes, menos poluentes ou mais saudáveis. Se, por um lado, é necessário atuar nos
fatores que representam a origem da maior parte das emissões brasileiras –
desmatamentos e agropecuária – por outro, há muito a se fazer nas cidades.
Segundo as projeções, as áreas urbanas do mundo irão abrigar cerca de 80% de toda a
humanidade até o final do século (UNFPA, 2007: p.1). Sendo assim, considerando a
discussão ambiental, é irônico pensar que a batalha pela redução de emissão de CO2
não será “travada” em florestas tropicais ameaçadas, mas principalmente nas ruas das
grandes cidades (COHEN, 2006: p.78)1.

1

De acordo com projeções da Agência Internacional de Energia (AIE), o uso racional e eficiente da
energia tem mais condições de reduzir as emissões de carbono nos próximos 20 anos que todas as outras
opções juntas. Assim, o uso eficiente da energia pode ser visto com uma das formas de alcançar a redução
das emissões de carbono no panorama das mudanças climáticas.
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2

O USO EFICIENTE DA ENERGIA ELÉTRICA E CONFORTO
AMBIENTAL NA CIDADE

A gestão eficiente da energia elétrica é uma medida de valor estratégico para o
desenvolvimento dos municípios, já que evita o desperdício e possibilita economia de
recursos, preservando o meio ambiente. Dessa forma, o uso eficiente da energia elétrica
está diretamente associado a três grandes objetivos: obter mais energia disponível sem
infraestrutura adicional, reduzir as emissões e economizar recursos.
O conforto ambiental é um fator indispensável para a melhoria da qualidade da vida nas
cidades e está diretamente relacionado aos parâmetros urbanísticos praticados ou
estabelecidos em leis.
Mas, a realidade dos municípios brasileiros, dada a dimensão territorial do país, é muito
diversa, complexa e particular – não existem modelos replicáveis e serão necessárias
diferentes metodologias, estudos e análises nas diferentes regiões do país.
Para dar continuidade ao raciocínio, registraremos alguns temas influentes na busca de
instrumentos urbanísticos que colaborem para a construção de cidades mais eficientes
do ponto de vista energético e “saudáveis” ambientalmente.
2.1

Saneamento Ambiental

O saneamento ambiental, entendido de forma ampla e integrada, inclui os sistemas de
abastecimento de água, tratamento de esgoto sanitário, drenagem urbana e manejo de
resíduos sólidos. Através desses sistemas é possível: garantir o acesso à infraestrutura à
população, promovendo ambientes saudáveis; respeitar as características naturais do
sítio, preservando o meio ambiente e aproveitando suas potencialidades; obter o uso
eficiente da energia elétrica através de projetos eficientes e da utilização de resíduos
para geração de energia, por exemplo.
2.1.1 Sistema de drenagem urbana
As cidades brasileiras possuem taxas cada vez mais altas de impermeabilização do solo.
O sistema urbano de drenagem pluvial tem como objetivo captar e conduzir as águas da
chuva que atingem núcleos urbanos para os cursos d´água disponíveis ou para o mar,
visando evitar inundações, processos de erosão ou assoreamento, proliferação de
doenças de veiculação hídrica e de áreas insalubres na cidade.
Este sistema apresenta consumo de energia elétrica quase zero, já que na maioria dos
casos os sistemas de micro e macrodrenagem são implantados de acordo com a
declividade natural do sítio, promovendo o transporte das águas pela ação da gravidade.
Contudo, são usadas algumas vezes sistemas elevatórios e, por outro lado, boa parte
dessa água, se acumulada nos lotes poderia ser reutilizada evitando o gasto de água
potável e diminuindo as enchentes.
O sistema separador absoluto, exclusivo para águas residuais das atividades urbanas,
permite canalização de dimensões menores tanto para o esgoto como para o sistema de
drenagem pluvial.
É importante que as características do sítio, como os caminhos naturais de drenagem,
sejam levadas em consideração para implementação do parcelamento e uso e ocupação
do solo de modo a evitar tragédias, sobretudo no cenário recente das mudanças
climáticas com a ocorrência de fenômenos extremos.
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2.1.2 Mobilidade Urbana
A matriz de mobilidade brasileira, baseada no rodoviarismo ou, mais exatamente, nos
automóveis, apresenta razões por demais conhecidas: o desprezo pelo transporte de
massa, o significado das possibilidades das viagens de bicicleta e a pé, o alto custo dos
congestionamentos em horas paradas, elevado números de acidentes, doenças
respiratórias e cardíacas devido à poluição do ar.
O transporte é um dos principais responsáveis pela poluição atmosférica nas cidades. A
descarga dos veículos elimina os gases CO2, deteriorando a qualidade do ar. A
concentração de partículas suspensas e de gases no ar são grandes causadores de
problemas respiratórios na população.
A emissão de gases do efeito estufa vem aumentando devido ao desmatamento, às
queimadas, à agropecuária e também em função do crescimento urbano das cidades,
contribuindo com o fenômeno das mudanças climáticas. O aumento do número de
veículos, sobretudo nos países em desenvolvimento, que estão se motorizando cada vez
mais, e o aumento das viagens individuais, são grandes obstáculos às tentativas de
controle das mudanças no clima2.
Carros e motos são meios de transporte pouco sustentáveis, na medida em que quase
sempre são utilizados individualmente, além de serem os principais responsáveis pela
emissão de monóxido de carbono. Estudos já mostram que a emissão de gases por
passageiro é cerca de dez vezes maior nos carros do que nos ônibus.
2.1.3 Áreas verdes e clima urbano
Com a expansão das cidades, há geralmente uma diminuição das áreas verdes que são
substituídas pelas construções e pela pavimentação, resultando em áreas
impermeabilizadas. Nestas áreas há um aumento na temperatura do ar, uma vez que,
com a umidade reduzida nestas superfícies, parte da energia solar incidente não será
liberada no processo de evaporação, produzindo assim aquecimento do ar. Assim, o
calor recebido por essas áreas continua a ser liberado no ambiente, mesmo após o pôrdo-sol.
A intensidade desse aquecimento está relacionada à capacidade térmica dos materiais e
da superfície de cada lugar, isto é, da capacidade de absorver e refletir a radiação solar.
Chamamos de albedo a essa capacidade de um material de refletir a radiação solar
incidente, sendo que a capacidade de reflexão é maior à medida que a superfície é mais
lisa e mais clara. Assim, quanto maior capacidade de reflexão tiver um material menor
de radiação irá absorver (LOMBARDO, 1995).
A presença de vegetação, adequada para cada situação, pode afetar o clima de diversas
maneiras e as árvores e arbustos plantados, em acordo com as características de cada
lugar, podem amenizar as temperaturas e reduzir o custo de consumo com aparelhos
elétricos como, por exemplo, com ar refrigerado no verão: entre 15 a 35%, segundo
Romero (2011).

2

De acordo com previsões da Agência Internacional de Energia (IEA), para o ano de 2020 o setor de
transportes será o principal usuário de energia, e o consumo mundial de energia crescerá em torno de
66%. O consumo de energia no mundo é baseado nos combustíveis fósseis, sendo que, em relação ao
transporte, o petróleo responde por 95% do consumo de energia. No Brasil, de acordo com informações
do Balanço Energético Nacional de 2010, o setor de transportes foi responsável por 51,2% do consumo de
derivados de petróleo no ano de 2009.
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A vegetação também pode mitigar o efeito estufa, filtrar poluentes, mascarar ruídos e
prevenir a erosão. Além disso, com relação à presença de áreas verdes nas cidades,
estudos demonstraram que uma grande área verde faz pouca diferença nas condições
climáticas além de seus limites. O efeito amenizador climático de pequenas áreas verdes
pode ser sentido num perímetro de cerca de 100 metros no entorno da área. Mas, não
devemos esquecer que grandes áreas verdes e parques são desejáveis nas cidades e que
o “custo de implantação de uma área verde aumenta na medida em que sua área
diminui, mas para reduções abaixo de um quarteirão não há decréscimo de custos se as
áreas verdes ficam como parte dos quarteirões”, conforme Mascaró (2005, p.179).
Assim, é interessante a combinação de diversos tamanhos de praças e parques da
mesma forma como é positiva a combinação de diferentes formas de vegetação.
Segundo Romero (2011, p. 86) para que a vegetação possa exercer uma função
microclimática é necessário que a área verde constitua na escala da cidade uma massa
vegetal (somadas às áreas das praças, parques e demais áreas plantadas) de pelo menos
30% da área urbanizada.
Da mesma forma, as normas urbanísticas integrantes das leis de zoneamento, uso e
ocupação do solo, códigos de obras, entre outras, quando são capazes de conjugar a base
de dados climáticos com parâmetros urbanísticos podem gerar indicações em relação à
morfologia (afastamentos das edificações em função da relação da altura e alocação da
vegetação em função dos percursos das brisas) permitindo que a temperatura seja
amenizada, a umidade aumentada (na época da seca), o tecido urbano se torne mais
sombreado no nível dos pedestres.
3

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO USO DO SOLO

Planejar, na perspectiva do consumo eficiente da energia elétrica, não diz respeito,
exclusivamente, ao planejamento do conjunto de edifícios que incorporem técnicas de
racionalização do consumo de energia. Ainda que ao longo das últimas décadas, no
Brasil, tenham ocorrido muitos avanços nas pesquisas e na adoção de projetos e
equipamentos adequados ao uso eficiente da energia elétrica, nas edificações em geral, o
desafio agora é: ampliar a escala de planejamento voltada para o uso eficiente de
energia para além de um conjunto de edifícios eficientes; considerar as diferentes
escalas geográficas na percepção do alcance e limiar dos fenômenos naturais, sociais,
econômicos e políticos; pensar a produção de cidades que incorporem soluções técnicas
para o uso eficiente da energia considerando os condicionantes naturais, orçamentários,
culturais e estéticos; integrar as políticas públicas setoriais, e considerar a interlocução
com os diferentes agentes envolvidos na produção e uso dos espaços na busca do uso
eficiente da energia elétrica no cenário das mudanças climáticas.
3.1

Plano Diretor Participativo

Os Planos Diretores há muito tempo fazem parte do conjunto de instrumentos de
planejamento adotados para os municípios brasileiros. Depois de adotar diferentes
orientações políticas e metodológicas, desde 2001 os planos são obrigados a adotar a
orientação do Estatuto da Cidade 10.257, de 10 de julho de 2001, incorporando a visão
participativa na elaboração dos mesmos. Mas, se por um lado, os municípios do ponto
de vista das leis assumiram importante papel na condução do desenvolvimento urbano
nos últimos dez anos, a experiência ratifica que não é tarefa fácil incorporar a
participação no planejamento nem implementar os instrumentos de afirmação da função
social da propriedade.
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3.2

O Perímetro urbano

A delimitação da área urbana e de expansão urbana de um município é definida pelo
perímetro urbano. A fixação do limite oficial é de competência municipal e serve tanto
para fins urbanísticos como tributários, já que é sobre a área urbana que pode ser
cobrado o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).
Tradicionalmente no planejamento a noção de perímetro urbano estava voltada para
evitar as áreas ambientalmente frágeis, muito acidentadas, etc., buscando assim aquelas
com melhores condições para receber novos assentamentos e, na medida do possível,
contínuas às áreas já urbanizadas. A aprovação de loteamentos buscava a continuidade
geográfica na perspectiva de tornar os custos de urbanização menos dispendiosos e
evitar a formação de vazios urbanos.
Mas, muitos municípios, atendendo às pressões dos proprietários fundiários e dos
promotores imobiliários deixaram de adotar a continuidade geográfica como princípio e,
muitos deles, tornaram urbanos toda a extensão territorial dos municípios.
Recentemente estamos assistindo à expansão de um fenômeno que já se apresentava há
tempos no plano internacional: urbanização dispersa ou urban sprawl. Algumas
abordagens entendem esse processo como um movimento de contra urbanização em
direção a modelos mais próximos da natureza. Outros defendem que, ao expandir os
núcleos residenciais para próximo ou para além das fronteiras do perímetro urbano,
normalmente causa descontinuidade da malha urbanizada, criando “vazios urbanos”,
empurrando para mais longe a extensão de linhas de transmissão, redes de água e
esgoto, sistema viário, escolas, segurança pública, entre outros, com custos altíssimos e,
sem dúvida, repetindo processos já conhecidos de valorização do solo3.
3.3

A Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano

Tradicionalmente a legislação de uso e ocupação do solo concentra-se em normas
técnicas de edificações e no zoneamento da cidade. As normas de edificações procuram
estabelecer parâmetros detalhados sobre todos os aspectos das construções, incluindo
tanto a relação da edificação com seu entorno (recuos, número de pavimentos, altura
máxima) quanto a sua configuração interior (insolação, ventilação, dimensão de
cômodos). Mas, nos últimos anos, estamos assistindo à adoção de novas abordagens de
regulação da ocupação. Estas novas visões apresentam três orientações principais
segundo Vaz (2009): rompimento da visão tradicional da cidade; desregulamentação e
simplificação da legislação e mecanismos de apropriação social dos benefícios da
urbanização.
As normas de uso e ocupação do solo devem garantir taxas de permeabilidade para
manter o abastecimento dos lençóis d’água nas cidades, diminuir a velocidade do
escoamento das águas de chuva e evitar o excessivo carreamento de material para o
sistema de drenagem pluvial quando da ocorrência de chuvas fortes. Da mesma forma é
importante evitar a intensificação das ilhas de calor, responsáveis pela formação dos
processos de radiação, condução e convecção que ocorrem entre as superfícies
construídas e a atmosfera no limite de uma “camada de cobertura urbana”. As variações
3

Ojima e Hogan citando Condon (2008, p. 3 apud OJIMA e HOGAN, 2008) também apontam esta
dificuldade, tendo em vista que apesar dos esforços em se modelar e estimar a emissão de GEE haveria a
necessidade de desenvolver mecanismos para medir a influência da forma urbana nas mudanças
climáticas [...] Entretanto, estes autores enfatizam que estudiosos precursores deste debate destacam que
se 60% do desenvolvimento urbano futuro seguir padrões mais compactos que a atual tendência de
dispersão urbana, poder-se-á economizar a emissão de 85 milhões de toneladas métricas de CO2 por ano
até 2030. (SEPE e BRAGA, 2010, p.8)
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climáticas que ocorrem nesta camada têm consequências significativas no consumo de
energia, pois são determinantes das sensações de conforto ou desconforto no interior das
edificações, contribuindo para a necessidade de condicionamento artificial. No entanto
essas variações climáticas podem ser reduzidas também através da escolha de materiais
apropriados, da definição de “formas” urbanas e controle da densidade de ocupação.
Os parâmetros adotados nas leis de uso e ocupação do solo devem ainda se preocupar
com a garantia de acesso mínimo à insolação e à iluminação estão baseados na ideia de
“ângulo de obstrução” à visão de uma parte da abóbada celeste. Essa obstrução é feita
pelas construções vizinhas e deve ser limitada para que o edifício, dentro de um lote
urbano qualquer, tenha acesso às condições de insolação e/ou de iluminação no inverno,
(quando são mais restritas devido às alturas solares), que são menores nessa época do
ano. E também para que haja insolação suficiente nas coberturas para tornar eficiente o
uso de coletores solares para o aquecimento de água. A conjugação de ângulos de
obstrução obtidos para os limites do lote resulta no que se convencionou chamar de
“envelope solar”. O envelope solar forma um volume dentro do qual o edifício deve
ficar inserido, para não projetar sombras indesejáveis sobre os lotes vizinhos. Desse
modo, o “envelope solar” determina as condições de afastamento mínimo das divisas e
altura máxima da construção conforme ASSIS, E. S. (2010).
4

SEM CONCLUIR...

Nossa experiência na Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal
Fluminense tem nos obrigado a refletir interdisciplinarmente sobre a urgência de reunir
os conhecimentos já acumulados no âmbito do uso eficiente da energia elétrica e
conforto ambiental para a escala das cidades.
Tal prática exigirá ainda, debate, ingrediente de tempo e avanços na pesquisa científica.
Exigirá também o reconhecimento de que as cidades se produzem a partir de conflitos e
disputas locacionais que expressam interesses econômicos, sociais e políticos nem
sempre, ou raramente, preocupados com a pertinência socioambiental das decisões
sobre o planejamento urbano. No entanto, este é um campo vasto a ser ainda explorado.
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RESUMO
O artigo em foco é resultado de uma pesquisa exploratória descritiva que expõe as fragilidades das
construções advindas, principalmente, da falta de manutenção adequada e frequente. Foram estudadas dez
habitações de interesse social do Conjunto Habitacional Mariz I, localizado na cidade de João Pessoa-PB,
datadas do final da década de 90 e construídas com paredes em placas de concreto moldadas in loco. Esse
trabalho visa analisar as moradias, no que diz respeito aos custos de manutenção, e investigar a influência
da situação socioeconômica dos moradores nesses custos. Para a realização da pesquisa procedeu-se
inicialmente com o estudo da manutenção, detalhando, entre outros, todos os serviços realizados e seus
respectivos custos. Os moradores foram entrevistados, visando traçar o perfil socioeconômico da
população envolvida. As análises foram conduzidas, revelando, assim, o predomínio de manutenção
corretiva, além de indícios da relação entre o poder aquisitivo dos moradores e o tipo de manutenção
adotada. Os resultados mostraram que os valores dos custos de manutenção das residências foram
diretamente proporcionais ao poder aquisitivo dos respectivos moradores, correspondendo, em média, a
4% de suas rendas. Por fim, o estudo pretende mostrar que, para os programas de habitação de interesse
social oferecerem edificações compatíveis com os rendimentos dos futuros residentes, é fundamental que,
além do rigor técnico, essencial em qualquer empreendimento, efetue-se uma melhor investigação das
condições socioeconômicas dos usuários, bem como da sua interferência na manutenção das construções.
Palavras-chave: Manutenção, Habitação de interesse social, Sistema construtivo não convencional,
situação socioeconômica

ABSTRACT
This article aims at to present the results of an exploratory descriptive research about construction
maintenance. Ten houses were selected from the social housing Mariz I, located in João Pessoa city. The
houses, dated from the late 90´s, were built with walls of concrete slabs made on site. This work analyzes
the houses in relation to maintenance costs and investigates the influence of socioeconomic status of
residents in these costs. Initially the socioeconomic characteristics of the residents, all maintenance
services and their costs were studied. Thereafter the results were analyzed. They show the prevalence of
corrective maintenance as well as evidence of the relationship between the
purchasing power of
residents and type of maintenance adopted. The results showed that the values of the maintenance costs of
the residences were directly proportional to the purchasing power of its inhabitants, corresponding on
average to 4% of their income.Finally, this study shows that for programs to provide social housing
compatibles with the users it is essential that, in addition to technical rigor, make a better investigation of
the socioeconomic conditions of the users, as well as their interference in the maintenance buildings.
Keywords: Maintenance, social housing, unconventional building system, socioeconomic status
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1

INTRODUÇÃO

A questão habitacional teve sua origem nas transformações sociais, políticas,
econômicas e culturais ocorridas no século XVIII, em decorrência da Revolução
Industrial (NUNES 2008). Na segunda metade do século XIX, com o capitalismo,
começou a se constituir no Brasil, a problemática da habitação popular urbana.
Em João Pessoa, na segunda metade do século XX, a criação do novo ‘Distrito
Industrial’ traz para o meio urbano os trabalhadores rurais, cujos baixos salários,
desemprego ou subemprego, proporcionou o surgimento, de novos conjuntos
habitacionais de baixa renda e sub-moradias (TINEM, CARVALHO, 2005).
Nesse contexto foi inserido o termo Habitação de Interesse Social (HIS), que define
uma série de soluções de moradia voltadas à população de baixa renda (ABIKO, 1995).
Assim como o problema da habitação popular urbana, a falta de preservação das
habitações é algo que persiste desde muito tempo. Tendo em vista isto Freitas (2009)
afirma que as edificações são construídas para durarem muitos anos, porém, no
momento em que são entregues aos usuários, elas começam a sofrer vários tipos de
degradação, tornando a manutenção necessária.
No âmbito das habitações de interesse social (HIS), a realização de manutenção é ainda
mais difícil, uma vez que o poder aquisitivo dos moradores é limitado. Como
consequência, quando se recorre à manutenção, essencialmente associa-se à
informalidade. Logo, quando as HIS são construídas com algum sistema construtivo não
convencional, a manutenção requer ainda mais cautela, uma vez que demanda
conhecimento técnico mais aprofundado, ferramentas e mão de obra específica, e esse
conhecimento prévio nem sempre é acessível aos usuários desse tipo de edificação.
Diante dessa problemática, buscou-se, na presente pesquisa, compreender as
implicações da realidade socioeconômica das famílias sobre as manutenções realizadas
nas HIS em estudo.
Voltando-se um pouco para os aspectos conceituais, o termo manutenção teve sua
origem junto aos militares, com o significado de manter, o efetivo e os equipamentos
bélicos em condições de combate. Já na década de 50, tanto nos Estados Unidos como
na França, manutenção passou a ser um termo utilizado na indústria, no sentido de
conservação (MONCHY, 1989 apud ANTUNES, 2004). No âmbito da construção civil,
Gomide (2006) definiu manutenção como o conjunto de atividades que garantem o
melhor desempenho da edificação, para atender às necessidades dos usuários. De forma
complementar, a NBR 15575 (ABNT, 2013) relaciona manutenção a um conjunto de
atividades a serem realizadas ao longo da vida total da edificação, para conservar ou
recuperar a sua capacidade funcional e de seus sistemas constituintes de atender às
necessidades e segurança dos seus usuários. Tanto a literatura quanto a prática
demonstram que todas as intervenções necessárias, em termos de manutenção, implicam
em despesas, ou seja, os conhecidos custos de manutenção.
Segundo El-Haram e Horner (2002), os custos de manutenção incluem todas as
despesas necessárias para se manter a edificação em níveis aceitáveis; sendo os mesmos
bastante variados. De acordo com o mesmo autor esses custos dependem dos seguintes
fatores: [i] características das construções; [ii] fatores relacionados aos próprios
moradores; [iii] características da manutenção; [iv] aspectos relacionados à política
pública; [v] outros. Embora os custos de manutenção sofram várias influências, em
geral, Booty (2006, apud OLANREWAJU et al., 2011) afirma que 75% das despesas
totais de uma edificação ao longo da vida útil são atribuídas à manutenção.
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Diante da importância da manutenção, a mesma deve ser feita de forma estruturada
(WAEYENBERGH e PINTELON, 2002). A NBR 5674 (ABNT, 2012) adverte que a
manutenção não deve ser realizada improvisadamente e casualmente, mas
fundamentada em procedimentos organizados e, com o controle de custos.
Com base nessas considerações, este artigo foi desenvolvido, buscando contextualizar
os custos de manutenção de um conjunto de dez habitações de interesse social que
utilizam sistema construtivo inovador com os perfis socioeconômicos dos moradores.
2

OBJETIVO GERAL

O presente trabalho tem como objetivo verificar a influência da situação
socioeconômica dos moradores de habitações de interesse social (HIS), construídas com
sistema construtivo inovador, nos custos de manutenção das respectivas edificações.
3

MATERIAIS E MÉTODOS

Este artigo é resultado de uma pesquisa mais abrangente, desenvolvida a partir das
etapas descritas a seguir.
Pesquisa bibliográfica – fundamentada em bibliografia nacional e internacional
relacionada à temática de manutenção e aos custos resultantes dessa atividade.
Seleção das construções – em contato com a Companhia de Habitação do Estado da
Paraíba (CEHAP), foram investigadas habitações de interesse social (HIS) construídas
com algum sistema inovador. Com esse perfil, identificou-se o Conjunto Habitacional
Mariz I, localizado na cidade de João Pessoa, cujas unidades habitacionais foram
entregues aos moradores no ano de 1998. Em função disso, todas as análises realizadas
no artigo se referem ao período compreendido entre o início do uso e o ano de 2013.
Visita preliminar – com o objetivo de conhecer a realidade das habitações, em termos
de estrutura física, e ter uma visão geral da dinâmica de alterações construtivas
realizadas ao longo dos anos, procedeu-se com uma visita inicial no local de estudo.
Elaboração de questionário socioeconômico – com o objetivo de traçar o perfil
socioeconômico dos moradores, e suas influências nos custos de manutenção, foi
elaborado um questionário padrão com perguntas concernentes a essa temática.
Elaboração de formulário de entrevista – com o objetivo de ajudar na pesquisa de
campo, no tocante aos aspectos técnicos, elaborou-se um formulário de entrevista, onde
foram contemplados os elementos construtivos passíveis de manutenção.
Pesquisa de campo – foram selecionadas, de forma aleatória, 10 (dez) unidades para a
realização da pesquisa (aplicação do questionário, bem como do formulário de
entrevista). Além disso, uma vez que nem todos os custos foram obtidos diretamente
através das entrevistas com os moradores, foram realizadas in loco medições dos
serviços executados ao longo dos anos.
Montagem de planilhas orçamentárias – a partir dos dados obtidos em campo, foram
elaboradas as planilhas, usando-se como referência os valores dos insumos atualizados e
dos coeficientes de consumo de mão de obra e de materiais que compõem a base do
SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil). O
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valor da mão de obra foi baseado no SINTRICOM-JP (Sindicato Intermunicipal dos
Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, da Construção Pesada e do
Mobiliário, de João Pessoa) e foram excluídos das composições os encargos sociais,
visando uma aproximação da realidade dos moradores. Os custos de insumos e mão de
obra foram retroagidos, aplicando-se o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção),
para então se poder traçar a evolução dos custos ao longo dos anos.
Análise dos dados – Os dados obtidos foram analisados, no software Excel e para se
proceder com a uniformização, os mesmos estão expressos em R$/m².
4

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO

Entre os anos de 1998 e 2002, o órgão paraibano responsável pela construção de HIS, a
CEHAP, construiu mais de 7.000 (sete mil) moradias com sistema construtivo inovador
e, dessas, 480 (quatrocentos e oitenta) estão em João Pessoa; as mesmas possuem em
torno de 33,50 m2 de área, contendo 27 (vinte e sete) pilares em concreto armado, 127
(cento e vinte e sete) placas de vedação, em concreto pré-moldado, cujas paredes
formadas receberam pintura a cal, as telhas são do tipo canal, as instalações
hidrossanitárias e elétricas são aparentes e as esquadrias são de madeira, pintadas com
esmalte sintético.
Figura 1- planta baixa do Conjunto Mariz I

Fonte: Projeto da CEHAP – 1995

Figura 2- Fachada frontal das casas 4 e 5 do Conjunto Mariz I

Fonte: acervo dos autores - 2013
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5

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados e as análises estão fundamentados no traçado socioeconômico dos
usuários das edificações, na análise quantitativa dos custos de manutenção e, por fim,
análise da relação entre a situação socioeconômica dos usuários e as suas despesas com
manutenção.
5.1 Perfil socioeconômico dos moradores
A estrutura familiar encontrada na maioria dos casos é formada por um núcleo
composto por um casal e uma quantidade variada de filhos. O número médio de pessoas
na moradia é de 3,5 indivíduos (no mínimo 3 e no máximo 5 pessoas). Quanto ao tempo
de moradia, todos os 10 entrevistados, proprietários das unidades, lá residem desde a
entrega do conjunto, há 16 anos.
No tocante à renda mensal familiar, através dos dados constantes na Figura 3, percebese que as casas com as maiores rendas mensais são: casa 1, casa 2, casa 7 e a casa 8; em
contrapartida as casas com as menores rendas são: casa 3 e casa 4.
Figura 3- Renda mensal familiar dos moradores das habitações

Fonte: acervo dos autores - 2013

5.2 Análise quantitativa dos custos de manutenção
Edificações novas, geralmente, demandam pouca manutenção. Entretanto, com o tempo,
conforme Freitas (2009), a manutenção se faz necessária. Nas moradias analisadas, isso
é ratificado (Figura 4). Além disso, convém destacar que o crescimento das despesas
com manutenção nas HIS estudadas, conforme exposto na Figura 4, é resultante, entre
outros, de dois fatos consideráveis: o natural incremento dos preços e o avanço da
degradação dos componentes da construção.
Conforme citado anteriormente, o estudo de El-Haram e Horner (2002) afirma que
vários fatores podem influenciar nos custos de manutenção de edificações. Tais fatores
concorreram para esta postura atípica dos moradores, que, por motivos alheios à
pesquisa, não priorizaram a manutenção da sua habitação. Portanto, para se chegar às
causas do comportamento dos custos no ano de 2013, faz-se necessário uma pesquisa
mais específica, que busque essas respostas.
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Figura 4- Evolução dos custos de manutenção (em anos) - 10 casas

Fonte: acervo dos autores - 2013

A Figura 5 traz os custos de manutenção por item de serviço. O gráfico evidencia que
mais de 90% dos recursos foram destinados para a pintura. Segundo os entrevistados,
boa parte dos serviços expostos no gráfico da Figura 4, só são efetuados quando a
situação se torna crítica.
Figura 5- Custo médio por itens de manutenção e percentual acumulado (Gráfico
de Pareto)

Fonte: acervo dos autores - 2013

A Figura 6 retrata os custos totais com manutenção de cada casa ao longo do período
estudado. Pode-se observar que as casas 1, 2, 7 e 8 destinaram maiores recursos
financeiros aos serviços de manutenção ao longo do período estudado.
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Figura 6- Custos totais por m² das habitações em estudo

Fonte: acervo dos autores - 2013

5.3 Perfil socioeconômico dos moradores e custos de manutenção
Confrontando os dados referentes à renda e aos custos de cada casa, conforme consta na
Figura 7, constata-se que os valores dos custos de manutenção foram mais expressivos
justamente onde há um maior poder aquisitivo, e menores onde os moradores possuem
menor renda. Embora as diferenças, em termos de renda, não sejam significativas, e os
moradores estejam enquadrados em classes sociais semelhantes, conforme classificação
da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal (SAE, 2014 a; 2014 b),
ainda assim foram observadas diferenças nos gastos com manutenção. A média de renda
entre eles foi de aproximadamente 1,6 salários, tendo um desvio padrão em torno de 0,9
salários.
Figura 7- Análise comparativa entre a renda mensal familiar e os custos com
manutenção de cada casa

Fonte: acervo dos autores - 2014
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A seguir, apresentam-se resultados relativos à relação entre a renda dos moradores das
HIS e os seus respectivos custos com manutenção. Para isso, expõe-se o percentual
mensal da renda de cada família destinado aos custos com a manutenção de cada casa
ao longo dos anos. Visando facilitar o entendimento da questão, excepcionalmente na
análise exibida na Figura 8, se fez uso do valor absoluto mensal dos custos,
diferentemente do procedimento até aqui empregado, no qual estão padronizadas as
referidas despesas, em Real (R$) por metro quadrado (m2).
Figura 8 - Percentual do custo total de manutenção em relação à renda mensal
familiar

Fonte: acervo dos autores - 2014

As famílias dessas habitações, em geral, empregam suas rendas nas despesas de água,
luz, transporte, alimentação, entre outras prioridades. Frente a essa realidade, pouco ou
nada se investe em manutenção de forma preventiva, caracterizando-se as atividades
realizadas como manutenções corretivas. Os dados socioeconômicos levantados vêm
ratificar o que já havia sido informado pelos moradores que os serviços são realizados
de acordo com a disponibilidade financeira da família.
6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos nas HIS estudadas vêm demonstrar uma intrínseca relação entre a
renda dos seus moradores e a respectiva manutenção das edificações.
A manutenção, tardia e com baixa qualidade técnica, teve influência preponderante das
limitações financeiras das famílias. Em vários casos, os próprios serviços reparadores
foram protelados indeterminadamente, agravando ainda mais a deterioração dos
elementos construtivos e ampliando as suas consequências ao ambiente dos moradores.
As pessoas que executaram boa parte dos reparos foram escolhidas, provavelmente,
pelo critério de economia e diminuição de custos, e raramente pela acuidade
profissional. Essa realidade comprometeu o adequado diagnóstico dos problemas, a
seleção de materiais e ferramentas adequadas e as técnicas de execução dos serviços.
Os dados serviram para evidenciar uma estreita afinidade existente entre a renda dos
moradores das Habitações de Interesse Social selecionadas, construídas com sistema
não-convencional do Projeto Mariz I, na cidade de João Pessoa e os custos com a
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manutenção das mesmas. As limitações de renda dos moradores influenciaram não só
na ausência/protelação da manutenção das edificações, mas também no resultado final
da sua execução, quando houve.
Vale ressaltar que o presente artigo é oriundo de uma pesquisa em andamento, a qual
pretende-se dar prosseguimento aos estudos aqui explanados, objetivando, com isso,
resultados ainda mais relevantes para o tema proposto.
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RESUMO
O presente trabalho aborda a temática da Gestão urbana pós-Estatuto da Cidade e discute em que medida
o Plano Diretor de Teresina/PI incorporou as diretrizes estabelecidas pelo EC para a garantia ao acesso à
terra urbana e à moradia e quais as açõesda prefeitura para a efetivação destes direitos. Para o
desenvolvimento da pesquisa, foram analisados legislações e documentos oficiais do município que
tratam da questão fundiária e da moradia, além de entrevistas com representantes do poder público. A
análise permitiu inferir que o PD de Teresina pouco incorporou as diretrizes do EC não se consolidando
como instrumento de enfrentamento dos problemas urbanos. Tal análise pode contribuir com odebate
sobre a questão fundiária e habitacional no espaço urbano e a formulação de políticas públicas e
legislações urbanísticas que levem em consideração a garantia do direito à moradia digna da população de
baixa renda.
Palavras-chave: Plano Diretor, Terra Urbana, Moradia.

ABSTRAT
This paper addresses the issue of urban management post- City Statute (EC) and discusses to what extent
the Master Plan for Teresina/PI incorporated the guidelines established by the EC to guarantee access to
urban land and housing and what actions were developed by management city for the realization of these
rights . For the development of research, legislation and official documents of the municipality dealing
with the land issue and housing were analyzed, and interviews with government representatives. The
analysis allowed us to infer that the PD bit of Teresina incorporated the guidelines of the City Statute, not
consolidating as a tool for addressing the urban problems. Such analysis aims to contribute to debate on
land and housing problem in urban areas, but also for the formulation public policy and urban planning
laws that take into account the guarantee of the right to decent housing to low-income population.
Keywords: Master Plan, Urban Land, Housing.

1

INTRODUÇÃO

A política urbana brasileira, nas últimas décadas, passou por um importante processo de
transformação, incorporando em sua base legal novos instrumentos de enfrentamento
dos problemas citadinos. Como apontado pela literatura especializada, princípios como
gestão democrática, função social da cidade e da propriedade, democratização do acesso
à terra urbana e à moradia e construção de cidades sustentáveis emergiram no debate
político acerca das estratégias de gestão das urbes brasileiras.
Sem dúvida, o marco mais significativo deste novo modelo de planejamento urbano foi
a implantação da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que instituiu o Estatuto da
1558

Cidade - EC (BRASIL, 2001) e que regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição
Federal de 1988,trazendo diretrizes inovadoras que o tornaram uma referência mundial
(FERNANDES, 2013).Assim, ancorado em discussões dos novos mecanismos de
gestão das cidades, o presente artigo expõe resultados de uma pesquisa de iniciação
científicadesenvolvida no âmbito do projeto “Gestão urbana e planos diretores pósEstatuto da Cidade: avaliação dos instrumentos urbanísticos em municípios piauienses”1
e que discute a temática relativa aoPDde Teresina e o direitoà moradia e a terra
urbanizada.
Otrabalhobusca identificar o nível de incorporação das diretrizes do EC referentes à
garantia do direito à terra urbanizada e à moradia, estando estruturado em duas partes,
uma referente às reflexões teóricas de diferentes autores acerca da temática e outraque
discute o escopo do PD e as ações do poder público municipal.
2

O ESTATUTO DA CIDADE E O NOVO PADRÃO DE POLÍTICA URBANA

A promulgação da Lei nº 10.257, de 10 de Julho de 2001, denominada Estatuto da
Cidade,representouum ponto de inflexão na política urbana nacional, uma vez não
apenas regulamentou os artigos 182 e 183 da Carta Constitucional, mas
tambéminaugurou um novo padrão de gestão das cidadesao estabelecer diretrizes
pautadas na necessidade de construção de urbes democráticas e sustentáveis.Assim,o
EC buscouafirmar umaagenda urbana voltada para os interesses coletivos, por meio da
adoção de um conjunto de instrumentos urbanísticos orientados para a justa distribuição
dos benefícios e dos ônus decorrentes do processo de apropriação do espaço urbano e de
uma gestão democráticaancorada no princípio da participação social.
Para se fazer cumprir as diretrizes previstas pelo EC foi concebidos um conjunto de
instrumentos urbanísticos inovadores do ponto de vista do planejamento urbano, como
os planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação territorial, o planejamento das
regiões metropolitanas, a disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo, o
plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e a gestão orçamentária participativa e o
Plano Diretor, entre outros.Consoante Grazia (2012),o Plano Diretor, que estava em
desuso, foi recuperado e fortalecido por esta Lei, passando a ocupar o centro das
discussões referentes ao planejamento urbano. Assim, o Plano Diretor não apenas ganha
centralidade no novo padrão de política urbana, mas também se consagra como o
instrumento-chave do desenvolvimento das potencialidades do espaço urbano.
Para Gondim (1995), o Plano Diretor constitui-se como um pacto social urbano na
medida em que estabelece um acordo de longo prazo entre governo e população. Para a
autora, “[...] a ideia de pacto tem muito mais a ver com a negociação bilateral ou
multilateral do que com a luta entre interesses divergentes” (GONDIM, 1995, p.473),daí
a necessidade de construção de canais para viabilizar a discussão sobre os planos
Diretores conforme as diretrizes do EC.
O Plano Diretor volta então, a figurar como o principal instrumento da política urbana,
passando a ser obrigatório não apenas para os municípios com mais de 20 mil
habitantes, mas também para as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; áreas
de especial interesse turístico e áreas de influência de empreendimentos ou atividade
com significativo impacto ambiental (BRASIL, 2001). Ainda de acordo com o EC
todos os municípios que possuem tais obrigatoriedades deveriam elaborar seus planos
diretores até 2006.
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Com o intuito de consolidar o novo modelo de gestão prescrito no EC, uma das
providências tomadas pelo governo federal foi a criação, em 2003, do Ministério das
Cidades, que iniciou uma campanha nacional de mobilização dos governos locais para a
elaboração dos seus planos diretores. Segundo De Grazia (2012), este instrumento, em
conjunto com as legislações municipais,tornou-se o responsável por garantir a aplicação
dos demais,orientando-os para a construção de cidades mais justas e democráticas.
Além da garantia do direito à terra urbana e à moradia, o EC apresenta um conjunto
inovador de instrumentos urbanísticos que visam promover a democratização do acesso
ao solo urbano. Assim, instrumentos como as operações urbanas consorciadas, o direito
de preempção, o direito de superfície, a usucapião, a usucapião coletivo, a concessão de
direito real de uso, a concessão especial para fins de moradia, o Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, o Estudo de Impacto de Vizinhança e
as Zonas Especiais de Interesse Social buscam assegurar o direito à cidade aos
segmentos populacionais historicamente excluídos.
Entretanto, garantir terra urbana bem localizada para a população de baixa renda não é
uma tarefa fácil, pois, para que isso se concretize, é necessário enfrentar os interesses de
uma pequena, mas poderosa, parcela da sociedade que comanda o capital imobiliário.
Maricato (apud Sarack e Mendes, 2013) afirma que a estratégia do capital imobiliário e
da burguesia brasileira foi a de transferir da esfera federal para a local a obrigação de
gerenciar a politica urbana, passando a ser de competência municipal, via planos
diretores, a promoção da função social da propriedade e o desenvolvimento urbano. A
autora chama a atenção para o fato de que é na esfera local que o setor imobiliário
possui mais poder.
Apesar destas limitações, é clara a intenção do EC de inovar e democratizar a gestão das
urbes brasileiras, introduzindo um novo padrão de política urbana, a ser adotado pelos
municípios. Conforme Ribeiro (2012), o EC trabalha com dois modelos de política
urbana, o redistributivo (que busca apreender parte da renda real gerada com a expansão
urbana para fins de financiamento das ações do poder público na equalização das
condições de vida nas cidades) e o outro distributivo (que envolve a oferta de serviços
urbanos e habitacionais, como regularização fundiária e urbanização de assentamentos
precários).
Não obstante os avanços trazidos pelo EC, há um consenso de que, mesmo depois de
treze anos de implantação, ainda é recorrente nas urbes brasileiras a falta de condições
mínimas de vida digna para a população de baixa renda, ficando em evidência
que,apesar da propagação de um discurso redistributivo e transformador, a realidade
urbana da maioria dos municípios continua imersa numa simbiose de exclusão e
miséria.
3

O DIREITO À TERRA URBANA E À MORADIA NO PLANO DIRETOR
DE TERESINA

Nesse contexto de mudanças na política urbana no âmbito nacional, o município de
Teresina, capital do Piauí, instituiu, por meio da Lei nº 3.151 de 23 de dezembro de
2002, o seu PD, denominado Plano de Desenvolvimento Sustentável – Agenda Teresina
2015 (TERESINA, 2002). Conforme Lima (2012), em decorrência da necessidade de
ajustar o PD às exigências do EC foi reinstituído o PD de Teresina, pormeio da Lei nº
3.558, de 20 de outubro de 2006, em cujo texto é perceptível a adesão aos preceitos ali
estabelecidos.
Porém, o documento seguiu o mesmo padrão de inúmerosmunicípios brasileiros, que
apesar de incorporarem o discurso de democratização da terra urbana, não
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correlacionaram suas metas com os principais instrumentos urbanísticos
correspondentes, como ressalta o Relatório de Avaliação e Capacitação para
Implementação dos PDs Participativos, elaborado pelo Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano e Regional- IPPUR (2011), em parceria com o Ministério das
Cidades. Constata-se ainda que
[...] tal incorporação dos instrumentos deu-se de diferentes formas. Muitos
Planos apenas transcrevem trechos do Estatuto, outros incorporam os
instrumentos sem avaliar sua pertinência em relação ao território e à
capacidade de gestão do município, outros, ainda, incorporam alguns
fragmentos de conceitos e ideias do Estatuto de modo desarticulado com o
próprio plano urbanístico. (IPPUR, 2011, p.33)

O PD de Teresinase inscreve no grupo de planos que não estabeleceram em suas
diretrizes, instrumentos jurídicos normativos, deixando para as legislações específicas
fazê-lo. Assim, a Câmara Municipal aprovou, por meio dessas legislações alguns dos
importantes institutos jurídicos e políticos previstos no Estatuto da Cidade, tais como
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), pela Lei nº 3.565, de 20 de outubro de 2006,
Outorga Onerosa do Direito de Construir, Transferência do Direito de Construir e
Operações Urbanas Consorciadas, pela Lei nº 3.562, de 20 de outubro de 2006, e Zonas
Especiais de Interesse Social (ZEIS),pela Lei nº 3.560, de 20 de outubro de 2006,
Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel, pela Lei 3.251 de 2003, e o Direito de
Preempção, pela Lei nº 3.564 de 20 de outubro de 2006.
Dessa forma, apesar de o PD não ter fixado a utilização dos instrumentos urbanísticos,
estabeleceu diretrizes que interferem na dinâmica de uso e ocupação do solo urbano e
que contribui para a oferta de moradias e acesso à terra urbanizada ao propor a
ampliação do estoque do banco de terras municipais e a delimitação de áreas adequadas
para a produção de habitação de interesse social, especialmente em vazios urbanos. Mas
o PD não definiu se as áreas vazias, alvo de implantação de programas habitacionais,
serão áreas providas de infraestrutura e bem localizadas (TERESINA, 2006).
Ainda na democratização do acesso à terra urbana e à moradia oPDestabeleceu a
ampliação e continuidade dos programas habitacionais à época vigentes (Minha Casa
Minha Vida, Lotes Urbanizados, Casa Melhor e Vila-Bairro)e previu a regularização de
todas as ocupações e loteamentos clandestinos, a promoção de uma melhor integração
entre as instituições gestoras dos programas habitacionais, o financiamento da venda de
lotes urbanizados para as famílias de baixa renda e o fornecimento de cestas de material
de construção (TERESINA, 2006).No art. 6º, que dispõe sobre os objetivos sociais, o
PD afirma o acesso pela população de baixa renda, aos programas habitacionais, a
redução da situação de irregularidade de loteamentos clandestinos, a criação de um
banco de terras e a ampliação dos programas habitacionais vigentes (TERESINA,
2006).
No art. 18º, relativo às diretrizes sobre habitação, o PD define a regularização de todas
as ocupações e loteamentos clandestinos, a promoção de uma melhor integração entre as
instituições gestoras dos programas habitacionais, financiamento na venda de lotes
urbanizados para as famílias de baixa renda, e para a construção de habitações
padronizadas em regime de mutirão e autoconstruçãoalém da oferta de materiais de
construção (TERESINA, 2006).
Conforme o EC, uma das estratégias de ampliação do acesso à terra urbana e a moradia
é a instituição de ZEIS uma vez que estas buscam interferir diretamente nas formas de
uso e apropriação do espaço urbano. Entretanto,o PD de Teresina, seguindo a mesma
tendência da maioria dos municípios brasileiros,também não demarcou áreas destinadas
a ZEIS.
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Apesar de estabelecer diretrizes para a promoção do acesso à terra urbana e à moradia,
como o desestímulo de vazios urbanos de caráter especulativo, a delimitação de áreas
adequadas à provisão de habitação de interesse social, a regularização de áreas ocupadas
e loteamentos clandestinos, a destinação de glebas urbanizadas e/ou urbanizáveis para o
assentamento de famílias residentes em áreas impróprias e a construção de um banco de
terras municipais (TERESINA, 2006), o PD,por não relacioná-las aos principais
instrumentos urbanísticos de democratização do solo e de justa distribuição das riquezas
provenientes da apropriação do espaço urbano e por não subordinar os orçamentos
públicos aos seus propósitos,incorre no risco de tornar-se,nas palavras de Maricato
(2005) um “plano sem obras” devido a falta de recursos orçamentários para
implementar suas diretrizes. Dessa forma, Teresina mesmo com uma legislação urbana
que visa democratizar o acesso a terra e à moradia pela população de baixa renda,ainda
apresenta um retrato sócioespacial de reprodução da exclusão social e territorial, uma
vez que, depois de quase doze anos de implantação de seu PD,registra um elevado
déficit habitacional, assim como um acentuado índice de Gini que se mantém no mesmo
patamar, com pequenas variações, desde a década de 1980.

3.1 A problemática da questão fundiária e da moradia em Teresina
A grande quantidade de assentamentos precários é desde o final da década de 1970, um
dos grandes problemas urbanos enfrentados por Teresina. As tentativas iniciais de
enfrentamento da situação ocorreram, conforme Lima (2010), no primeiro governo do
prefeito Wall Ferraz (1975-1978), que sancionou a Lei nº 1.483/75, que dispõe sobre
loteamento e desmembramento e normatizou o aforamento de terrenos do patrimônio
municipal, mas, como sublinha a autora, era uma medida inserida num contexto
nacional de adoção, pelos gestores municipais, de uma política de desfavelamento. Lima
(2010a) explicita que essa medida mostrou-se ineficiente para solucionar o problema da
moradia precária em Teresina, ocorrendo, na verdade, um efeito inverso ao proposto,
com uma aceleração da expansão dos assentamentos precários em todas as regiões, os
quais, mais que uma forma de acesso à terra, resultaram de uma retração do
financiamento federal para construção de unidades habitacionais. Com a extinção do
BNH, em 1986, a produção de moradias ficou a cargo do setor privado e refém da
lógica do capital imobiliário, que construía condomínios residenciais para os segmentos
mais abastados da sociedade teresinense.
Ainda conforme Lima (2010a), devido à ausência do governo federal, muitos governos
municipais se destacaram pela elaboração de projetos de regularização fundiária e
urbanização de assentamentos precários. Entretanto, Teresina se restringiu a ações
pontuais, como entrega de cestas de materiais de construção, desapropriações e remoção
de famílias de áreas consideradas inapropriadas.
Apesar da tentativa de melhorar as condições de vida nesses lugares através de
programas como o Vila-Bairro, que buscavadotá-los de infraestrutura e serviços
urbanos, o Habitar Legal, que objetiva regularizar a situação fundiária dos
assentamentos para integrá-los à cidade legal e o Lagoas do Norte, que intentarecuperar
áreas da zona Norte a fim de dinamizar lhe, o desenvolvimento, ainda é elevado o
número de assentamentos precários no município. De acordo com dados da Prefeitura
de Teresina, em 2012 o número de assentamentos precários no município era de 251
(TERESINA, 2012), revelando a ausência de ações mais efetivas do governo local para
garantir a democratização do direito à cidade e de uma política de regularização
fundiária,poiso único documento de legitimação fundiária são os Títulos de Cessão de
Uso e de Posse. Aliás, uma análise dos relatórios de atividade da prefeitura de Teresina
entre os anos de 1993 a 2012 permite inferir que a prática de entrega de Títulos de
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Cessão de Posse e Uso como instrumento de reconhecimento, pelo poder público, da
posse da terra, já vem sendo adotada há mais de duas décadas como mostra a tabela 1.
Tabela 1- Títulos de Cessão de Posse e Uso expedidos pelo município de TeresinaPI. Período 1993-2012.
Ano

Títulos de Cessão de Posse e Uso
Nº

%

1993

1.125

5,63

1994

2.302

11,53

1995

708

3,55

1996

1.997

10,00

1997

538

2,69

1998

1.721

8,62

1999

2.686

13,45

2000

1.684

8,43

2001

709

3,55

2002
2003

1.157
904

5,79
4,53

Subtotal

15.531

77,78

2004

1.151

5,76

2005

529

2,65

2006
2007

391
989

1,96
4,95

2008

77

0,39

2009

318

1,59

2010
2011

342
605

1,71
3,03

2012

34

0,17

Subtotal

4.436

22.22

Total

19.967

100,00

Fonte: Relatórios de Atividades, 1993-2012. Prefeitura Municipal de Teresina.

Pode-se perceber que a iniciativa de entrega de Títulos de Cessão de Posse e Uso de
imóvel pela Prefeitura mostrou-se insuficiente para combater o grave e histórico
problema fundiário que aflige inúmeras famílias, como revelado por um representante
da sociedade civil presente na 5º Conferência Municipal da Cidade, realizada em 27 e
28 de maio de 2013. Disse ele que
uma coisa que eu queria tirar dúvida aqui com o procurador, que é o seguinte,
procurador: segundo consta na regulação brasileira que o proprietário com o
terreno desocupado no prazo de 5 anos consecutivos sem nenhuma ação
movida contra ele, ele pode usufruir dessa terra baseado na legislação do
usucapião. A prefeitura tem uma comunidade chamada Alto da Ressureição e
Frei Damião, que já tem 16 anos de uso. [...], e eu vou lhe dizer o seguinte: a
Vila Irmã Dulce tem quantos anos? 15. A Vila da Paz aqui tem quantos anos?
27. Eu vou lhe dizer bem aqui uma coisa, o Parque Jurema tem uma invasão
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chamada Vila Verde, que tem 30 anos e nunca foi regularizada, no Dirceu
tem invasão que tem 34 anos e que não foi regularizada ainda.

Apenas em 2003, Teresina aprovou a Lei Complementar nº 3.251, que dispõe sobre a
Concessão de Direito Real de Uso (CDRU),que possui como requisitos básicos que o
tamanho do terreno não ultrapasse o perímetro de 360m2, o morador resida no terreno
nele há mais de cinco anos e com a finalidade exclusivamente de moradia (TERESINA,
2003). Em um levantamento realizado junto à Procuradoria Geral do Município,
constatou-se que as concessões, em sua maioria, tiveram iniciativa particular, sendo
apenas em 2012, através do Programa Habitar Legal, o registro da primeira ação de
entrega de processos coletivos, num total de 185 concessões.No gráfico 1, pode-se
observar, a partir de 2010, um significativo avanço na expedição de CDRU, que desde
2004 caminhava a passos lentos.
Gráfico 1- Concessão de Direito Realde Uso expedida em Teresina-PI.
Período:2004 e 2013.
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Fonte: TERESINA. Concessão de Direito Real de Uso, 2004-2013.

Comparando-se os números de Títulos de Cessão de Uso e Posse expedidos com os das
Concessões de Direito Real de Uso, verifica-se que estas aparecem em menor
quantidade, o que leva à dedução de que, não obstante o demorado procedimento
jurídico para a sua concretização, o poder público local ainda não encarou com a devida
atenção e celeridade a questão fundiária no município. Outra iniciativa do município
para atender os conflitos em torno da terra urbana são as desapropriações de interesse
social, realizadas por meio de decretos-lei que, em geral, visam à implantação de
equipamentos urbanos, assentamentos de famílias de baixa renda e outras razões.
Tabela 10- Finalidade das desapropriações realizadas pelo município de Teresina.
Período 2002 e 2012.
Quantidade
Finalidade
Nº

%

Abertura de vias e implantação de equipamentos urbanos

84

34,6

Assentamento de famílias carentes

112

46,1

Assentamento de famílias carentes e equipamentos
urbanos

34

13,9

Para fins de regularização fundiária

08

3,3

Não identificado

05

2,1
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Total

243

100

Fonte: Decretos-lei do município de Teresina

É necessário, pois, que os governos locais compreendam a necessidade de implementar
instrumentos de democratização do acesso à terra urbanizada, para que a política
habitacional promova uma melhoria nas condições de vida da população e haja uma
relação entre esses instrumentos e essa política, para que esta não reproduza o histórico
“padrão periférico e precário de localização das moradias” (ROLNIK; NAKANO, 2009.
p.4).Aliás, num levantamento dos empreendimentos habitacionais construídos em
Teresina, dentre os anos de 2004 e 2012, identificamos que, dos 205 empreendimentos,
144 tinham como beneficiários famílias com renda de 0 a 3 SM. Entretanto, apesar
dessa faixa prevalecer no total de unidades habitacionais construídas, o padrão não
permanece quando a análise se centra no volume orçamentário gasto na construção dos
empreendimentos.
Gráfico 2- Empreendimentos habitacionais executados em Teresina-PI. Período:
2004-2012.
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Verificou-se que o volume destinado para a construção de 33.148 unidades
habitacionais na faixa de renda de 0 a 3SM foi de R$1.156.288.336,42, enquanto para as
na faixa de 3 a 6SM foi gasto um total de R$ 249.780.165,20 em 3.395,00 unidades e na
de 6 a 10SM foram gastos R$ 254.138.709,00 em 1.467,00 unidades habitacionais.
Estes dados revelam a reprodução de um baixo padrão na construção de habitações
populares para a população de baixa renda, além de evidenciar o não enfrentamento do
déficit habitacional em Teresina, que segundo a Fundação João Pinheiro alcançou, em
2010, um total de 32.243 em termos absolutos.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise realizada, constata-se que o PD de Teresina incorporou de forma
muito genérica as diretrizes do EC e apresenta baixo poder de auto-aplicabilidade.
Apesar de o município ter avançado em termos de legislação, na prática, esta não tem
sido efetiva; prova disto é a grande quantidade de assentamentos precários existentes na
cidade, a lentidão dos processos de regularização fundiária pelo município, a presença
de grandes vazios urbanos, a localização dos empreendimentos habitacionais, em geral,
nas franjas da cidade com precários equipamentos e serviços urbanos, sem mencionar o
pequeno número de ZEIS implantadas.
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Assim, a pesquisa revelou que o PD de Teresina não tem repercutido de forma
significativa nagestão urbana municipal, uma vez que mesmo depois de sete anos de sua
implantação o quadro de exclusão e segregação que atinge o município, desde a década
de 1970, passa por um processo de complexificação e aprofundamento.
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RESUMO
As políticas habitacionais brasileiras pautadas pelas diretrizes do Estatuto da Cidade e da Política Nacional de
Habitação têm seus desdobramentos concretizados nos estados e municípios, dependendo da disponibilidade de
financiamento e das condições específicas de cada localidade. Este trabalho apresenta as políticas públicas e
projetos habitacionais desenvolvidos em Passo Fundo, Carazinho e Marau, municípios polo da Região da
Produção, Norte do Rio Grande do Sul. Os resultados são parte de projeto de pesquisa financiado, em
desenvolvimento com pesquisadores e discentes de graduação e pós-graduação. Utilizaram-se procedimentos de
pesquisa documental e de campo, entrevistas e estudos de caso, descrevendo as políticas habitacionais municipais
e inventariando os empreendimentos no período 2002-2012. Nesses municípios observaram-se políticas
habitacionais descontinuadas e estruturas administrativas precárias, decorrendo de aplicação ainda restrita dos
Planos Locais de Habitação e de Interesse das empresas construtoras locais e regionais.
Palavras-chave: Projetos Habitacionais, Programas de Financiamento, Políticas Habitacionais Municipais, Região
da Produção, RS.

ABSTRACT
Brazilian housing policies oriented by the guidelines of the City Statute and the National Housing Policy has
achieved its developments in states and municipalities, depending on the availability of funding and the specific
conditions of each locality. This paper presents the public policies and housing projects developed in Passo
Fundo, Carazinho and Marau, important municipalities, in the Production Region, in the north of Rio Grande do
Sul. The results are part of a funded research project in development with undergraduate and graduate
researchers and students. It was used documentary and field research, interviews and case studies, aiming to
describe the municipal housing policies and inventory projects from 2002 to 2012. These municipalities are
numerous housing projects, financed by public funds, attending income levels from 0 - 3, 3 - 6 and 6 to 9 minimum
wages, especially after 2009, when the government program Minha Casa Minha Vida were implanted. It was
observed discontinued municipal housing policies and poor administrative structures, deriving from further
restricted Local Plans for Social Housing, but intense participation of local and regional construction companies.
Keywords: Housing projects, funding programmes, municipal housing policies, Production Region, RS.
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1 INTRODUÇÃO
Na questão da habitação social em cidades brasileiras, percebem-se as desigualdades
sociais e a concentração de renda características do país e que se manifestam fisicamente
nos espaços segregados das cidades. A escassez habitacional é o maior problema, pois a
falta moradia digna para a população carente responde por 92% do déficit habitacional
brasileiro. De acordo com o IBGE (2000), no início do século XXI, as cidades brasileiras
com mais de 500 mil habitantes apresentavam áreas irregulares e 39% das cidades com
menos de 20 mil habitantes tinham favelas, loteamentos irregulares ou clandestinos.
O período subsequente ao Estatuto da Cidade (2001) e à criação do Ministério das
Cidades (2003) renova a política de desenvolvimento urbano e habitacional, que, além de
subsidiar investimentos, delega aos municípios tarefas tanto de decisão quanto de
implantação e gestão de programas habitacionais. O Ministério das Cidades tornou-se o
órgão coordenador e formulador da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que
inclui a Política Nacional de Habitação (PNH), estabelecendo-se um novo modelo de
organização institucional (BONDUKI; ROSSETTO; GHILARDI, 2008). Estudos
realizados por Maricato (2011), Bonduki (2008) e outros pesquisadores avaliam a
dinâmica da política habitacional a partir da implantação do Ministério das Cidades e da
retomada de financiamentos habitacionais e de desenvolvimento urbano, cuja efetividade
na redução do déficit, na qualificação do hábitat e na continuidade dos programas é difícil
de precisar, devido à diversidade das situações no território, bem como à insuficiência de
estruturas administrativas e operacionais confiáveis e independentes de gestões políticas
em todos os entes federados.
A região do Conselho Regional de Desenvolvimento da Produção (Corede Produção), no
Norte do estado, compõe-se de 21 municípios em área territorial de 6.002,7 km², com
população de 342.442 habitantes (FEE, 2014). Devido à expulsão das populações da área
rural pela mecanização agrícola e reestruturação fundiária, a região sofre mudança
produtiva em nível regional, deslocando a produção do setor agropecuário para o
comércio, a indústria e a prestação de serviços, interferindo no desenvolvimento
econômico-social de seus municípios e provocando intenso processo de urbanização
(Figura 1).
Esta pesquisa investigou as políticas públicas de habitação de interesse social (HIS) em
três municípios, selecionados por serem os polos regionais e microrregionais, com
programas habitacionais abrangendo maior número de projetos e de unidades
habitacionais. Também se destacam pelo fato de atrair mão de obra, bem como por terem
produção industrial, índices positivos de crescimento, estrutura de planejamento urbano e
regional, além de legislação ambiental. Conforme Kalil (2007), Passo Fundo (1857),
Carazinho (1931) e Marau (1954) estão entre os municípios mais antigos da região, com
mais de 20 mil habitantes e com plano diretor, já tendo implementado políticas
habitacionais.
Passo Fundo polariza uma região com cem municípios de médias propriedades produtoras
de soja e agropecuária, economia baseada em arranjos produtivos de caráter regional,
estando a indústria vinculada às atividades agrárias. O município apresenta população de
184.826 habitantes, com 783,421 km² de área territorial (IBGE, 2014), 50 km² de área
urbana, 97,45 % de taxa de urbanização e 235,92 hab./km² de densidade demográfica
(IBGE, 2014). Carazinho, surgido pela exploração madeireira e agropecuária, apresenta
setor industrial com predomínio de implementos agrícolas e agroindústrias de alimentos.
Conta com 59.317 habitantes, 665,092 km² de área municipal, 17,9 km² de área urbana,
98,21 % de taxa de urbanização e 89,19 hab./km² de densidade demográfica (IBGE,
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2014). Marau, de perfil econômico histórico agropecuário, apresenta empresas industriais
de grande porte, distribuídas em agroindústria, metal-mecânico, couros, equipamentos
para avicultura e suinocultura, construção e mobiliária (GUIAMARAU, 2005). O
município apresenta população de 37.443 habitantes em 649,3 km², com taxa de
urbanização de 85,1% e densidade demográfica de 56,0 hab./km² (IBGE, 2014).
Figura 1 – Localização dos municípios de Marau, Carazinho e Passo Fundo na Região da
Produção e no estado do Rio Grande do Sul

Fonte: elaboração própria com base em mapas oficiais

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O foco desta pesquisa foi o período de 2002 a 2012, no qual foram identificadas e
analisadas políticas públicas, programas de HIS, tipologias habitacionais e morfologia dos
conjuntos, avaliando a inserção urbana nos programas implementados. Como
procedimentos metodológicos, foram realizados entrevistas com informantes qualificados
junto aos órgãos públicos municipais e às empresas construtoras e administradoras,
levantamento de dados documentais e inventários dos programas de HIS, bem como dos
conjuntos e das unidades habitacionais.
3 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E
A REGIÃO DA PRODUÇÃO
Estudos sobre a Região da Produção iniciaram-se a partir da criação do COREDE
Produção (MORETTO; MATTOS, 1997), avançando, posteriormente, sobre questões
específicas de desenvolvimento urbano dos municípios sob o seu enfoque de
planejamento urbano, regional e de infraestrutura habitacional (KALIL, 2010).
Na Região da Produção, as políticas públicas de habitação social têm refletido a busca por
soluções mais democráticas e sustentáveis na implementação das moradias populares.
Especificamente nos municípios analisados, foram desenvolvidos os programas
habitacionais constantes no Quadro 1.
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Quadro 1 – Programas habitacionais desenvolvidos nos municípios analisados
Sigla

Denominação do programa

Municípios
PF

PSH

Subsídio à Habitação de Interesse Social

5

PAR

Programa de Arrendamento Residencial

5

FNHIS

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social

PAC

Programa de Aceleração do Crescimento

PMCMV
PMCMV

CA

MA
5

-

-

2

-

2

-

-

Programa Minha Casa Minha Vida

3

4

CCFGTS/ Imóvel na Planta

24

5

17

PMCMV
CCFGTS/ Apoio à Produção
2
1
1
Fonte: elaboração própria com base em levantamentos documentais e de campo e em Brasil (2012)
Legenda: PF - Passo Fundo; CA - Carazinho; MA - Marau.

4 POLÍTICAS HABITACIONAIS EM PASSO FUNDO
4.1 Contexto habitacional em Passo Fundo
O município de Passo Fundo apresenta déficit habitacional de 5.747 unidades, sendo 5.695
na área urbana e 55 na área rural, estando 3.477 na faixa de domicílios com rendimento de 0
a 3 salários mínimos (SMs) (FJP, 2013). Entre 1960 e 1990, a produção da habitação social
esteve dividida entre o estado (Cohab/RS), o município e a autoconstrução, com construção
de grandes conjuntos habitacionais, carentes de infraestrutura, equipamentos e qualidade
construtiva. Entre 2000 e 2010, os projetos seguiram a política municipal, em núcleos de
menor porte, financiados com recursos federais dos programas PSH, PAR e PAC e
contrapartida municipal. Nesse período, foram implementados sete núcleos em tipologia de
unidades térreas isoladas ou geminadas e cinco em tipologia de unidades multifamiliares de
quatro ou cinco pavimentos, esses últimos com maior impacto (KALIL, 2003; SOBARZO,
2010). Em 2011 e 2012, novos projetos encontravam-se em obras e outros, planejados,
totalizando 1.395 unidades (Tabela 1).
Tabela 1 – Programas e núcleos habitacionais em Passo Fundo – 2002-2012
Ano

Programas/
Núcleos habitacionais

Tipologia
I

Ano

Programas/
Núcleos habitacionais

2008

PAR Vera Cruz

10

2008

PAR Hélio Toldo

G

A

26

Tipologia
I

2002

Morar Melhor/Santa
Marta

2002

PSH/Santa Marta

2002

PSH/Valinhos

9

2009

PAC/ Parque do Sol

100

2002

PSH/Donária

72

2010

PAC/FAR Donária

58

2003

PSH/Entre Rios

2012

PAR/Planaltina

2004

PSH/Jaboticabal

2012

MCMV/Bom Jesus

20

2004

PAR Petrópolis

96

2012

MCMV/Bom Recreio

30

2007

PAR Jardim Boqueirão
I/II

320

2012

MCMV/Un. dispersas

12

22
30

Total geral
Fonte: Passo Fundo (2010) e levantamentos de campo.
Legenda: I - unidades isoladas; G - unidades geminadas; A - apartamentos.
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G

A
180

121

200

220

268

121

1016

4.2 Considerações sobre a política habitacional em Passo Fundo
A política habitacional em Passo Fundo tem regular definição e clareza em documentos
oficiais, apoiada em legislação mínima e ações isoladas. Em relação ao Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado (PDDI), apresenta seção específica sobre habitação, definindo
diretrizes sobre HIS e zonas especiais de interesse social (ZEIS), mas não contempla
questões de gestão habitacional (PASSO FUNDO, 2006). O Código de Uso e Ocupação do
Solo estabelece índices urbanísticos para loteamentos de interesse social (PASSO FUNDO,
2012). Passo Fundo dispõe de Secretaria de Habitação, Fundo e Conselho Municipal de
Habitação e Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (PLHIS), o qual não tem
uma aplicação plena, sem contar que há desconhecimento nas esferas governamentais e pela
sociedade. A reduzida estrutura administrativa, a falta de equipe de profissionais da área de
engenharia, arquitetura e urbanismo e a pouca documentação disponível são fatores que
dificultam a sistematização e a análise de informações escritas. A troca de gestão política
municipal e os contratos temporários de técnicos também prejudicam a continuidade das
ações e da sistematização dos dados.
Os programas habitacionais de interesse social em Passo Fundo têm apresentado várias
modalidades, cerca de uma a duas por ano, totalizando treze projetos e 1.446 unidades no
período de 2002 a 2012. Os programas financiadores foram o PSH, PAR, PAC e FDS, e
após 2009 estão enquadradas no Programa Minha Casa Minha Vida modalidades CCFGTS/
Imóvel na Planta e Apoio à Produção, FAR Alienação e FDS, estando previstos mais
projetos para 2013 e 2014 (Gráfico 1).
Gráfico 1 – Modalidades de programas habitacionais de interesse social em Passo Fundo –
2002-2013

Fonte: elaboração própria com base em levantamentos de campo e relatórios.

Os empreendimentos para faixas de renda média, entre 3 e 6 SMs e 6 e 10 SMs, financiados
pelos programas CCFGTS/Apoio à Produção e Imóvel na Planta, atendem à demanda de
mercado popular. Em tipologias de apartamentos em edifícios isolados ou em condomínios,
eles estão localizados em vários bairros, com diversidade de implantação. O intenso aporte
de recursos da Caixa Econômica Federal às empresas construtoras locais movimenta o
mercado da construção habitacional, em investimentos de cerca de R$159.034.003,09 nos
últimos quatro anos.
Como conclusões acerca das realizações habitacionais de 2000 a 2012 em Passo Fundo: (a)
os programas habitacionais de interesse social passaram a ser realizados pelo governo
municipal com aporte de recursos federais e contrapartida local, mas executados por
empresas construtoras; (b) os conjuntos habitacionais foram realizados nas modalidades do
PSH, do PAR, do PAC e do PMCMV; (c) os conjuntos mais recentes estão recebendo
urbanização mais completa, como sistema viário pavimentado, iluminação pública e
equipamentos comunitários nas proximidades. Considera-se que houve adesão do
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município às políticas federais, com interesse do governo municipal e das construtoras em
realizar empreendimentos, reduzindo, assim, o déficit habitacional. Há, também, busca de
recursos para urbanização de assentamentos precários e regularização fundiária de áreas ou
núcleos implantados em períodos anteriores. Contudo, ainda há necessidade de adequação e
de aplicação de uma política habitacional local mais ampla e continuada, que atenda ao
déficit habitacional, aos interesses dos moradores de mais baixa renda e às necessidades de
inserção urbana, para provisão de moradia digna.
5 POLÍTICAS HABITACIONAIS EM CARAZINHO
5.1 Contexto habitacional em Carazinho
O município de Carazinho apresentava em 2010 o déficit habitacional de 1.675 unidades,
1.668 na área urbana e sete na área rural, estando 1.151 na faixa de domicílios com
rendimento de 0 a 3 SMs (FJP, 2013).
De 1940 a 1970, Carazinho dobrou a sua população urbana, tanto com crescimento na zona
central quanto com expansão em todos os sentidos, principalmente para o sul, próximo à
Rodovia BR 285. As décadas de 1980 e 1990 foram de grandes transformações urbanas e
de verticalização na área central, e o setor imobiliário teve desenvolvimento em
apartamentos, provocando adensamento urbano, mas sem programas de habitação social.
Apenas em 2002 iniciou-se a construção de núcleos de interesse social, localizados em
áreas periféricas e distantes do centro, sendo cinco em casas isoladas e um em edifícios de
apartamentos, totalizando 316 unidades (Tabela 2). Em 2010, o município de Carazinho
elaborou o PLHIS, que norteia as ações e políticas habitacionais locais.
Tabela 2 – Programas e conjuntos habitacionais em Carazinho – 2002-2012
Ano

Núcleo habitacional

Programa

Unidades habitacionais por tipologia
Isoladas

Apartamentos

2002

Passo da Areia

40

2006

Passo da Areia

40

2006

Unidades dispersas

FNHIS/

16

2009

Planalto

MCMV/

68

2010

Oriental

MCMV/

2010

Passo da Areia

MCMV/

128
40

Total
188
Fonte: elaboração própria com base em levantamentos de campo e em Carazinho (2011)

128

5.2 Considerações sobre a política habitacional em Carazinho
A política habitacional não apresenta definição e clareza em documentos oficiais, estando
apoiada em legislação mínima e ações isoladas. O Plano Diretor do Municípo de Carazinho
de 2013 estabelece as ZEIS que necessitam de regulamentação urbanística diferenciada das
zonas adjacentes (CARAZINHO, 2013b). O Código de Parcelamento e Uso do Solo
menciona, sobre os loteamentos de interesse social, aqueles realizados pelo poder público e
destinados a populações de baixa renda cujas dimensões de lotes podem ser reduzidas até os
limites mínimos, sendo implantados em ZEIS. A reduzida estrutura administrativa
municipal, apenas em Departamento de Habitação, a falta de equipe de profissionais da área
e a pouca documentação disponível dificultam a sistematização de informações escritas.
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Os programas habitacionais de interesse social em Carazinho foram em número reduzido,
um ou dois ao ano, com total de 340 unidades habitacionais na década. O número de
unidades por projeto variou de quatro casas a 128 apartamentos, demonstrando melhor
densificação e aproveitamento dos terrenos e das áreas urbanas. Os programas financiadores
foram o FNHIS (vinte unidades), e, a partir de 2009, o PMCMV/Fundo de Arrendamento
Residencial financiou quatro projetos (214 unidades), com mais dois projetos em
andamento (Gráfico 2).
Quanto à adesão às políticas habitacionais federais, considera-se que Carazinho está
avançando e há interesse do governo municipal e das empresas construtoras em realizar
empreendimentos, reduzindo, assim, o déficit habitacional. Contudo, ainda há necessidade
de adequação e de construção de uma política habitacional local continuada, atendendo aos
interesses dos moradores de mais baixa renda e às necessidades de inserção urbana para
provisão de moradia digna.
Gráfico 2 – Modalidades de programas habitacionais de interesse social-Carazinho – 20022103

Fonte: elaboração própria com base em levantamentos documentais e de campo

6 POLÍTICAS HABITACIONAIS EM MARAU
6.1 Contexto habitacional em Marau
O município de Marau apresenta déficit habitacional de 1.071 unidades, sendo mil na área
urbana e 71 na área rural, estando 587 na faixa de domicílios com rendimento de 0 a 3 SMs
(FJP, 2013).
De 1995 e 2001, o investimento em habitação e urbanismo em Marau ficou entre 9,25 e
16,98% do total da despesa realizada em cada ano, destacando-se os anos de 1996 e 2000,
nos quais se verificam os níveis mais altos de investimento (MARAU, 2010). Até 2013, a
gestão da política de habitação social da cidade era realizada na Secretaria de
Desenvolvimento Social e Habitação, nos departamentos de Assistência Social e de
Habitação (PMM, 2005 apud SPANNENBERG, 2006). Em 2013, a reestruturação criou a
Secretaria de Habitação e Programas Estruturantes, buscando superar a descontinuidade dos
investimentos e das políticas governamentais. O município dispõe de Conselho Municipal
de Habitação e Fundo Municipal de Habitação, desde 1966 (SPANEMBERG, 2006),
reestruturado em 1993, 2000, 2003 e 2010.
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Tabela 3 – Programas e conjuntos habitacionais em Marau – 2001-2010
Ano

Núcleo habitacional/Conjunto

Programa

Quantidade
de unidades

1998/2001

Loteamento Cohab

PSH

3

18.916,80

2001

Santo Expedito - dispersas

PSH Urbano

6

37.833,60

2000

Loteamento Casulo

PSH

14

88.278,40

2000

Cond. Horizontal Santa Lúcia

PSH

14

88.278,40

2004/2005

Frei Adelar I

PMCMV

112

4.655.000,0

2010

Frei Adelar II

PMCMV

32

1.330.000,00

2009

Vida Nova

PMCMV

8

616.000,00

2010

Guadalupe

PMCMV

24

1.717.600,00

2008

Santo Expedito

PMCMV

48

3.752.000,00

2010

Libertá

PMCMV

12

960.000,00

2010

Portal Belo

PMCMV

12

960.000,00

Valor global
(R$)

Total
24.119.360,00
Fonte: elaboração própria com base em levantamentos de campo e em CAIXA (2013)
Legenda: PMM - Prefeitura Municipal de Marau; PSH - Subsídio à habitação de interesse social;
PMCMV - Programa Minha Casa Minha Vida. Valores históricos em reais.

6.2 Considerações gerais sobre a política habitacional em Marau
A política habitacional em Marau apresenta pouca definição e clareza em documentos
oficiais, apoiada em legislação mínima e ações isoladas. Apesar do PLHIS, a reduzida
estrutura administrativa municipal, em Secretaria de Habitação recentemente criada, carece
de equipe de profissionais da área. Além disso, a pouca documentação disponível dificulta a
sistematização de informações. Quanto à legislação, o município dispõe de Plano Diretor
datado de 2000, que não contempla a política e gestão habitacional e de interesse social
(MARAU, 2000).
Os programas de interesse social em Marau representaram um número reduzido no início
da década de 2000, sendo de, no máximo, um ou dois ao ano, mas produziram o total de
654, sendo 368 lotes, 28 casas e 48 apartamentos. O número de unidades por projeto variou
de seis casas a 220 lotes urbanizados, demonstrando opção por lotes inicialmente e por
casas na sequência. A partir de 2009, os programas passaram a ser realizados pelo governo
municipal com aporte de recursos federais. Os financiadores foram a própria Prefeitura
Municipal, o PSH Urbano, Pró-Moradia, Caixa, Imóvel na Planta. A partir de 2009, o
PMCMV/Apoio à Produção financiou um projeto (112 unidades), e o programa CCFGTS/
Imóvel na Planta financiou treze projetos (282 unidades), tendo como proponentes as
empresas construtoras, com investimentos da ordem de R$24.119.360,00 (Gráfico 3).
Gráfico 3 – Modalidades de programas habitacionais em Marau – 2000-2013

Fonte: elaboração própria com base em levantamentos documentais e de campo
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A alta valorização fundiária no município dificulta os programas habitacionais,
principalmente a adesão ao Programa Crédito Solidário (FDS) e ao FAR, destinados à
faixa de renda familiar de 0 a 3 SMs. A principal adesão do município é ao PMCMV,
facilidade decorrente da parceria com as construtoras e incorporadoras locais. Com a
alta demanda por habitação social, o desenvolvimento de programas habitacionais em
Marau apresenta tendência de maior atendimento. Para tanto, ocorre grande articulação
com as empresas construtoras locais no atendimento a faixas de renda média. Com o
PLHIS e a criação da Secretaria Municipal de Habitação e Projetos Estruturantes, será
possível alavancar a política habitacional, atendendo às necessidades da população.
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Passo Fundo apresenta o maior número de empreendimentos de interesse social. Na
faixa de 0 a 3 SMs, no período de 2002 a 2009, foram realizadas 1.223 unidades. Entre
2009 e 2012, com adesão ao PMCMV para a faixa de 0 a 3 SMs, foram 638 unidades
habitacionais; para as faixas de 3 a 6 SM, 651 unidades em construção; e na faixa de 6 a
10 SM, 366 unidades. Apesar disso, o total de 1.446 unidades urbanas construídas no
período cobre parcela de cerca de 20% do déficit habitacional de 5.692 em 2010.
Carazinho apresenta menor número de empreendimentos, além de estrutura
administrativa municipal precária. Na faixa de 0 a 3 SMs, no período de 2002 a 2009,
foram financiados por programas municipais e federais e, de 2009 a 2012, pelo
PMCMV, totalizando 316 unidades. Com política habitacional insipiente, a partir de
2010, houve acréscimo no número de unidades construídas no período, mas estas
cobriram apenas cerca de 19% do déficit habitacional urbano de 1.668 moradias em
2010.
Marau apresenta poucos empreendimentos para faixas de menor renda. Até 2004, para a
faixa de 0 a 3 SMs, foram financiados 368 lotes urbanizados, 238 casas e 48
apartamentos com recursos municipais e programas federais e estaduais. A partir de
2009, houve adesão ao PMCMV, CCFGTS/Imóvel na Planta ou Apoio à Produção para
todas as faixas, e as unidades habitacionais construídas no período totalizaram apenas
424 unidades, mas cobriram cerca de 42% do déficit habitacional urbano em 2010.
Como resultado do panorama comparativo das políticas públicas e dos programas de
HIS implantados nesses municípios, observa-se a preocupação das municipalidades com
a questão habitacional, atendendo número crescente de famílias, com responsabilidade e
decisão muito restritas aos padrões mínimos habitacionais e ao interesse das empresas
construtoras. Todavia, a pouca disponibilidade de informações municipais demonstra
precariedade na aplicação e sistematização das políticas públicas habitacionais.
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RESUMO
No Brasil, em geral, as inovações tecnológicas para construções em madeira foram caracterizadas por
eventos pontuais. Entre os diversos entraves para este avanço tecnológico destaca-se a dificuldade de
financiamento das construções em madeira por agentes nacionais. No entanto, recentemente, após a
instituição do Sistema Nacional de Avaliação Técnica (SINAT), o qual possibilita o financiamento de
construções com tecnologias ainda não normatizadas no Brasil, um grupo atuante na indústria da
construção em madeira deliberou parâmetros normativos específicos para construções em Wood Frame.
Como consequência, mediante o programa habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV) em parceria
com a Caixa Econômica Federal (CEF), em meados de 2012, foi executado o primeiro conjunto
habitacional em Wood Frame no Brasil – o residencial Haragano. Portanto, sob este novo contexto, o
presente trabalho tem como objetivo analisar tal inserção e o financiamento do sistema construtivo Wood
Frame no programa MCMV. Para isto, o método deste trabalho é elaborar uma análise crítica teórica
sobre os seguintes temas principais: condicionantes gerais para o financiamento de habitações em
madeira; processo de regulamentação normativa para o financiamento do Wood Frame no contexto
brasileiro; e, por fim, implementação do conjunto habitacional Haragano. Os dados apresentados
constituem uma pesquisa de doutorado em andamento. Os resultados parciais indicam que o
posicionamento de restrição da CEF às edificações em madeira está diretamente atrelado ao baixo
desempenho em geral desta oferta. No entanto, após publicação da diretriz SINAT número 005 específica
para construções em Wood Frame, a CEF possibilitou o financiamento do primeiro conjunto habitacional
com este sistema construtivo. Com base nesta execução e nos ensaios realizados por Instituições Técnicas
Avaliadoras (ITA’s), a CEF está propensa a financiar novos conjuntos habitacionais em madeira.
Portanto, conforme estes avanços ocorrem, as fragilidades devem ser identificadas para não degradar as
vantagens consolidadas destas construções em madeira.
Palavras-chave: Construção em madeira, Financiamento, Programa habitacional.

ABSTRACT
Generally in Brazil, wood constructions innovations are remarked by punctual events. Among the
obstacles to improve this sector is the difficulty of financing wooden constructions by national agents.
However, recently, after establishing the National System for Technical Evaluation (SINAT) that allows
financing constructions built with technologies not yet standardized in Brazil, a group of the wood
construction industry deliberated standards for Brazilian wood frame buildings. Consequently, in 2012,
the first social housing development named Haragano was implemented in the program Minha Casa
Minha Vida (MCMV) financed by Caixa Econômica Federal (CEF). Therefore, in this new context, the
present paper aims to analyze the inclusion and the financing of wooden frame construction in the
housing program MCMV. For this, the method of this work is to develop a theoretical investigation on the
following main themes: general conditions for financing wooden buildings; the developing process of
standards for wood frame constructions in Brazil; and, at last, the implementation of Haragano´s social
housing development. The data presented are from a PhD research in progress. The partial results
indicate that the CEF´s financing restriction to wooden buildings is directly linked to theirs low
performance in general. However, after the publication of the guideline SINAT number 005 for Brazilian
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Wood Frame buildings, CEF financed the first social housing development applying this specific
construction technique. Based on this implementation and on the tests evaluated by Technical Institutions
(ITA's), CEF is now predisposed to finance other housing developments in wood. Therefore, as these
advances occur, the possible flaws should be identified in order to maintain these wooden buildings
advantages.
Keywords: Wood frame, Financing, Social housing program.

1

INTRODUÇÃO

No Brasil, em geral, as inovações tecnológicas para construções em madeira foram
caracterizadas por eventos pontuais. Após a importante atuação dos imigrantes
europeus, as técnicas construtivas em madeira sofreram poucas alterações significativas.
No decorrer histórico, há referências que demonstram as boas práticas e as distintas
possibilidades das estruturas em madeira. No entanto, apesar das vantagens
comprovadas, a madeira não é considerada um material convencional no contexto
brasileiro. Execuções errôneas denegriram e sobrepuseram as vantagens deste material.
Gradativamente, o conhecimento prático dos carpinteiros pioneiros foi perdido e,
consequentemente, desacertos nas construções em madeira acarretaram na falta de
qualidade das mesmas, assim preconizando este conceito na população.
Associadas ao conceito popular negativo, as decorrentes restrições para o financiamento
das edificações em madeira mediante agentes nacionais também balizaram o avanço
tecnológico deste setor no Brasil. Para viabilizar um financiamento, além dos critérios
de viabilidade econômica, as normas de desempenho técnico da construção devem ser
atendidas. Portanto, a generalização da falta de qualidade apresentada pelas construções
em madeira vem contribuindo para o indeferimento destes financiamentos.
Visando transformar este cenário, em 2009, um grupo atuante na indústria da construção
em madeira organizou-se na denominada Comissão Casa Inteligente com intuito de
definir diretrizes de desempenho para o sistema construtivo Wood Frame, ainda não
consolidado no Brasil. Esta atuação foi motivada pela instituição do Sistema Nacional
de Avaliação Técnica (SINAT) no âmbito do Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H) através do Ministério das Cidades em 2007. Pois, o
estabelecimento de diretrizes SINAT e as comprovações técnicas para sistemas que não
possuem normas brasileiras específicas possibilitam que os mesmos sejam financiados
por agentes como a Caixa Econômica Federal (CEF) e participem nos programas
habitacionais vigentes.
Seguindo este processo, em 2011, é aprovada a Diretriz SINAT nº 005 intitulada
“Sistemas construtivos estruturados em peças de madeira maciça serrada, com
fechamentos em chapas delgadas – Sistemas leves tipo Light Wood Framing”
(BRASIL, 2011). Em sequência, em meados de 2012, a CEF aprova a construção do
primeiro conjunto habitacional em Wood Frame, incluso no programa Minha Casa
Minha Vida (MCMV) – o residencial Haragano, localizado na cidade de Pelotas, Rio
Grande do Sul.
Tendo em vista esta transformação no contexto do setor da construção em madeira no
Brasil, o presente trabalho tem como objetivo analisar a inserção e o financiamento do
sistema construtivo Wood Frame no programa MCMV. Para isto, o método deste
trabalho é elaborar uma análise crítica teórica sobre os seguintes temas principais:
condicionantes gerais para o financiamento de habitações em madeira; processo de
regulamentação normativa para o financiamento do Wood Frame no contexto brasileiro;
e, por fim, implementação do conjunto habitacional Haragano. Os dados apresentados a
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seguir constituem uma pesquisa de doutorado em andamento e foram obtidos através de
levantamentos de campo, incluindo entrevistas.
2

CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO PARA HABITAÇÃO EM MADEIRA

A Caixa Econômica Federal (CEF) é atualmente a principal instituição financiadora no
Brasil, atuando como banco público "responsável pela operação das políticas
públicas do Governo Federal voltadas para habitação e cidades" (BUENO, 2008, p. 22).
Na operacionalização do seu papel, a CEF exige que a unidade habitacional atenda aos
critérios de desempenho da NBR 15575 (2013) e do PBQP-H. Além destas normativas,
a CEF apresenta parâmetros próprios para a viabilização do financiamento de
habitações para sistemas construtivos convencionais e inovadores.
Para o financiamento de construções convencionais em madeira, a CEF apresenta os
critérios descritos na tabela 1, apresentados pela Gerência de Desenvolvimento Urbano
e Rural de Porto Alegre (GIDUR/PO) em entrevista realizada em 2012.
Tabela 1 – Orientações para financiamento de habitações em madeira da CEF
Casas térreas e sobrados
A construir
Novo
Usado
Prazo máximo
15 anos
15 anos 15 anos
Valor limite para financiamento
100%
100%
100%
(com áreas molháveis em alvenaria)
Valor limite para financiamento
80%
80%
80%
(sem áreas molháveis em alvenaria)
Termo de ciência
Sim
Sim
Sim
Termo de responsabilidade do responsável técnico
Sim
Sim
Sim
Termo do fornecedor
Sim*
Sim*
Não
Vistoria sem patologia CAIXA
Não
Sim
Sim
ART de cálculo estrutural
Não
Sim
Sim
Comprovação de desempenho (Relatório Técnico
Não
Não
Não
de Avaliação - RTA)
Manual do proprietário - manutenção
Sim
Sim
Não
*Comprovação de utilização de madeira extraída de floresta com manejo controlado.
Fonte: ELTZ, SPEGGIORIN (2012)

Apesar destas orientações gerais estabelecidas para todo território nacional, segundo
Eltz e Speggiorin (2012), os procedimentos para o financiamento de habitações em
madeira pela CEF "variam entre os diversos estados, tendo em vista aspectos locais,
culturais, tecnológicos, de logística e de mercado". Por exemplo, no estado do Rio
Grande do Sul, para garantir que o produto final apresente melhor desempenho e maior
durabilidade, o financiamento é restrito às unidades individuais respeitando os seguintes
apontamentos:
-

Comprovação legal da origem da madeira, indicando os procedimentos de
secagem, desdobramento, beneficiamento e imunização da mesma;

-

Especificação da espécie de madeira e dos tipos de tratamento e de imunização
aplicados;

-

Utilização da espécie Pinus elliotii restrita aos elementos de forros e de
divisórias internas;
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-

Utilização de espécies de madeira de alta densidade para assoalho, esquadrias e
paredes externas, incluindo lambris;

-

Execução obrigatória de paredes externas duplas, inserindo material isolante no
interior destas a fim de garantir seu desempenho térmico e acústico – exceto nos
casos de paredes compostas por peças com espessura de 02 polegadas ou 5
cm, aproximadamente;

-

Proteção efetiva à penetração de umidade nas paredes externas utilizando
produtos específicos para esta função;

-

Execução da cobertura com estrutura reforçada, beirais avantajados e
fechamento com telhas cerâmicas ou de concreto.

Observa-se, dentre estas condicionantes, a questão da durabilidade atrelada à seleção da
espécie de madeira utilizada. Para os principais elementos da edificação, especialmente
os expostos às intempéries, priorizam-se espécies densas, popularmente consideradas
mais nobres. O receio quanto à aplicação de espécies de baixa densidade, como o caso
específico do pinus, refere-se a sua durabilidade e suscetibilidade à ação de insetos
xilófagos. Portanto, faz-se necessária a comprovação de tratamento para imunização
destas peças.
Ainda, outro aspecto apontado é a qualidade da edificação condicionada ao processo de
produção dos elementos em madeira. Usualmente, esta produção é diretamente
dependente de fornecedores responsáveis pelos procedimentos de secagem,
desdobramento e beneficiamento da matéria-prima. Assim sendo, estas etapas devem
ser fiscalizadas e registradas para o controle de qualidade da madeira fornecida. Porém,
constatam-se problemas frequentes com o fornecimento das peças de madeira, sendo
estas apresentadas com umidade indevida, defeitos ou falta de padronização nas
dimensões das seções.
Em levantamentos realizados em três empresas construtoras da região sul, as quais
aplicam o sistema Wood Frame com componentes pré-fabricados, estimou-se
aproximadamente 30% de perda das peças fornecidas de pinus, principalmente por
apresentarem defeitos como presença de nós e variações de curvatura. Apesar das
possibilidades de reutilização destas perdas para elaborar componentes complementares,
ressalta-se a baixa qualidade da madeira ofertada para o setor da construção, com
destaque às espécies oriundas de florestas plantadas.
Dessa forma, conforme a GIDUR/PO da CEF, em geral, as construções em madeira no
país não atendem os critérios estabelecidos de desempenho e são ofertadas com baixa
qualidade. Consequentemente, o financiamento dessas habitações é frequentemente
inviabilizado, como descrito na entrevista realizada:
Entendemos que, em princípio, a oferta de edificações em madeira no
mercado da construção civil tem se caracterizado por produtos com baixa
tecnologia, ausência de controle de qualidade dos diversos componentes,
ausência de certificação de origem da madeira e processo de beneficiamento
deficiente, gerando edificações de baixo desempenho e durabilidade, salvo
algumas exceções, o que explica a postura conservadora da CAIXA em
relação a estas tipologias (ELTZ, SPEGGIORIN, 2012).

As deficiências na etapa de produção dos componentes somadas ao desconhecimento
sobre as especificidades da madeira majoram as edificações ofertadas com baixa
qualidade.
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Com intuito de reverter a tal situação presente, desde meados de 2009, empresas do
setor madeireiro reuniram-se com pesquisadores, construtores, fornecedores e
consultores para estabelecer critérios normativos de desempenho e qualificar as
construções em Wood Frame, a fim de possibilitar financiamento das mesmas pela CEF.
3

REGULAMENTAÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DO WOOD FRAME

Desde meados da década de 1990, os sistemas construtivos leves em madeira, entre
estes o Wood Frame, são contemplados no Brasil por pesquisas acadêmicas que
analisaram suas possibilidades de adaptação e inserção no contexto brasileiro. Apesar
dos resultados positivos obtidos, a propagação destes sistemas ocorreu em pequena
escala no mercado.
Em junho de 2009, uma comitiva formada por empresários e engenheiros brasileiros
visitou fábricas localizadas na Alemanha para compreender o processo de produção
industrializada do sistema Wood Frame. Assim, instituiu-se uma parceria entre o
Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial do Paraná (SENAI-PR) e o Ministério
das Finanças e da Economia do estado alemão Baden-Württemberg para possibilitar a
transferência destas tecnologias ao Brasil (TÉCHNE, 2009).
No Brasil, este grupo convocou uma reunião com interessados em elaborar uma
regulamentação específica para o Wood Frame no Brasil, com objetivo de contemplá-lo
nas agências de financiamento nacional. (BUETTNER, 2009).
Em novembro de 2009, foi constituída oficialmente a Comissão Casa Inteligente
pertencente ao Conselho Setorial da Indústria de Base Florestal da Federação das
Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), a qual elaborou um modelo de diretrizes técnicas
para o Wood Frame no Brasil (FIEP, 2009).
Em setembro de 2011, as diretrizes propostas por esta comissão foram aprovadas,
resultando no documento intitulado “Diretriz nº 005: Sistemas construtivos estruturados
em peças de madeira maciça serrada, com fechamentos em chapas delgadas – Sistemas
leves tipo Light Wood Framing” (BRASIL, 2011).
3.1

Diretriz SINAT n° 005

Em 2007, precedendo o lançamento do programa habitacional MCMV, é instituído o
Sistema Nacional de Avaliação Técnica (SINAT) vinculado à Secretaria Nacional de
Habitação do Ministério das Cidades. O SINAT, baseado no conceito de desempenho
do PBQP-H, cria diretrizes técnicas para produtos inovadores da construção civil, ou
seja, sistemas ou subsistemas que não possuem norma técnica brasileira para análise de
desempenho. Esta é uma mudança significativa que possibilita o financiamento pela
CEF de construções com inovações tecnológicas (BRASIL, 2007).
Nesse quadro, a diretriz SINAT nº 005 define parâmetros para os componentes de piso,
parede e cobertura do sistema construtivo estruturado por peças de madeira maciça
serrada com fechamento por chapas delgadas, definido Light Wood Frame. Esta diretriz
limita-se às unidades habitacionais unifamiliares do tipo térreo ou sobrado, isoladas ou
geminadas (BRASIL, 2011).
Haja vista a preocupação frequente referente à durabilidade das peças de madeira, a
diretriz 005 elencou critérios detalhados neste sentido. A madeira empregada deve ser
de origem legal comprovada. As peças estruturais devem ser tratadas quimicamente
para minimizar o ataque de organismos xilófagos. Além do tratamento, solicita-se um
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detalhamento específico no projeto para evitar o contato ou a permanência da umidade
nestas peças.
De forma geral, seguindo a NBR 15575 (2013), os seguintes requisitos de desempenho
devem ser atendidos: resistência estrutural, segurança contra incêndio, estanqueidade à
água, desempenho térmico, desempenho acústico, durabilidade e manutenabilidade.
Todavia, o desempenho global da edificação também está relacionado ao controle da
qualidade na fase de montagem da mesma. No caso das construções em Wood Frame,
as etapas de montagem podem ocorrer no canteiro de obras, nas unidades industriais ou
em parcialmente em ambos. Neste aspecto, segundo a diretriz SINAT 005 (BRASIL,
2011), o construtor deve comprovar o controle de aceitação de materiais, bem como
garantir a rastreabilidade das informações.
Por fim, após a execução da edificação, é imprescindível uma análise geral para
identificar, avaliar e corrigir a existência de não conformidades que possam causar
prejuízos ao desempenho do sistema (BRASIL, 2011).
A proposta destas diretrizes aprovadas pelo SINAT foi o primeiro procedimento para
possibilitar o financiamento de construções em Wood Frame no Brasil pela CEF. Na
sequência, o sistema construtivo proposto, incluso seus componentes constituintes,
devem ser testados segundo as normas técnicas pertinentes para que o SINAT conceda o
Documento de Avaliação Técnica (DATec).
3.2

DATec n° 020

O pedido de um DATec deve ser realizado por um proponente, o qual será seu
proprietário após a concessão final. Para receber um DATEc, o proponente demonstra
os detalhes técnicos de composição, execução e manutenção do sistema construído
seguindo as instruções da diretriz SINAT relacionada. Estes elementos construtivos são
testados por Instituições Técnicas Avaliadoras (ITA), as quais transcrevem os resultados
nos Relatórios Técnicos de Avaliação (RTA). Após a análise e a aprovação dos dados
contidos no RTA por uma auditoria técnica, o DATec é concedido (BRASIL, 2007).
No caso específico do Wood Frame, o pedido do DATec foi realizado pela Tecverde
Engenharia LTDA. Os diversos ensaios de desempenho foram realizados por diferentes
ITA’s. No entanto, o Instituto Falcão Bauer da Qualidade (IFBQ), ITA coordenadora
deste processo, assegurou o desempenho do sistema construtivo no RTA final
(BRASIL, 2013).
Após apreciação dos resultados, em outubro de 2013, a Comissão Nacional do SINAT
concedeu ao "Sistema construtivo TECVERDE: sistema leve em madeira" o DATec n°
20, restrito à construção de unidades habitacionais unifamiliares térreas isoladas ou
geminadas. O documento descreve o sistema construtivo em questão, conforme
ilustrado na Figura 1.
As paredes externas e internas, com função estrutural, são formadas por
quadros estruturais em peças de madeira serradas autoclavadas. O
fechamento da face externa das paredes de fachada é realizado em chapas de
OSB com função de contraventamento, revestidas de placas cimentícias com
tratamento de juntas aparentes. O fechamento da face interna das paredes de
fachada e de ambas as faces das paredes internas é realizado em chapas de
gesso acartonado para drywall. As paredes de geminação possuem núcleo em
manta de lã de vidro. A cobertura é constituída de estrutura metálica, telhado
em telhas cerâmicas, forro em réguas de PVC e manta de lã de rocha
posicionada sobre o forro (BRASIL, 2013, p. 2).
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Figura 1 – Composição do elemento de parede do sistema Tecverde

Fonte: Ferreira (2013).

A empresa Tecverde é a detentora do DATec n° 20 e, consequentemente, desta
tecnologia proposta para construção em Wood Frame. Assim, a mesma está habilitada a
pleitear o financiamento destas habitações pela CEF. Outras empresas que desejam
obter o financiamento da CEF utilizando esta proposta dependem de permissão e
parceria com a Tecverde, pois esta é a responsável pela qualidade da oferta deste
sistema construtivo quando associado ao DATec n° 20.
Antes da publicação oficial deste DATec, em meados de 2012, a primeira parceria
realizada ocorreu entre as empresas Tecverde e Roberto Ferreira para a execução do
residencial Haragano – primeiro conjunto habitacional em Wood Frame financiado pela
CEF no programa MCMV.
4

CONJUNTO HABITACIONAL HARAGANO

O conjunto Haragano, localizado na cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul,
empreendimento da construtora Roberto Ferreira, atende a primeira faixa do PMCMV, a
qual inclui famílias com renda mensal de até três salários mínimos. Construído entre os
anos de 2012 e 2013 em um lote com 3,98 ha de área, compreende 280 unidades
habitacionais de 45 m², incluindo 270 sobrados geminados e dez casas térreas
(FERREIRA, 2013).
A execução dos componentes constituintes ocorreu parcialmente entre unidade
industrial e canteiro de obras, sendo assessorado em todas as etapas pela construtora
Tecverde.
Os painéis de parede e piso foram pré-fabricados seguindo os critérios da diretriz
SINAT 005. Na fábrica, também localizada em Pelotas, uma linha de montagem
subdividida em estações de trabalho era composta por ferramentas e maquinários
específicos manuseados por uma equipe de 18 trabalhadores, incluindo homens e
mulheres. No recebimento das matérias-primas, estas eram inspecionadas, selecionadas
e registradas para futuro rastreamento. Durante a confecção dos componentes, após a
conclusão de cada etapa, um fichamento é realizado, pontuando os dados sobre a
qualidade da execução do produto. Por fim, cada componente finalizado em fábrica é
inspecionado pelo engenheiro responsável pela produção (Figura 2).
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Figura 2 – Pré-fabricação dos painéis de parede e piso do conjunto Haragano

Fonte: Autor (2012).

Após a pré-fabricação, os painéis de piso e parede são transportados ao canteiro de
obras, onde são montados sobre uma fundação radier. O controle da montagem é
realizado por um engenheiro específico que acompanha a obra, conferindo o
posicionamento de cada componente pré-fabricado para manter a rastreabilidade dos
elementos constituintes. Com a montagem concluída, a execução das esquadrias, das
escadas, das instalações elétricas e hidrossanitárias e dos acabamentos são realizados no
canteiro (Figura 3).
Figura 3 – Montagem dos painéis de parede e piso no canteiro de obras

Fonte: Autor (2012).

Durante a execução do conjunto habitacional, a CEF acompanhou os relatórios mensais
de monitoramento e controle tecnológico elaborados pela construtora Roberto Ferreira
(ELTZ, SPEGGIORIN, 2012). Mediante os resultados apresentados, a postura positiva
da GIDUR/PO da CEF sobre o sistema construtivo Wood Frame fundamenta-se na
gestão da produção dos componentes pré-fabricados e da montagem no canteiro de
obras, incluindo o controle da qualidade em todo o processo (BRASIL ENGENHARIA,
2013). Apesar do significante marco na aceitação da CEF, cabe a ressalva que cada
solicitação de financiamento é analisada de forma específica, dependendo das propostas
e dos contextos envolvidos.
Portanto, visando expandir a disseminação do sistema construtivo Wood Frame, em
2012, as empresas Tecverde e Roberto Ferreira formaram a rede iVerde, com objetivo
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de assessorar e monitorar tecnicamente outras empresas interessadas em executar o
sistema (TECVERDE, 2013).
Todavia, como o DATec nº 020 é restrito ao proponente, outras construtoras que
utilizam o sistema Wood Frame, porém não estão interessadas na parceria com a rede,
seguem caminhos paralelos para obter outras certificações para comprovar a qualidade e
o desempenho de suas propostas.
Neste atual contexto, o Wood Frame tem demonstrado suas vantagens de aplicação nas
regiões sul e sudeste do Brasil. De forma geral, boas práticas estão impulsionando o
mercado, demonstrando o incremento da produção em fábrica e no canteiro. Porém,
nesta recente euforia de transformação tecnológica, as possíveis fragilidades da cadeia
de produção das construções em madeira deixam de ser expostas. Estas devem ser
apontadas para evitar denegrir o sistema e manter o ritmo de inclusão, em especial para
habitações sociais.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apontou o motivo da postura conservadora da CEF frente ao financiamento
das construções em madeira em geral. Segundo a mesma, este obstáculo é imposto pela
qualidade insuficiente destas edificações em geral. Sem o conhecimento técnico e a
habilidade prática, produtos são ofertados com erros de projeto e execução, gerando
edificações com baixo desempenho e durabilidade.
Recentemente, para transformar este setor, um grupo denominado Comissão Casa
Inteligente engajou-se para elaborar parâmetros normativos com intuito de introduzir o
sistema construtivo Wood Frame no contexto brasileiro de forma significativa. Como
consequência, em 2011, foi publicada a diretriz SINAT 005, especificando requisitos de
desempenho para os sistemas construtivos leves em madeira. Tal diretriz constituiu a
primeira transformação no cenário, criando a possibilidade para o financiamento destas
construções.
No entanto, a viabilidade do financiamento do sistema Wood Frame mediante a CEF
apenas se tornou possível com a concessão do DATec nº 020, proposto pela empresa
Tecverde. Esta empresa, detentora deste documento, realizou uma parceria com a
construtora Roberto Ferreira para executar o primeiro conjunto habitacional em Wood
Frame, financiado pela CEF, inserido no programa MCMV.
Com base na gestão e no controle de qualidade apresentados desde a produção dos
componentes pré-fabricados até a montagem no canteiro de obras do conjunto
Haragano, a CEF alterou sua postura frente às construções em madeira. No entanto,
apesar dos resultados positivos, as novas solicitações de financiamento devem
evidenciar o cumprimento da diretriz SINAT 005 ao apresentar edificações com
desempenhos adequados.
Em paralelo, outras empresas construtoras interessadas em financiar aplicando o sistema
Wood Frame, porém as quais não pretendem estabelecer parcerias com o DATec nº 020,
buscam outras alternativas de certificação de desempenho dos seus produtos.
Nesse novo ímpeto pelo avanço tecnológico do setor, as possíveis fragilidades da cadeia
de produção das construções em madeira devem ser expostas para a busca das possíveis
soluções, assim evitando denegrir a imagem deste consolidado sistema neste novo
contexto.
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RESUMO
O alcance quantitativo do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), lançado em 2009 pelo governo
federal, tem se mostrado potencialmente excepcional. Em que pese a performance real e potencial, os
resultados do programa até agora têm apresentado algumas características que reproduzem práticas
urbanas, imobiliárias e produtivas muito problemáticas para as cidades e que, desde o período do Banco
Nacional de Habitação (BNH), as políticas públicas de provimento habitacional, ou pelo menos boa parte
delas, ao invés de enfrentá-las criticamente, acabam por reforçá-las. Quatro delas são significativas. A
primeira diz respeito à reprodução do incentivo ao modelo periférico de expansão urbana, que implanta
conjuntos habitacionais para além da malha urbana consolidada, ou mesmo na sua “franja”. A segunda
diz respeito ao projeto arquitetônico e urbanístico dos conjuntos habitacionais, que reproduz soluções que
potencializam em suas áreas problemas de toda ordem, de segurança à falta de vitalidade urbana. A
terceira também se relaciona com o projeto, mas na linha da sua solução técnico-construtiva que pouco,
ou nada, tem inovado na produção dos conjuntos, replicando toda sorte de arcaísmos e vícios
construtivos. A quarta, estabeleceu uma lógica que ensaiada em momentos anteriores, tornou a iniciativa
privada, a principal responsável pelo provimento habitacional público. Através da análise de 2
empreendimentos do Programa MCMV-Entidades, promovidos por Associações de moradia, na Região
Metropolitana de São Paulo [RMSP], que contam com a participação da assessoria técnica “Brasil
Habitat”, o trabalho pretende investigar até que ponto, tal modalidade, possibilita que as práticas
tradicionais sejam superadas, configurando de fato uma alternativa, que possa embasar uma nova
concepção de política pública habitacional.
Palavras-Chave: PMCMV–Entidades; Movimento de Moradia, Assessoria Técnica

ABSTRACT
The Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, officially launched by the Brazilian federal
government in 2009, has shown itself exceptional quantitative range. Even though it is possible to
recognize a real potential or performance, the results have shown that some characteristics replicate not
only urban practices, but also real estate market and productive logic models. In this regard (therefore),
they can be analyze such as problematic city references, as well. Since the period of the National Housing
Bank (Banco Nacional da Habitação - BNH), most of public policies of housing provision ended up
reinforcing the local reality, instead of facing it critically. Four of them are significant. The first concerns
the reproduction of encouraging peripheral model of urban expansion, which deploys housing complex
beyond the consolidated urban areas, or even in your edges. The second concerns the architectural and
urban design housing that with the need for densification of projects, presents solutions that leverage in
their areas all kinds of problems, like security and little urban vitality. The third one also relates with the
design, but in the technical and building solution that has brought little or no innovation at all,
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replicating all sorts of archaisms and building defects. The fourth one has established a logic, which
being tested in previous moments, made the private enterprise become the main provider of public
housing. Through the analysis of 2 ventures of the MCMV Entities-Program, promoted by habitation
associations, located at the metropolitan region of São Paulo, the work aims to investigate how, and to
what extent, this mode enables that the traditional practices can be overcome, producing in fact an
alternative in which one can base a new conception of public housing policy.
Keywords:, PMCMV–Entidades, Habitat Movement, Technical Advice

1 INTRODUÇÃO
Pode-se dizer que o Programa Minha Casa Minha Vida-Entidades [PMCMV-E] foi
fruto da iniciativa do movimento popular na sua luta por moradia digna. Em termos da
sua concepção, subsiste alguma semelhança em relação ao Programa Crédito Solidário
lançado no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2004. Isto
porque, foi o primeiro programa de financiamento operado pela Caixa Econômica
Federal [CAIXA] que previa a possibilidade de execução da obra por auto-gestão, com
ou sem mutirão. No âmbito federal, o Crédito Solidário representou a quebra do
paradigma de execução de obras somente através de construtoras. Isso solicitou uma
transformação na estrutura das gerências técnicas da CAIXA, que passaram a atender as
Associações de Moradia – denominadas pelo programa Entidades Organizadoras [EO] e assessoradas por Assessorias Técnicas [AT], para prover habitações às famílias com
ganho de até R$ 1.600,00. Desde a reorganização do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço [FGTS], com os programas criados no governo FHC os técnicos da CAIXA
estavam habituados a trabalhar com a iniciativa privada promovendo empreendimentos
para outras faixas de renda. Mesmo o Programa Carta de Crédito Associativo, que
previa alguma gestão por partes de associações de moradia, não propunha como público
alvo a faixa até 3 SM. Além disso, a participação das associações como agentes de
fundamental importância no programa, vinha acompanhada da possibilidade da
produção de Habitação de Interesse Social [HIS] superar, ou ao menos oferecer uma
alternativa, a toda sorte de mazelas que historicamente as acompanha, dentre outras:
baixa qualidade construtiva, empreendimentos sem vitalidade, rotatividade de
moradores, etc.
Através da verificação de 2 empreendimentos assessorados pela Brasil Habitat,
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público [OSCIP] que atua na assessoria a
movimentos e entidades de moradia, este trabalho pretende verificar as efetivas
condições de se estabelecer uma alternativa às formas tradicionais de provimento
habitacional, através do MCMV-E. Para tanto, uma breve análise do programa será
realizada a partir de determinados eixos considerados relevantes para avaliação do
programa. Na análise, inicialmente, serão verificadas questões, tanto relativas ao
PMCMV-E, como para o segmento do programa que atua em consonância com as
construtoras, grosso modo, denominado PMCMV-construtoras.
2

PMCMV NA FAIXA DE 1 A 3 SALÁRIOS MÍNIMOS

Lançado em março de 2009, na segunda gestão do governo de Luiz Inácio Lula da
Silva, o PMCMV, cujo objetivo declarado era combater a crise econômica financiando a
produção de HIS e, desta forma, incentivar à cadeia produtiva da construção civil, tem
demostrado um alcance quantitativo potencialmente excepcional. O número de
empreendimentos financiados e concluídos, ou em obras e em fase de contratação,
indica a possibilidade de um forte impacto no déficit habitacional, incluindo faixas
salariais historicamente não beneficiadas pelas políticas públicas. O seu escopo
atualmente delineia financiamentos realizados através de dois fundos, o Fundo de
Desenvolvimento Social [FDS] e o Fundo de Arrendamento Residencial [FAR]. O
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primeiro alimenta o denominado PMCMV-E e tem por finalidade, viabilizar o acesso à
moradia em área urbana às famílias com renda familiar bruta de até R$ 1.600,00 [Faixa
1] organizadas sob forma coletiva – cooperativas, associações e entidades da sociedade
civil. O FAR, por sua vez é destinado à aquisição de terrenos e construção de imóveis,
que apesar de prever convênio entre municipalidades, ou órgãos estaduais para
produção habitacional, tem se mostrado livremente a serviço da associação entre
proprietários de terras, construtoras e órgãos públicos, onde prevalece o interesse
privado, em detrimento da política pública. O FAR opera tanto na faixa 1, como em
outro segmento, denominado Faixa 2, que vai de R$ 1.600,00 até R$ 5.000,00. Na sua
primeira fase [até 2012] o Programa contratou mais de 1 milhão de moradias, Faixa 1 e
Faixa 2, e após essa performance pretende, como meta, construir na segunda fase 2
milhões de casas e apartamentos até 2014.
Em que pese esses resultados, o Programa tem apresentado algumas características que
reproduzem práticas urbanas, imobiliárias e produtivas muito problemáticas para as
cidades e para as camadas socialmente mais vulneráveis. Desde o período do Banco
Nacional de Habitação [BNH] as políticas públicas de provimento habitacional, ou pelo
menos boa parte delas, ao invés de enfrentar criticamente as problemáticas urbanosociais, acabam por reforçá-las. Quatro delas são significativas e serão aqui pontuadas:
I. A primeira diz respeito à reprodução - e mesmo incentivo - do modelo periférico de
expansão urbana, ao implantar conjuntos habitacionais na borda, ou para além da malha
urbana consolidada. Mesmo não sendo a única forma de produtos do BNH, vale lembrar
que seus conjuntos habitacionais foram notabilizados por configurarem
empreendimentos com centenas, ou milhares de unidades, com conexão precária ou
limitada à malha urbana, que desprovidos de estabelecimentos geradores de emprego,
formavam os chamados bairros dormitórios. Tal situação era justificada pelo preço
barato da terra nas periferias urbanas, o que permitiria a construção de moradias
acessíveis a população de baixa renda. No caso do PMCMV o que se observa é em
grande parte a reprodução deste modelo, com o agravante de que ao contrário do BNH e
dos agentes que compunham o SFH [COHAB e Cias. de habitação] agora não existe
uma política de aquisição de terras por parte do Ministério das Cidades, ou de incentivo
para as municipalidades adquirirem terras. Sem regulação do Estado, em quaisquer dos
3 níveis – Federal, Estadual e Municipal –, somada à performance da economia na
última década - em que pese os resultados não muito promissores dos últimos 2 anos -, e
ao estímulo à construção habitacional através do próprio PMCMV, conheceu-se nos
últimos 8 anos um encarecimento generalizado dos imóveis. Esses, no caso de regiões
metropolitanas como a da grande São Paulo, também conheceram o aumento do seu
valor, o que tem coibido, ou inviabilizado a produção de moradias para a Faixa 1, sendo
destinados aos empreendimentos da Faixa 2, quando muito. Ou seja, quando não
integram o mercado imobiliário para além do financiamento do programa.
Para as EOs a escolha do terreno acaba não atendendo as necessidades dos
beneficiários, em função da localização e da infraestrutura. A lógica de aquisição dos
terrenos está inscrita nas “regras” do mercado. Evaniza L. Rodrigues, dirigente da
União dos Movimentos de Moradia [UMM] e ex-consultora da CAIXA para
implementação do PMCMV–E, cita e comenta a postura dos proprietários de terra: (...),
se eu tenho um terreno um pouco melhor eu vou querer vender esse terreno pra alguém
que vai querer fazer faixa 2, porque vai poder pagar muito mais do que faixa 1. Então,
os terrenos menores, com 21.000 metros 18.000 metros, um pouco mais um pouco
menos... Eles são os terrenos desejados pra quem vai fazer faixa 2. Que é o terreno que
não dá muita infraestrutura, que é o terreno que geralmente já tá inserido no
parcelamento. Então, esses terrenos .... gente, eu tô acompanhando isso desde o
Crédito Solidário, eles desapareceram.1
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Desta forma, ainda que o PMCMV-E pudesse oferecer uma alternativa de construção
habitacional frente ao mercado, como não há mecanismos de interferência do poder
público em relação à aquisição de terras, o programa acaba, em muitos casos, por
reproduzir a lógica do processo periférico de expansão urbana.
II. A segunda característica diz respeito aos projetos arquitetônicos e urbanísticos dos
empreendimentos que, com a necessidade de seu adensamento, reproduzem soluções
que potencializam problemas de toda ordem, de segurança à falta de vitalidade urbana.
Quando falamos da valorização da terra a partir do incremento financeiro injetado na
construção civil, a viabilização de um empreendimento pressiona a qualidade
arquitetônica e urbanística, que fica refém do critério de se atingir a capacidade máxima
possível de unidades habitacionais em determinado terreno (considerando a legislação
urbana, as normativas do programa, a demanda definida pela entidade, etc.).
Evidentemente, sempre se busca otimizar recursos, mas mesmo esse critério, deveria ser
acompanhado de outros que incentivassem alguma qualidade arquitetônica e
urbanística. O programa não observa questões urbanísticas, cabendo ao poder público
municipal a verificação dos critérios urbanísticos de uso e ocupação do solo. No quadro
de fragilidade institucional de várias municipalidades as construtoras acabam agindo
sem nenhum tipo de compromisso que não seja com os seus objetivos financeiros.
No PMCMV-FAR, segundo os interesses das construtoras, a combinação de ausência de
maiores preocupações urbanísticas, com a espacialização das áreas mínimas estipuladas,
transformadas “instantaneamente” em projetos, têm acarretado a padronização das
moradias e a consequente padronização dos empreendimentos. Dessa forma, se
reproduz indiscriminadamente soluções adotadas pelo BNH, CDHU e COHAB, criando
novos bairros com a velha e conhecida baixa qualidade urbanística, muitas vezes
inseridos no meio rural, onde a cidade e seus benefícios não chegam, ou quando
chegam, isso ocorre de forma morosa e fragmentada no tempo.2
Por anos, discutiu-se nos inúmeros fóruns de HIS a necessidade de se implementar
empreendimentos com diversidade de tipos, atendendo a arranjos e necessidades
familiares diferenciados, através da proposta de áreas e número de cômodos variados.
Isso, por se entender que um empreendimento ao possuir unidades, ou mesmo edifícios
arquitetonicamente diferentes entre si, colabora com a vitalidade social e urbana.
Quanto ao PMCMV–E, há sempre a esperança que, em empreendimentos fomentados
por associações de moradia, onde a questão da participação dos beneficiários é colocada
em primeiro plano, ocorra ganhos em vários sentidos. Além disso, o Entidades permitiu
a renovação do trabalho das AT, formadas sobretudo por arquitetos e engenheiros que
ao longo das últimas 3 décadas especializaram-se, ou foram criadas com o objetivo de
atender de forma qualificada associações de moradia. Em que pese os esforços das EO e
das AT verifica-se que as normativas acabam por limitar uma ação diferenciada. Isto
não quer dizer que não ocorram ganhos. Mas esses acontecem à custa de grandes
dificuldades, inclusive materiais, incompatíveis com a estrutura que um programa
público deve ter, ou seja, sem depender de esforços que excedem atitudes voluntariosas.
III. A terceira característica também se relaciona com o projeto, mas aqui na linha da
sua solução técnico-construtiva que pouco, ou nada, tem inovado na produção dos
conjuntos, replicando toda sorte de arcaísmos e vícios construtivos. As gerências
técnicas da CAIXA têm trabalhado com tecnologias homologadas pelo QUALIHAB
(Programa da Qualidade da Construção Habitacional), aprovadas e testadas
internamente pelo seu corpo técnico. Isto poderia gerar estímulos à melhoria dos
produtos habitacionais. No entanto, as gerências têm reproduzido conhecimentos e
práticas que ao longo dos anos foram acumulados em forma de normativas internas
“sigilosas”, direcionadas a tipos testados e reconhecidos, que conformam seus
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instrumentos de trabalho, como planilhas orçamentarias, memoriais, etc.3 O uso
normativo desses instrumentos dificulta que concepções construtivas, que por qualquer
razão não se enquadram nos seus roteiros, sejam testadas e utilizadas.
Uma iniciativa – nova - promovida durante os 5 anos de programa foi o Selo Caixa
Azul, que estabelece algumas diretrizes para uso de materiais e sistemas sustentáveis em
consonância com a Norma de Desempenho para edifícios residências até 5 pavimentos.
Além disso, outra ação que pode ser valorizada no sentido de promover o uso de
tecnologias novas foi o aporte financeiro dado aos empreendimentos que se utilizarem
do uso de energia solar, o que é muito pouco.
IV. A quarta característica estabeleceu uma lógica, que ensaiada em momentos
anteriores, tornou a iniciativa privada a principal responsável pelo provimento
habitacional público. O FAR tem sido responsável pela parcela que diz respeito ao
atendimento das demandas habitacionais às prefeituras (e órgãos/empresas públicas
habitacionais), que devem estar de acordo e nortear os Planos Municipais de Habitação,
porém, de modo geral é basicamente sustentado pelo mercado das construtoras que
atuam no programa, de certa forma, como agentes habitacionais. De fato, a viabilidade
do FAR depende da parceria da prefeitura com o setor privado, nas mãos das
construtoras, sendo a prefeitura responsável pela doação da terra e a demanda dos
beneficiários e a construtora responsável pela viabilidade técnica e financeira do
empreendimento. Como o poder público municipal, em geral, não possui terras, em
muitas cidades as construtoras viabilizam a aquisição do terreno, incorporando o seu
valor no custo unitário de cada moradia. Nesses casos, as prefeituras praticamente
“trabalham” para as construtoras fornecendo a demanda para a viabilização do
empreendimento, realizando modificações na legislação, transformando em ZEIS áreas
que antes não estavam previstas como tal no Plano Diretor, executando obras de
infraestrutura, implantando equipamentos, instruindo medidas jurídicas para a
regularização fundiária, etc. Isto ocorre na Faixa 1, quando operada pelo FAR e,
sobretudo, na Faixa 2, cada vez mais focada e promovida pelo mercado imobiliário e,
sendo em grande parte responsável pelo aquecimento do setor construtivo e de terras.
3

POSSIBILIDADES DO PMCMV-ENTIDADES

Caso observemos o PMCMV sob a ótica econômica, como um instrumento de política
anticíclica, pode-se dizer que, ao menos em um primeiro momento, cumpriu seu
objetivo. Todavia, cabe alertar que a compreensão maior desse desempenho escapa aos
objetivos desse trabalho. Entretanto, um programa do porte do PMCMV, pelo volume
de recursos que agrega, apresenta uma grande oportunidade de trabalhar várias
dimensões da política pública, visando o incentivo de práticas inovadoras, tanto técnicas
quanto sociais, discordantes das práticas tradicionais elencadas. Sendo uma vertente
lateral à estrutura principal do programa, o PMCMV-E, encontrou, e vem encontrando,
grandes dificuldades. Particularmente, até abril de 20134 do PMCMV-1, das 1.005.128
unidades contratadas e entregues, 8.024 eram do PMCMV-E, ou seja, menos de 1% dos
empreendimentos, no PMCMV-2, das 2.580.597 UH em andamento (em analise,
contratadas e entregues) 24.308 eram pelo FDS, também menos de 1% em relação ao
proposto pelo Programa que chega em 60.0005, ou seja, 3% do total das unidades a
serem executadas pelo programa pertencem ao PMCMV-E, o restante destinado ao
FAR e à Faixa 2. No entanto, a demanda pelo programa tende a crescer dentro da
CAIXA: hoje tem 128 mil empreendimentos em tramitação na Caixa (...) isso pro
Entidades. [compra antecipada] a meta para o ano é de 20.000 (...) nós temos 128 mil
pra contratar e só podemos 20 mil. (...) tem de tudo. Pode ter coisas boas, coisas que
não sejam boas, coisas que estão muito avançadas, coisa que não tem nada, que não
vão sair. Mas assim, mas efetivamente o programa teve um crescimento... .6
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A aquisição de terreno por uma Associação conforma um momento chave para o
desenrolar do processo. A partir das experiências do Crédito Solidário, com a
participação decisiva do movimento de moradia, foi idealizado um momento relativo à
aquisição do terreno, chamado Fase I. Nela há a compra antecipada do terreno e
contratação de projetos, junto às assessorias técnicas e sua aprovação pela CAIXA e
órgãos públicos, segundo E. L. Rodrigues: Na União a gente foi construindo uma série
de propostas, ... incidindo mesmo na mudança do Programa. Por exemplo, a compra
antecipada (...). Não foi nenhum órgão que pensou, nem o Ministério, nem a
Caixa...ninguém. Fomos nós que pensamos (...), a proposta da compra antecipada. 7
Esse procedimento normativo representou um ganho substancial para garantir que os
empreendimentos promovidos, pudessem iniciar suas obras com os projetos executivos,
aprovações, orçamentos e o terreno comprado.8Itens que no Crédito Solidário eram
desembolsados parcialmente pelas famílias, agregado ao trabalho voluntário de técnicos
como risco da perda do compromisso de compra e venda do terreno durante o longo
período de análise por parte da gerência técnica da Caixa. Desde a Compra Antecipada
do Terreno o PMCMV-E, nos últimos 5 anos, outros eventos impactaram o
desenvolvimento de empreendimentos, foram eles, o Apoio ao Trabalho Técnico Social
até 2% do valor da operação (VO) e a Contratação da Fase II, com financiamento da
obra, em nome da EO, que antes era efetuado para cada beneficiário. Caso ocorresse
algum problema, como a desistência de um beneficiário, todo o processo tinha que ser
refeito a partir da entrada do substituto. Como sempre ocorrem problemas, que levam a
substituição de beneficiários, a morosidade resultante marcava a contratação da obra.
Com o financiamento sendo feito em nome da EO, caso haja desistências, o processo de
contratação continua e a entidade providencia a substituição do beneficiário.
3.1

Dois empreendimentos do PMCMV-E

Através da análise de 2 empreendimentos promovidos por EOs, “Associação dos
Trabalhadores do Conjunto Residencial Vale das Flores” [ATCRVF] e “Central PróMoradia Suzanense” [Cemos] que contam com a participação da AT Brasil Habitat
[BrH], respectivamente no “Residencial Zorilda Maria dos Santos”, com 80 UH e no
“Condomínio Barra do Jacaré”, com 592 UH, localizados na RMSP, o trabalho pretende
investigar até que ponto o PMCMV-E possibilita que as práticas tradicionais e os
problemas verificados possam conhecer senão uma superação, ao menos a possibilidade
de se vislumbrar alterações positivas. A ATCRVF e a Cemos são afiliadas à UMM,
entidade fundada nos anos 1980, na esteira das lutas populares. A Cemos, contou com o
apoio da Pref. de Suzano e do então Prefeito Marcelo Cândido (PT), que incorporou no
Plano Municipal de Habitação dispositivos que possibilitavam que parcela do
atendimento habitacional fosse feita a partir do apoio à Entidades sem fins lucrativos.
De forma coerente, o Plano Diretor Municipal previu a destinação de algumas áreas da
cidade como ZEIS 1. As lideranças da Cemos procuraram a BrH, que já atuava com
outras entidades ligadas à UMM em 2008, para realizar o projeto. Na ocasião, já havia
em andamento um projeto de loteamento de casas contratado pela Prefeitura que não
condizia com o trabalho que a EO buscava realizar com os futuros beneficiários. Tal
projeto apresentou problemas do ponto de vista ambiental, que levaram ao seu
indeferimento pela agência reguladora, surgindo a possiblidade da BrH assumir a
execução do novo projeto. Trata-se de uma área em zona urbana na porção norte do
município, a 1 km do Centro do Bairro Boa Vista e 4 km do Centro da cidade e possui
um pequeno centro comercial há cerca de 800 metros, conhecido popularmente como
Dona Benta (ver Figura 1). O terreno com 24.287,16 m2 tem potencial construtivo de
17.847,35m2 e os 6.439,81m2 restantes divididos entre APP do Rio Jaguaribe e em
áreas de regeneração. Devido ao forte apelo ambiental, a proposta desenvolvida em
conjunto com a Entidade e seus membros, buscou tirar partido da preservação ambiental
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inerente à situação. Discutiu-se e aprovou-se o não parcelamento do terreno pensandose no aproveitamento de áreas preservadas para futuro manejo sustentável, visando
também a geração de renda. Desta forma, a ocupação do lote passou a ser condominial,
onde os moradores assumirão a sua manutenção e preservação destas áreas.
Figura 1 – Mapa de localização da área do Condomínio Zorilda.

Fonte: Google Maps. Maio de 2013.

O novo projeto procurou respeitar os maciços existentes e algumas árvores isoladas de
importância paisagística. O coletivo da associação decidiu por áreas residenciais
privativas em torno de 100,00m², moradia térrea contendo 2 dormitórios, sala, cozinha,
banheiro e área de serviço. A implantação contempla uma circulação de automóveis
com estacionamento coletivo, uma vaga por UH e circulação de pedestres com acesso as
moradias. Trabalhando a relação entre o aproveitamento do lote e as necessidades dos
moradores chegou-se a 80 UH de 42,32m². Uma exigência dos moradores, também
desejada pela AT, foi que o projeto da UH possibilitasse sua ampliação. Assim previuse, em projeto, um segundo pavimento. Nas unidades, também, tirou-se partido do
pouco que a CAIXA implementou em termos “sustentáveis”, prevendo-se aquecimento
solar e materiais consoantes os parâmetros de conforto térmico do Selo Caixa Azul para
a região, com paredes externas de 0,19cm e cobertura de telha cerâmica.
Do ponto de vista da infraestrutura, a região não é contemplada por rede de esgoto e foi
necessário a execução de uma Estação de Tratamento de Esgoto [ETE] para tratamento
dos resíduos e posterior despejo no Rio Jaguaribe. Para isto foi proposta uma opção
alternativa: o sistema Wetland ou zona de raízes, baseado na reprodução dos processos
físicos, químicos e biológicos naturais. A obra está em andamento9, os serviços – como
os que exigem maquinário - são executados por empresa contratada pela EO e contam
com a participação dos beneficiários nos finais de semana, que receberam treinamento
para execução das atividades complementares, através do trabalho mutirante.
A pesquisa no empreendimento, levantou uma série de informações, ver Quadro 1.
Pode-se verificar a participação no processo e algumas incoerências, principalmente em
relação à declaração de participação e o desconhecimento de informações/situações
importantes. A maioria (61%) participou desde o início do empreendimento, entretanto,
55%, também maioria, declarou não ter participado da escolha do terreno. Quanto às
discussões/definições de projeto, a maioria afirmou ter participado (53%). A maioria
também afirmou estar satisfeita com o tamanho da moradia, pois 74% o considerou
“Bom” e “Ótimo”. Apesar disto, 50% gostariam de ter cozinha maior. Considerando
que a resposta correta para o valor do imóvel seria R$ 59.000,00, a maioria, 87% não
sabe o valor do imóvel ou respondeu valor incorreto. Da mesma forma, chama a atenção
o desconhecimento do valor do financiamento pela maioria dos entrevistados, pois 53%
responderam o valor total do imóvel, ou não sabiam o valor, contra 47% que indicaram
corretamente outro valor derivado da porcentagem do rendimento.10 As atividades
informativas e educativas de apoio à organização durante a obra são do conhecimento
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de 97%, porém até o momento, 83% não sabem como será a gestão do empreendimento
após a entrega da obra.11
Quadro 1 – Tabulação de entrevista com 38 beneficiários do Condomínio Zorilda
O Sr(a) sabe o valor total do imóvel
que está adquirindo? (R$ 59.000 valor
aprovado para construção do imóvel
incluído a parcela do terreno)
O Sr. (a) sabe qual o valor do
financiamento previsto?
O Sr (a) participa desde o início do
grupo deste empreendimento?
O Sr(a) participou da escolha do
terreno:

Sim e respondeu correto
Sim e respondeu valor
incorreto
Não sabe.
O valor total do imóvel
Outro valor
Não sabe
Sim
Não
Sim

Não
O Sr(a) conhece o projeto do
Sim
empreendimento?
Não
O Sr(a) ou membro de sua família
Sim
participou da discussão do projeto?
Não
Para as necessidades de sua família o Ótimo
Sr.(a) considera que o tamanho de sua Bom
futura moradia é:
Regular
O que o Sr(a) acha que falta na sua
Cozinha maior
futura moradia?
Área maior/mais um
cômodo
Não falta nada
Outro
Durante a execução das obras há
Sim
atividades informativas, educativas e de Não
apoio à organização?
Não sabe
O Sr. sabe como será a gestão do em- Sim
preendimento após a entrega da obra? Não sabe

5 13% 87% não sabe valor
14 37% do imóvel ou
respondeu valor
19 50% incorreto
4 11% 53% - Maioria não
18 47% sabe ou respondeu
16 42% valor errado
23 61% Participa desde o
15 39% início do grupo
17 45% Maioria não
participou da
21 55% escolha
36 95% Maioria conhece o
2 5% projeto
20 53% Maioria participou
18 47% da discussão
12 32% 74 % maioria con16 42% sidera tamanho da
10 26% moradia bom/ótimo
19 50% Maioria deseja
5 13% cozinha maior
11 29%
3 8%
37 97% Maioria afirmou
1 3% que há atividades
0% educativas
8 21% Maioria não sabe
30 79% como será a gestão

Fonte: Entrevistas realizadas com beneficiários no local da obra em setembro de 2013 e março de 2014.

O outro trabalho desenvolvido pela BrH junto ao grupo de entidades filiadas a UMMOeste é o Condomínio Barra do Jacaré 1 e 2. Este trabalho teve inicio em 2009 com um
grupo de pessoas que tinha como objetivo formar uma Cooperativa para a execução de
um condomínio de 40 casas. Este grupo procurou terreno na região dos moradores,
Zona Oeste-Noroeste, com potencial para construção do empreendimento. Foram 5
áreas e estudos descartados, por questões de documentos e ambientais, ou por resposta
negativa da CAIXA, quando em 2011 surgiu uma área com 28.075,83 m² dividida em 2
lotes: um de 13.586,08m² e outro de 14.492,73m² na Sub Pref. de Perus. A área tem
ótima localização, próximo a Av. Edgard Facó e Av. Fuad Lutfala no bairro da
Freguesia do Ó, na cidade de São Paulo, com comércio e serviços a menos de 800
metros: um vazio urbano em um bairro ocupado por residências unifamiliares,
ocupações irregulares e empreendimentos residenciais do padrão do PMCMV- faixa 2
(ver Figura 2). O valor do terreno estava acima do permitido, mas por sua localização e
a possibilidade de atender um número maior de famílias, mobilizou os integrantes da
UMM-Oeste para sua viabilidade. Como o terreno abrigaria mais unidades, ao grupo
inicial da "Cooperativa" foi incorporada uma demanda maior, alterando o projeto de
condomínio de casas para um condomínio vertical. A condicionante do zoneamento,
uma ZM1 (Mista), que permite a construção de edifícios com no máximo 5 pavimentos
e a condicionante ambiental do terreno, com 20% da área total com vegetação em
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estágio inicial de regeneração, sendo 80% utilizável, viria definir o número de unidades
e as possibilidades dentro dos limites do financiamento do PMCMV-E.
Figura 2 – Mapa de Localização do terreno da Barra do Jacaré.

Fonte: Google Maps. Maio de 2013.

Na discussão inicial com os beneficiários, independente do resultado do número de
unidades necessário para compatibilizar o aproveitamento do terreno, equilíbrio de
unidades versus custo do terreno e expectativa de projeto, o movimento havia decidido
pedir “excepcionalização” ao Ministério das Cidades para a compra da área, visto que o
programa permite 300UH por empreendimento e o valor no máximo de 15% do Valor
da Operação (FDS)/ UH para custo do terreno. Do estudo inicial foi proposto um
adensamento de 700 unidades entre os dois lotes com unidades de 47,00m², que
chegaria a um valor por unidade do terreno próximo aos 15%, no entanto, por
determinação interna do grupo foi pedido o aumento da unidade habitacional para o
mínimo de 50,00m2 de área útil. O tamanho da unidade, sua distribuição, o bloco
edificado e sua situação no terreno, foram intensamente discutidos com as lideranças da
União-Oeste, visto que este grupo possui experiência adquirida na construção de vários
empreendimentos por auto gestão em parceria com CDHU, COHAB e através do
Crédito Solidário e do próprio PMCMV e formularam um padrão de qualidade ideal,
para atender seus associados. A resultante das combinações, que inclui os valores para
o aporte financeiro, alcançou um denominador aceito pela CAIXA - 592 unidades
distribuídas nos 2 lotes, um com 297 e outro com 295, com um índice de 21% do Valor
da Operação (valor FDS) e encaminhou-se um pedido especial de compra do terreno,
que foi aceito, também devido ao aporte do Gov. do Estado de R$ 20.000,00 por UH. 12
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PMCMV tem promovido a produção em série de habitação, causando impactos ao
estender indiscriminadamente a mancha urbana das cidades, por vezes, levando os
moradores a lugares sem infraestrutura e serviços públicos e muito distantes dos locais
de trabalho. O PMCMV - Entidades contém em si um perfil oposto, que em função da
luta dos movimentos de moradia tem conhecido um aperfeiçoamento de suas regras. No
entanto, a estrutura do programa ,mesmo o entidades, ainda é muito marcada pelos
parâmetros que regem a produção por parte das construtoras que acabam por desenhar a
gestão da CAIXA de maneira pouco afeita às Entidades, e que dentre outros aspectos,
inviabiliza o desenvolvimento de concepções diferentes de construção de moradias. Por
outro lado, como no caso do Condomínio Zorilda a viabilidade do programa, em grande
parte, fica condicionada aos ditames do mercado imobiliário e das áreas que as
municipalidades relegam a construção de HIS. Ou seja, independentemente de existirem
vazios urbanos passíveis de serem ocupados, os limites e parâmetros de financiamento
associados a inexistência de uma política de aquisição de terras por parte do programa,
determinam a ocupação de áreas periféricas, ampliando o mercado imobiliário, a serviço
da iniciativa privada, mesmo quando essas áreas são ZEIS. A ampliação é tanto física,
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como econômica, áreas com baixo valor ao serem anexadas ao mercado imobiliário
passam a valer mais, colocando em xeque a possibilidade de camadas de baixa renda
poderem nelas vir a morar, ou permanecer, o que perversamente pode fazer com que o
programa, ao invés de combater o déficit, o alimente. Essas considerações ainda
possuem um caráter inicial e neste sentido vale verificar outras dimensões do programa.
Assim, quando se observa o desenvolvimento do processo de projeto, que vai desde a
busca da área até a entrega das chaves, é pertinente vislumbrar que um processo
coletivo, que não visa o lucro, mas sim ganhos para o próprio grupo, permite que a
qualidade do empreendimento habitacional tenha uma consequência objetiva. A
preocupação gira em torno de se tirar o máximo proveito para o coletivo, em função dos
limites do programa. Todavia, como demonstram as respostas também no Zorilda a
participação é um processo que necessita ser compreendido, exercitado e refinado, para
que os seus principais agentes tenham pleno domínio do processo. Em outra chave, o
Condomínio Barra do Jacaré 1 e 2, demonstra como é possível afrontar a lógica do
programa e os condicionantes de mercado, no caso a localização do empreendimento,
quando há um coletivo disposto a fazer valer seus interesses e sobrepujar os limites
existentes. Em ambos os casos, os ganhos foram possíveis através de um processo
participativo associado ao trabalho de uma Assessoria, no caso a Brasil Habitat. Este
tipo de agente, ainda pouco valorizado socialmente, mostra-se fundamental para que
programas com perfis diferenciados tenham algum êxito.
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RESUMO
As calçadas são os locais de locomoção mais comuns e democráticos para as pessoas. Nas grandes
cidades, onde o trânsito de veículos se torna cada vez mais caótico, a caminhada passa a ter cada vez mais
relevância nos deslocamentos diários da população. A conscientização das pessoas pela busca de
melhores condições de saúde, também contribui para o aumento do número de praticantes de caminhadas.
Diante da necessidade crescente de calçadas adequadas e acessíveis a todas as pessoas, faz-se necessário
que a sua construção, manutenção e conservação sigam modelos que garantam aspectos satisfatórios de
qualidade, conforto e segurança. A partir destes fatos surge a ideia de desenvolver um trabalho
demonstrando a viabilidade do uso do método Índice de Qualidade de Calçadas (IQC) no Campus
Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com base na metodologia de Ferreira e
Sanches (2001). O estudo foi realizado em algumas áreas pré-selecionadas do Campus, onde foram feitas
análises para verificar se as condições de conforto, qualidade e segurança são atendidas. Foram
considerados o estado de conservação, os revestimentos, a sinalização, a existência de rampas, a
arborização, a estética do ambiente, a segurança e o conforto das calçadas, bem como se foram atendidas
as exigências dos padrões estabelecidos pela NBR 9050:2004. Após os dados obtidos através dos
levantamentos destas informações, pôde-se fazer uma ponderação e definir o IQC para estas calçadas do
Campus Universitário da UFRJ. E com isso, garantir a acessibilidade propondo soluções sustentáveis.
Palavras-chave: Calçadas da UFRJ. Acessibilidade. Qualidade.

ABSTRACT
The sidewalks are the most common and democratic people to places of locomotion. In big cities, where
car traffic becomes increasingly chaotic, the walk shall be increasingly important in the daily
displacements of the population. The awareness of people in the search for better health, also contributes
to the increasing number of hikers. Given the growing need for appropriate and accessible to all persons
sidewalks, it is necessary that its construction, maintenance and repair models follow to ensure
satisfactory aspects of quality, comfort and safety. From these facts the idea of developing a study
demonstrating the feasibility of using the Quality Index Sidewalks (IQC) method at the University
Campus of the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) based on the methodology of Ferreira and
Sanches (2001) appears. The study was conducted in some pre-selected areas of the campus, where
analyzes were performed to verify whether the conditions of comfort, quality and safety are met. The
conservation status were considered, coatings, signaling the existence of ramps, afforestation, the
aesthetics of the environment, the safety and comfort of the sidewalk , as well as the requirements were
met the standards set by NBR 9050:2004. After the data obtained through surveys of this information, we
could do a weight and set the IQC for these sidewalks of the University Campus at UFRJ. And with that,
ensure accessibility proposing sustainable solutions.
Keywords: Sidewalks UFRJ. Accessibility. Quality.

1

INTRODUÇÃO

A partir das necessidades de calçadas mais acessíveis e com melhores qualidades,
prefeituras de diversas cidades brasileiras e em destaque, a Prefeitura da Universidade
Federal do Rio de Janeiro estudam projetos para implantação destas calçadas. O
presente trabalho visa identificar as dificuldades de acessibilidade das principais vias do
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Campus da Ilha do Fundão, apontando os locais onde não são atendidas as
recomendações da NBR 9050:2004 e demais legislações pertinentes, propondo
alternativas para a solução destes problemas.
O objetivo deste trabalho é avaliar as condições de acessibilidade das calçadas do
Campus Universitário da UFRJ, propondo alternativas para a adequação das mesmas ao
previsto nas normas vigentes a aos conceitos de sustentabilidade.
O estudo de caso foi realizado no Campus Universitário da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, localizado na Ilha do Fundão e o presente estudo foi desenvolvido através da
metodologia de Ferreira e Sanches (2001) com adaptação de Keppe Junior (2007) para
avaliar a qualidade das calçadas e travessias das ruas do Campus e obter uma avaliação
final pelo índice de avaliação de nível de serviço. Foi utilizada esta metodologia por se
adequar melhor às características dos trechos em estudo, especialmente no que se refere
ao ponto de vista da infraestrutura. Pesquisas de campo, dados da Prefeitura
Universitária da UFRJ e levantamentos fotográficos contribuíram para obtenção de
análises e diagnósticos mais precisos e assim, avaliar as verdadeiras necessidades locais.
2
2.1

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE ACESSIBILIDADE
Referencial teórico

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 garante o direito de ir e vir
para os cidadãos portadores de restrições de locomoção, conforme Art.5º e Art.227. Em
decorrência do previsto na Constituição Federal, a Lei n° 7.853/1989, Lei n°
8.160/1991, Lei n° 9.503/1997, Lei n° 10.048/2000, Lei n° 10.098/2000 e Decreto Lei
n° 5.296/2004 foram promulgadas visando garantir os direitos à acessibilidade e
mobilidade das pessoas portadoras de deficiência. A Lei n° 7.853/1989: Dispõe sobre o
apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde institui a tutela
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do
Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. A Lei n° 8.160/1991:
Dispõe sobre a caracterização de símbolo que permita a identificação de pessoas
portadoras de deficiência auditiva. A Lei n° 9.503/1997: Institui o Código de Trânsito
Brasileiro. A Lei n° 10.048/2000: Dá prioridade de atendimento às pessoas que
especifica, e dá outras providências. A Lei n° 10.098/2000: Estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. O Decreto Lei n°
5.296/2004: Regulamenta as Leis n° 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá
prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e n° 10.098, de 19 de dezembro de
2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá
outras providências.
2.2

Normatização técnica

A NBR 9050 é a principal norma focada na acessibilidade de pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida, idosos, obesos e gestantes. Esta norma busca atender as
disposições do Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana, o Brasil Acessível,
lançado pelo Ministério das Cidades para implementar o Decreto nº 5.296, de 2004.
Em consonância com o item 8.6.3 da NBR 9050:2004, os Campus Universitários devem
ser acessíveis, entre outros locais.
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“8.6.3 Em complexos educacionais e campi universitários, quando existirem
equipamentos complementares como piscinas, livrarias, centros acadêmicos, locais de
culto, locais de exposições, praças, locais de hospedagem, ambulatórios, bancos e
outros, estes devem ser acessíveis.” NBR 9050: 2004.
2.3

Plano Diretor da Universidade Federal do Rio de Janeiro

No Plano Diretor da UFRJ estão previstas prioridades de investimento, conforme a
Resolução CONSUNI Nº 09/2007.
“Foram definidas as seguintes prioridades para a alocação dos recursos destinados a
despesas de capital:
1. Consolidação, expansão e conclusão do processo de implantação do Campus da Ilha
da Cidade Universitária.
2. Expansão das atividades acadêmicas de graduação, mediante instalações de uso
compartilhado e comum a várias unidades (salas de aula, laboratórios, equipamentos,
instalações administrativas, unidades de serviço e bibliotecas).
3. Infraestrutura destinada à melhoria e ampliação da assistência estudantil.
4. Infraestrutura geral destinada à melhoria das condições de acesso, transporte,
segurança, manutenção e conservação e iluminação e à racionalização do consumo de
energia e telefonia.” Fonte: Plano Diretor da UFRJ.
3
3.1

DIRETRIZES
E
RECOMENDAÇÕES
PARA
PROMOVER
ACESSIBILIDADE NAS CALÇADAS DA CIDADE UNIVERSITÁRIA

A

Definições das áreas estudadas

As áreas estudadas do Campus Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro
estão detalhadas nas figuras 01, 02, 03 e 04 abaixo, considerando:
- Áreas com grande movimentação de pedestres (Hospital Universitário Clementino
Fraga Filho, Escola de Educação Infantil, alojamento estudantil e centros de ensino);
- Áreas acessadas por pessoas com mobilidade reduzida ou dificuldades de mobilidade
(Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e Escola de Educação Infantil); e
- Áreas com manutenção precária (todas as áreas em estudo, exceto a calçada do
Restaurante Universitário, pois foi uma construção mais recente).
Figura 1 – Área demarcada do Campus Universitário da UFRJ no RJ

Fonte: PRÓPRIA (2014)
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As áreas selecionadas para estudo foram:
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HU; Escola de Educação Infantil da
UFRJ - EEI; Prédio do Centro de Ciências da Saúde - CCS; Alojamento estudantil;
Restaurante universitário - RU; Prefeitura Universitária - PU; Prédio do Centro de
Tecnologia - CT; Prédio da Faculdade de Letras; e Prédio da Reitoria.
3.2

Critérios para avaliação das calçadas

Os critérios para avaliação dessas calçadas foram baseados na NBR 9050:2004 e
referências bibliográficas.
Através de imagens coletadas nos locais, análise e percepção foram realizados
diagnósticos a partir da qualidade da pavimentação (presença de desníveis,
irregularidades ou mal conservação); da verificação da largura mínima (1,20m) da faixa
livre; da presença de rampas de acessibilidade; da presença de obstáculos, como
degraus, postes, lixeiras; da iluminação adequada; da presença de piso tátil; e do
paisagismo na faixa de serviço.
Indicadores como níveis de ruído e poluição do ar não foram considerados devido a
falta de equipamentos e pelo fato do Campus ser uma ilha, estes indicadores não
representam problemas, quando observáveis.
3.3

Calçadas estudadas no Campus – descrições e problemas

Através de visitas aos locais de estudo e levantamentos fotográficos foram relacionados
os tipos de calçadas existentes e os problemas observados.
3.3.1 Calçadas dos prédios: Hospital Universitário (HU), Escola de Educação
Infantil (EEI) e Prefeitura Universitária (PU)
Na Rua Professor Rodolpho Paulo Rocco estão localizados o Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho, o Prédio do CCS, o terminal rodoviário e a Escola de Educação
Infantil.
O Hospital Universitário é acessado diariamente por pessoas com mobilidade reduzida,
em definitivo ou temporariamente, utilizando macas, muletas ou cadeiras de rodas,
crianças em carrinhos, além de idosos com dificuldades de locomoção.
A Escola de Educação Infantil (EEI) é acessada principalmente por crianças, já que este
local recebe crianças de quatro meses a cinco anos e onze meses de idade. Diante disso,
os pedestres são na grande maioria, mães com crianças de colo e com carrinhos de bebê.
A Prefeitura Universitária é frequentada basicamente por funcionários da UFRJ e
empresas contratadas de limpeza e manutenção.
Figura 2 – Áreas estudadas: HU, EEI e PU

Fonte: PRÓPRIA (2014)
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As calçadas do hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HU), da Escola de
Educação Infantil (EEI) e da Prefeitura Universitária (PU) estão sem revestimento
adequado, desniveladas, falta sinalização e piso tátil e iluminação e segurança
ineficientes.
3.3.2 Calçadas dos prédios: Alojamento estudantil, Restaurante Universitário e
Centro de Ciências da Saúde
O Alojamento estudantil é frequentado por estudantes e funcionários da UFRJ e de
empresas contratadas para manutenção e limpeza. Na grande maioria dos usuários das
calçadas são estudantes da faixa etária de 18 a 25 anos.
O Restaurante Universitário é acessado por funcionários da UFRJ e estudantes, que na
grande maioria são jovens de 18 a 25 anos de idade.
O prédio da Faculdade de Odontologia do Centro de Ciências da Saúde (CCS) está
localizado em frente ao Hospital Universitário e ao lado do Terminal Rodoviário. Os
pedestres são na maioria estudantes, porém somam-se os pedestres do Hospital e do
Terminal Rodoviário, já que a calçada é passagem para estes locais.
Figura 3 – Áreas estudadas: alojamento estudantil, RU e CCS

Fonte: PRÓPRIA (2014)

As calçadas do alojamento estudantil e do prédio do Centro de Ciências da Saúde (CCS)
estão sem revestimento adequado, desniveladas, faltam sinalização e piso tátil e
iluminação e segurança ineficientes.
A calçada do restaurante universitário (RU) tem revestimento em concreto, nivelado,
porém falta sinalização, piso tátil e arborização.
3.3.3 Calçadas dos prédios: Centro de Tecnologia, Faculdade de Letras e Reitoria
O Centro de Tecnologia da UFRJ e a Faculdade de Letras são acessados por diferentes
pedestres, já que têm amplas áreas de ensino, consequentemente públicos diversos. A
grande maioria é jovem de 18 a 25 anos.
A Reitoria é acessada por alunos, funcionários, empregados de empresas contratadas de
manutenção e limpeza. Ainda, a Reitoria é frequentada por todos os servidores do
Campus Universitário, já que concentra o Setor de Recursos Humanos, Divisão de
Pagamentos, entre outros setores pessoais dos servidores.
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Figura 4 – Áreas estudadas: prédio do Centro de Tecnologia, prédio da Faculdade de
Letras e prédio da Reitoria

Fonte: PRÓPRIA (2014)

As calçadas do prédio do Centro de Tecnologia (CT) e do prédio da Faculdade de Letras
são em placas de concreto, nivelado, porém estreitas, com presença de obstáculos
(árvores, postes, placas de sinalização, lixeiras) na faixa livre e ainda, faltam sinalização
e piso tátil.
As calçadas do prédio da Reitoria são com revestimento em pedra portuguesa, largas,
arborizadas, porém identifica-se falta de manutenção, pois falta revestimento em vários
pontos da calçada. E ainda, desniveladas, sem sinalização e piso tátil.
3.4

Níveis de serviço e qualidade das calçadas

O nível de serviço e a qualidade das calçadas expressam o grau de conforto, segurança,
entre outros quesitos. A avaliação destes indicadores é importante para organização,
melhoria e incentivo para o tráfego de pedestres.
Ferreira e Sanches (2001) aplicaram uma metodologia para determinar o Índice de
Qualidade das Calçadas (IQC). A metodologia proposta para o desenvolvimento deste
trabalho baseia-se na metodologia de Ferreira e Sanches (2001) com adaptação de
Keppe Junior (2007), onde avalia a qualidade das calçadas e travessias das ruas do
Campus, obtendo uma avaliação final pelo Índice de Avaliação de nível de serviço.
O trabalho inicia a partir de uma avaliação técnica dos pesquisadores e se desenvolve
em três etapas:
1. Avaliação técnica dos espaços para pedestres, com base em indicadores de qualidade,
atribuindo pontuação correspondente a cada uma.
2. Ponderação desses indicadores através de levantamentos de percepção dos pedestres.
3. Avaliação final das calçadas através de um índice de avaliação do nível de serviço,
qualidade e conforto das calçadas.
Para as avaliações foram contemplados o estado de conservação e manutenção; os tipos
de revestimentos; a sinalização e a segurança e conforto das calçadas.
Para as pontuações foi utilizada a escala de pontos de 0 (zero) a 5 (cinco), sendo:
1 (ruim), 2 (regular), 3 (bom), 4 (ótimo) e 5 (excelente).
A avaliação dos indicadores de qualidade foi feita baseada nas exigências dos padrões
conforme NBR 9050:2004.
3.4.1 Avaliação técnica e avaliação das áreas estudadas através dos indicadores
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Quadro 1 – Sistema de Pontuação: Estado de conservação e manutenção
Descrição dos estados de conservação e manutenção das calçadas

Pontuação

Condições de conservação e manutenção excelentes

5

Revestimento em bom estado de conservação, sem irregularidades
Pavimentação em condições razoáveis com desgaste e fissuras
Tentação em condições ruins com desníveis e irregularidades

4
3
2

Pavimentação em condições péssimas com falta de revestimentos

1

Fonte: PRÓPRIA (2014)

Quadro 2 – Sistema de Pontuação: Tipos de revestimentos
Descrição dos tipos de revestimentos das calçadas

Pontuação

Pavimentação nivelada, regular, firme e antiderrapante

5

Revestimento pouco uniforme
Revestimento liso
Revestimento não uniforme, desnivelado

4
3
2

Sem revestimento ou cobertura vegetal

1

Fonte: PRÓPRIA (2014)

Quadro 3 – Sistema de Pontuação: Sinalização
Descrição da sinalização das calçadas

Pontuação

Faixa de pedestres, ciclovia e ciclo-faixa. Piso tátil e sinalização auditiva

5

Sinalização com faixa de pedestres, ciclovia e ciclo-faixa e piso tátil

4

Sinalização com faixa de pedestres, ciclovia e ciclo-faixa

3

Sinalização com faixa de pedestres

2

Inexistência de sinalização adequada

1

Fonte: PRÓPRIA (2014)

Quadro 4 – Sistema de Pontuação: Segurança e conforto
Descrição de segurança e conforto das calçadas

Pontuação

Faixas: de serviço (larg. mín. 0,75m), livre (larg. mín. 1,20m) e de acesso

5

Faixas: de serviço (larg. mín. 0,75m), livre (larg. mín. 1,20m) e sem faixa de
acesso

4

Faixas: de serviço (larg. mín. =0,75m) e livre (larg. mín. =1,20m) com inclinação

3

Calçada sem as delimitações das faixas de serviço e livre

2

Faixa livre obstruída pelos itens da faixa de serviço (postes, lixeiras, árvores)

1

Fonte: PRÓPRIA (2014)
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Quadro 5 – Avaliação das áreas estudadas
Pontuação
Locais

Conservação e
Revestimento Sinalização
manutenção

Hospital Universitário
Escola de Educação Infantil
Prefeitura Universitária
Alojamento Estudantil
Restaurante Universitário
Centro de Ciências da Saúde
Centro de Tecnologia
Letras
Reitoria

2
2
2
2
5
1
2
3
1

2
2
2
4
5
2
2
5
2

1
1
1
1
3
1
1
1
1

Segurança e
conforto
1
2
2
2
5
1
1
2
5

Fonte: PRÓPRIA (2014)

3.4.2 Ponderação dos indicadores
As ponderações dos indicadores dos elementos que caracterizam o ambiente das
calçadas foram feitas na escala de pontuação, conforme já explicitado nas tabelas; 1
(um) - menor importância a 5 (cinco) - maior importância, seguindo Ferreira e Sanches
(2001), considerando características ambientais do local e características pessoais dos
pedestres. Os elementos foram equacionados pelo grau de importância e procedimentos
estatísticos, junto com uma escala desenvolvida para descrever o nível de serviço
oferecido aos pedestres. A percepção dos usuários se deve à priorização dos indicadores
de segurança e conforto das calçadas e estado de conservação e manutenção. Os dados
obtidos revelam necessidade de obras mais urgentes para atender a todos os pedestres.
3.4.3 Avaliação final
A avaliação final do ambiente constituído pelas calçadas é obtida utilizando o cálculo de
um índice que mede a qualidade das calçadas expressa por meio da seguinte Equação.
IQC = pcm.Cm + ptr.Tr +ps.S+ pr.R+ paA + psc.Sc

(1)

Onde, IQC = Índice de Qualidade das Calçadas;
Cm, Tr, S, R, A, Sc = pontuação obtida na avaliação técnica (IQ) dos elementos
da calçada (conservação e manutenção, tipos de revestimento, sinalização,
existência de rampas, arborização, segurança e conforto);
pcm, ptr, ps ,pr, pa, psc = ponderação dos indicadores perfil conservação e
manutenção, tipos de revestimento, sinalização, existência de rampas,
arborização, segurança e conforto.
Através da fórmula do IQC, o valor obtido foi 2,10, resultando em condições regulares
para uso dos pedestres.
3.5

Soluções sustentáveis para aplicação em calçadas

Uma solução de aplicação sustentável é o uso de piso permeável. Esta alternativa de
revestimento nas calçadas apresenta alta qualidade ambiental e tem pontuação no LEED
(certificação ambiental).
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1. Reduz as ilhas de calor.
2. É produzido próximo ao local de uso.
3. Reduz o escoamento superficial da água.
4. Reduz 100% das enxurradas, por seus coeficientes de permeabilidade e
de escoamento.
5. Filtra a água, melhora sua qualidade e possibilita a coleta de água de
reuso.
6. Reduz a poluição de fontes não pontuais.
7. Reduz as áreas impermeáveis e mantém os espaços úteis do terreno.
8. Reduz os gastos com recursos de drenagem de água e reservatórios.
Fonte: http://www.rhinopisos.com.br/site/produtos/18/placa_drenante
_piso_drenante_ pavimento_permeavel_concreto_poroso

Figura 5 – Uso de piso permeável e placa de piso emborrachado em calçada

http://www.rhinopisos.com.br/site/produtos/18/placa_drenante_piso_drenante_
pavimento_ permeavel_concreto_poroso
Fonte: http://www.ciclopak.com.br/2012/calcada-de-barracha/
Fonte:

Os piso de borracha também podem ser uma alternativa sustentável. São placas feitas de
pneus reciclados se tornando pisos emborrachados. Como são placas maleáveis, estão
sendo utilizadas ao redor das árvores, já que se adaptam bem à movimentação das raízes
das árvores. É uma proposta sustentável já que os pneus de borracha são reutilizados,
gerando menos problemas para os lixões e outros locais de destino indevidos como
lixões clandestinos, rios,... Ainda na contribuição com o meio ambiente, essas placas
permitem a passagem do ar e da água no espaçamento entre elas.
4

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fim de atender a essa diversidade de pedestres, a calçada deve atender a todos os
indicadores e legislações pertinentes.
A identificação dos problemas de acessibilidade e mobilidade nas calçadas do Campus
da UFRJ, assim como pesquisas e soluções para adequação das mesmas poderão servir
como exemplo para outras universidades.
Algumas propostas apresentadas podem ser utilizadas para garantir acessibilidade com
sustentabilidade, que são instalação de piso drenante e revestimento com materiais
recicláveis.
Este trabalho é um estudo inicial, em parceria com pesquisas e levantamentos da
Prefeitura Universitária da UFRJ cabendo possíveis desenvolvimentos para trabalhos
futuros.
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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo analisar os tipos de manifestações patológicas presentes nas fachadas
de prédios revestidos com argamassa e placas cerâmicas, construídos entre os anos 2000 e 2005. Com
esta finalidade, analisou-se todas as edificações de uma grande construtora da cidade de Porto Alegre
concluídas no referido período. A identificação das ocorrências baseou-se no banco de dados da empresa,
o qual contém a totalidade das reclamações encaminhadas pelos usuários dessas edificações e/ou pelos
condomínios. No total, foram investigados 22 empreendimentos, os quais compreendem 33 torres de 9 a
20 andares, totalizando 1658 apartamentos. A pesquisa integra um trabalho de conclusão do curso de
graduação em engenharia civil tendo sido separado em duas partes para publicação. A primeira busca
analisar a incidência de manifestações patológicas nos edifícios que compõem o estudo em relação às
respectivas áreas construídas (artigo publicado) e a segunda, busca identificar os tipos de manifestações
patológicas reclamadas (presente trabalho). A partir da análise dos dados, classificou-se as ocorrências
nos revestimentos de argamassa em sete tipos; enquanto que, nos revestimentos cerâmicos as
manifestações patológicas perfazem oito tipos. Posteriormente, identificou-se as manifestações
patológicas mais frequentes em cada um dos revestimentos: nos argamassados resultaram as fissuras
aleatórias, com 71,9% das ocorrências e, nos cerâmicos, os descolamentos, com 52,7%. Espera-se que
essa pesquisa possa contribuir na prevenção de manifestações patológicas nas fachadas das edificações
através de ações nas fases de projeto e execução dos revestimentos.
Palavras-chave: Revestimentos; Manifestações patológicas; Fachada.

ABSTRACT
This article aims to analyze the types of pathological manifestations at the building facades coated with
mortar and ceramic tiles built between 2000 and 2005. To this end, all buildings completed in the
previously mentioned period of a large construction company in Porto Alegre were analyzed. The
gathered data based itself on the company’s database, which contains all complaints forwarded by these
building’s users and / or the condominiums. In total, 22 projects were investigated, which consist in 33
towers with 9-20 floors each, totaling 1658 apartments. The publication of this research is divided in two
parts and it includes the conclusion report of an undergraduate degree in civil engineering. The first one
aims to analyze the incidence of pathological manifestations in the chosen buildings in relation to their
built environment (article) and the second one seeks to identify the types of pathological manifestations
(present publication). After analysing the data, the occurrences in the mortar renderings were classified
into seven types; whereas, in ceramic tiles, the pathological manifestations make up eight diferent types.
Finaly it was indentified the most frequent pathological manifestations in each of coatings: in mortar
renderings, random cracks represent 71.9% of cases and in ceramic tiles, detachments make up 52.7% of
cases. This research seeks to contribute with the prevention of pathological manifestations in the facades
of buildings by taking different actions in the design and implementation phases of coatings.
Keywords: Rendering; Pathological Manifestations; Building Façade.
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1

INTRODUÇÃO

A fachada das edificações constitui aspecto importante na apropriação de valor dos
empreendimentos. A alteração da mesma, por ocasião do surgimento de manifestações
patológicas, costuma impactar negativamente o usuário independentemente dos
prejuízos técnicos envolvidos decorrentes da presença de fissuras, descolamentos, entre
outras. A imagem da construtora também resulta comprometida. Não apenas em relação
aos seus clientes diretos, mas para com toda a comunidade que circunda o
empreendimento afetado. Cabe lembrar que as manifestações patológicas são
reconhecidas pelo usuário de forma visual e, quando presentes nas fachadas, estão à
vista de todos. Além disso, as intervenções e recuperações que se façam necessárias
geram uma série de despesas e transtornos não previstos.
Campante; Sabbatini (2001), referindo-se aos revestimentos cerâmicos, mencionam que
os custos envolvidos com a recuperação de revestimentos de fachada podem ser
significativos. Justamente, questões como essa e a magnitude das despesas capazes de
serem absorvidas pelos usuários, além do entendimento sobre quais são as patologias e
defeitos, exigem debate e definição por parte do meio técnico (BORGES; SABBATINI,
2008). Souza et al (2005) lembram que as manifestações patológicas em fachada
apresentam maior dificuldade de correção comparativamente aos revestimentos
internos, principalmente em se tratando de prédios altos.
Conforme Ceotto; Banduk; Nakakura (2005), o desempenho das fachadas deveria ser
acompanhado ao longo do tempo tendo em vista que a mesma sofre influência das
intempéries, de deformações estruturais e de movimentações de origem térmicohigroscópicas. As inspeções deveriam ter caráter preventivo, programadas pelo
projetista da fachada. A título de orientação, os autores recomendam a primeira
inspeção ao término do primeiro ano, após a entrega do empreendimento, e,
posteriormente, no terceiro e quinto anos.
As principais manifestações patológicas esperadas nos revestimentos externos
argamassados, em qualquer uma das idades de inspeção mencionadas, de acordo com
Ceotto; Banduk; Nakakura (2005) são as fissuras e trincas, os descolamentos e as
alterações precoces no aspecto original do material.
As fissuras costumam receber uma subclassificação conforme a forma com que se
apresentam e esta, normalmente se relaciona à sua causa. As fissuras denominadas
mapeadas tem por característica o formato, com linhas bem finas e desenhos irregulares
similares a mapas. As fissuras horizontais geralmente estão relacionadas com o
assentamento da alvenaria e, por isso, se apresentam segundo uma orientação definida.
As chamadas fissuras de encunhamento também se apresentam horizontalmente, no
entanto, coincidem com a região em que ocorre o encontro da alvenaria com a estrutura.
(VERÇOZA, 1991)
Em revestimentos cerâmicos de fachada, os descolamentos decorrem da perda de
aderência do componente cerâmico com a camada de fixação ou desta e o substrato.
Geralmente, os descolamentos ocorrem após o primeiro ano da ocupação do edifício e
podem se manifestar em pontos isolados ou em grandes painéis. (BARROS;
SABBATINI, 2001)
Em um levantamento de campo realizado em edifícios construídos de 1994 até 1998 e
analisados durante os anos 1999 e 2000, na região sul de São Paulo, a qual representa
49,5% da superfície desse município, identificou-se em revestimentos cerâmicos a perda
de aderência das placas cerâmicas, o manchamento do revestimento e a fissuração de
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juntas. Dentre os problemas patológicos mais comuns, destaca-se o descolamento como
o mais grave, pois além de afetar o desempenho do edifício (em termos de estética e
estanqueidade), pode ainda, envolver a integridade física dos usuários e, inclusive, a
perda de vidas humanas, além de implicar em prejuízos materiais como custos
adicionais de retrabalho, recuperação e até indenizações. (ESQUIVEL J. F. T.;
BARROS M. M. S. B.; SIMÕES J. R. L., 2005).
2

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

O presente trabalho consiste em avaliar os revestimentos de argamassa e revestimentos
cerâmicos das fachadas de todos os prédios finalizados no período de 2000 a 2005, de
uma grande construtora de Porto Alegre. Para tanto, utilizou-se o banco de dados da
construtora, o qual é composto das reclamações dos clientes, encaminhadas ao setor de
assistência técnica da empresa. Cada solicitação de reparo encaminhada foi considerada
como uma manifestação patológica.
A análise dos registros refere-se a 22 empreendimentos residenciais, os quais
compreendem 33 torres de 9 a 20 andares, totalizando 1658 apartamentos. Com exceção
de dois empreendimentos, que possuem exclusivamente revestimento de argamassa na
fachada, todos os demais apresentam uma combinação de argamassa e cerâmica. A
proporção de cada um, em cada torre, foi obtida através dos respectivos projetos
arquitetônicos. A partir dessas proporções em relação à área das fachadas, calculou-se a
área total para cada um dos tipos de revestimentos: argamassado e cerâmico.
Os revestimentos de argamassa constituem-se do tipo massa única, utilizando-se para o
acabamento final, pintura texturizada acrílica. Os revestimentos cerâmicos
caracterizam-se por pastilhas, cuja área é menor que 39 cm2, com exceção de um dos
empreendimentos constituído de placas 10 x 10 cm.
A quantificação da incidência de manifestações patológicas nos revestimentos de
argamassa e cerâmico foi apresentada em outra publicação (ABITANTE; GROFF,
2012). Apresentou-se, neste trabalho, o registro de 196 ocorrências em uma área total de
fachada em argamassa de 98.440m2; contra 203 ocorrências em uma área total de
revestimento cerâmico de 75.438m2. Resulta que, para cada 502m2 de fachada em
revestimento de argamassa, há o registro de uma manifestação patológica. Já no
revestimento cerâmico, houve um registro para cada 372m2 de fachada. Considerandose o número de ocorrências em cada tipo de revestimento na proporção que cada um
ocupa em termos de área de fachada, resulta que 42,5% das manifestações patológicas
ocorreram nos revestimentos de argamassa e 57,5% nos revestimentos cerâmicos.
3

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

A seguir serão apresentados os resultados do levantamento das manifestações
patológicas nos revestimentos de fachada dos 22 empreendimentos da construtora que
disponibilizou seu banco de dados. Tais resultados estão separados conforme o material
de revestimento: se cerâmico ou argamassado. Dentre os 22 empreendimentos, apenas
um não apresentou nenhuma manifestação patológica. Outros dois empreendimentos
revelaram problemas exclusivamente no revestimento de argamassa e todos os demais
(19) apresentaram manifestações em ambos os materiais de revestimento.
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3.1

Revestimentos argamassados

As manifestações patológicas encontradas nos revestimentos de argamassa foram
agrupadas por tipo e são apresentadas na Tabela 1.
Dentre os sete tipos de manifestações patológicas encontradas, se pode destacar as
fissuras mapeadas, que abrangeram 71,9% da totalidade das incidências. Estas têm
distribuição aleatória, por toda a área de revestimento externo. Cabe observar que o
registro refere-se à sua incidência e não ao número de fissuras em dada área de parede.
As demais manifestações patológicas reclamadas pelos usuários ou pelo condomínio
foram: fissura na altura do encunhamento da alvenaria, infiltração de água para a face
interna através da argamassa de revestimento externa, descolamento da argamassa de
revestimento independentemente da extensão do mesmo, bolha na pintura texturizada,
mancha de umidade perceptível na face externa e visualização das juntas da alvenaria
através do revestimento de argamassa o que foi denominado “espectros de juntas”.
Como se verifica na Tabela 1, todas estas outras manifestações patológicas apresentam
incidências individuais significativamente inferiores às fissuras aleatórias, não
ultrapassando 10% das ocorrências cada uma.
Tabela 1 – Manifestações patológicas encontradas nos revestimentos de argamassa
Nome da manifestação
patológica

N° de
ocorrências

Frequência
(%)

Fissuras aleatórias

141

71,9

Fissura na altura do
encunhamento da alvenaria

16

8,16

Infiltração de água através da
argamassa de revestimento

12

6,12

Descolamento da argamassa de
revestimento

10

5,10

Bolha na pintura texturizada

9

4,59

Mancha de umidade na face
externa

7

3,57

Espectros de juntas

1

0,51

Total

196

100,0

Fonte: os autores (2014)

As manifestações patológicas reclamadas no período de 2000 a 2005 são mostradas na
Figura 1. Pode-se observar a preponderância das fissuras aleatórias frente a todas as
outras manifestações.
Figura 1 – Distribuição dos tipos de manifestações patológicas em revestimentos
externos de argamassa
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Fonte: os autores (2014)

Os resultados encontrados concordam com a tendência esperada de acordo com as
referências bibliográficas, nas quais se observa destaque para as fissuras mapeadas, cuja
distribuição é aleatória.
3.2

Revestimentos Cerâmicos

As manifestações patológicas encontradas nos revestimentos cerâmicos, considerandose os 22 empreendimentos estudados, foram agrupadas por tipo e são apresentadas na
Tabela 2.
Dentre os oito tipos de manifestações encontradas, se pode destacar o descolamento,
que abrange 52,7% da totalidade das incidências. Cabe observar que o registro refere-se
à presença do problema e não faz distinção com relação à extensão da área de parede
atingida.
As demais manifestações patológicas reclamadas pelos usuários ou pelo condomínio
foram: fissuras no rejuntamento, ausência de material de rejuntamento, infiltração de
água através do rejunte, quebra de placa cerâmica, eflorescências através das juntas,
gretamento do material cerâmico e manchamento das placas cerâmicas.
Como se verifica na Tabela 2, a segunda e terceira manifestações patológicas
apresentam incidência de 20,7% e 16,7%, respectivamente, sendo que todas as demais
apresentam incidência inferior a 5% cada uma.
Tabela 2 – Manifestações patológicas encontradas nos revestimentos cerâmicos
Nome da manifestação
patológica

N° de
ocorrências

Frequência (%)

Descolamento

107

52,7

Fissuras no rejunte

42

20,7

Falta de material de
rejuntamento

34

16,7
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Infiltração pelo rejunte

8

3,94

Quebra de placa cerâmica

7

3,45

Eflorescências através das
juntas

2

0,99

Gretamento

2

0,99

Manchamento de placas
cerâmicas

1

0,49

Total

203

100,0

Fonte: os autores (2014)

A Figura 2 mostra a distribuição dos tipos de manifestações patológicas nos
revestimentos cerâmicos de fachada registradas no período de cinco anos.
Figura 2 – Distribuição dos tipos de manifestações patológicas nos revestimentos
cerâmicos externos

Fonte: os autores (2014)

De forma similar aos revestimentos amassados, também os resultados encontrados para
os revestimentos cerâmicos concordam com a referência bibliográfica na medida em
que o descolamento das placas consiste na manifestação patológica de maior ocorrência.
4

CONCLUSÕES

O levantamento das manifestações patológicas realizado nos 22 empreendimentos de
uma grande construtora de Porto Alegre, finalizados no período de 2000 a 2005, mostra
que os problemas encontrados nos revestimentos externos em argamassa apresentam
importante concentração nas fissuras mapeadas, com 71,9% das ocorrências.
Do ponto de vista da construtora, a identificação e o entendimento das causas de tais
ocorrências, a definição clara e eficaz de procedimentos de execução e controle, assim
como o treinamento da mão de obra tendem a reduzir de modo significativo a
insatisfação dos usuários e/ou condomínios para com o desempenho da fachada dos
empreendimentos. De fato, ao resolver ou minimizar a incidência de uma única
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manifestação patológica estar-se-á resolvendo parcela significativa de ocorrências, o
que sem dúvida, tem enorme valia.
Com relação aos revestimentos cerâmicos de fachada, a concentração das ocorrências
sobre cada manifestação é menor. O problema de maior incidência é o descolamento de
placas cerâmicas, com 52,7%. Deve-se ter em mente, todavia, que a minimização de
ocorrências desse tipo de problema contribui não somente em termos de minimização de
custos de reparo, imagem da construtora e outros já mencionados, mas
fundamentalmente, com relação à segurança das pessoas que possam vir a ser atingidas
pelo material quando do seu desprendimento.
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REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO NO GINÁSIO AECIM
TOCANTINS EM CUIABÁ – MT
VALIN JR, Marcos de Oliveira(1); RIBEIRO, Karyn Ferreira Antunes (2).
(1) Professor Esp. IFMT - Campus Cuiabá, e-mail: marcos.valin@cba.ifmt.edu.br
(2) Professora Esp. IFMT – Campus Cuiabá, e-mail: karyn.ribeiro@cba.ifmt.edu.br

RESUMO
Construído em Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, no ano de 2007, o Ginásio Poliesportivo
Professor Aecim Tocantins, trouxe grandes competições internacionais para cidade e também devido sua
premiada arquitetura e localização tornou-se um cartão postal. A estrutura de cobertura possui dois arcos
principais, que são apoiados em quatro pilares principais, os quais apresentaram fissuras já nos primeiros
meses após conclusão da obra, sendo realizado um reforço estrutural nos pilares em 2008, que não foi
bem sucedido, pois logo surgiram novas fissuras com as mesmas características. Após verificações
através de consultoria de especialistas de referência nacional em recuperação de estruturas, diversos
ensaios realizados como análise física e química de testemunhos extraídos e determinação do teor de
sulfatos pela amostra de pó, análise estrutural e de documentação técnica da época da obra fornecidas pela
construtora, concreteira e demais fornecedores, verificou-se que as fissuras não estavam relacionados com
o dimensionamento, mas na verdade com os materiais utilizados, concluindo-se que as expansões que
davam origem as fissuras eram resultados de reação álcali-agregado. Para solucionar a patologia foi
realizado um novo reforço estrutural, porém desta vez com a utilização de um revestimento com chapa
metálica e injeção de resina entre a chapa e o concreto, impedindo que o concreto entre em contato com
qualquer tipo de umidade, que é necessária para as expansões. Este trabalho tem por objetivo apresentar o
estudo de caso, com detalhes dos procedimentos adotados pela empresa executora da obra e consultores
contratados durante a investigação e solução do problema patológico, visando contribuir para outras obras
e normatizações futuras, visto a importância do estudo da reação álcali-agregado para a durabilidade de
estruturas de concreto, fator determinante para a sustentabilidade das construções, visto que além dos
altos custos, as manutenções e reforços estruturais implicam na utilização de novos materiais e na
produção de resíduos.
Palavras-chave: reação álcali-agregado; reações expansivas; durabilidade.

ABSTRACT
Built in Cuiaba, capital of Mato Grosso, in 2007, the Gym Aecim Tocantins brought major international
competitions to the city and because of its architecture and location has become a postcard. The roof
structure has two main arches, which are supported on four main pillars, which showed cracks in the first
months after completion of the work being performed a reinforcement that was not successful, because
new cracks soon emerged. After checks by consulting experts from national reference and various tests ,
it was found that the cracks were not related to the design , but in fact with the materials used ,
concluding that the expansions that gave rise cracks were the result of alkali-aggregate reaction . To
solve the pathology was made a new structural reinforcement with the use of a coating with sheet metal,
preventing the concrete contact with moisture, which is needed for the expansions. This paper presents
the procedures adopted by the company performing the work and consultants engaged in the
investigation and solution of the problem, aiming to contribute to other studies and future norms, since
the importance of the study of alkali-aggregate reaction to the durability of concrete structures, factor
crucial for the sustainability of concrete.
Keywords: Alkali-aggregate reaction, expansions reaction, durability.
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1

INTRODUÇÃO

O Ginásio Aecim Tocantins é um ginásio poliesportivo situado na cidade de Cuiabá Mato Grosso. Foi inaugurado em 31 de maio de 2007 e de acordo com a SECRETARIA
DE ESPORTES – GOVERNO DO ESTADO DE MT (2013), possui capacidade para
11 mil pessoas, refeitório para 132 pessoas, auditório com 70 lugares, alojamento com
220 leitos, 11 cabines de imprensa, salas administrativas, tribuna de honra e quadra
poliesportiva oficial, atendendo as modalidades de futsal, voleibol, handebol,
basquetebol, podendo também ser utilizado para a realização de torneios de artes
marciais, espetáculos de dança, teatro e eventos culturais, conforme figuras 01 e 02.
Como marco oficial de inauguração de um dos mais modernos ginásios poliesportivos
do Centro-Oeste foi realizado a LIGA MUNDIAL DE VÔLEI 2007. O ginásio também
já sediou a Copa América de Voleibol de 2008 e a Copa América de Basquetebol
Feminino de 2009, entre outros grandes eventos.
Figuras 01 e 02 – Ginásio Aecim Tocantins

Fonte: Lotufo Engenharia (2010).

Este artigo tem por objetivo apresentar as manifestações patológicas, bem como os
ensaios realizados durante o processo de investigação e as correções adotadas nos
quatro pilares de apoio dos arcos da estrutura metálica de cobertura do ginásio, que
começaram a se manifestar através de fissuras poucos meses após a conclusão da obra,
devido a expansões originadas de reação álcali agregado.
Um dos mecanismos de deterioração do concreto, com menor intensidade de ocorrência
do que a corrosão das armaduras, mas não menos relevante, é a reação álcali-agregado
(RAA). Este fenômeno foi descoberto pela primeira vez nos Estados Unidos no início
da década de 40, sendo ainda pouco compreendido devido à sua elevada complexidade.
As suas consequências ainda não são um consenso no meio técnico, apesar do grande
número de pesquisas já realizadas nos últimos anos (GALLO et al, 2007).
Segundo CARMONA FILHO e GARCIA CARMONA (2011) a reação álcali agregado
ocorre em concretos e argamassas nos quais os agregados, graúdos ou miúdos,
apresentam certas características que lhe conferem reatividade com os álcalis presentes
no cimento (Na2+, K2+), associados aos íons hidroxila (OH-). O resultado da reação é
um produto de características expansivas, comumente chamado de gel de sílica, que
provoca o surgimento de tensões internas de tração no concreto, dando origem a
fissuras, cuja distribuição normalmente é errática. No Brasil os relatos de RAA se
limitavam aos casos de barragens construídas nas décadas de 60 e 70. Porém
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recentemente casos com sérias consequências têm sido constatados em outros tipos de
edificações incluindo pontes, edifícios residenciais e comerciais, pavimentação de
concreto etc.
2

INVESTIGAÇÃO E PRIMEIRAS PROVIDENCIAS

Como apresentado na figura 02, os quatro pilares (P1, P2, P3 e P4) de apoio dos arcos
da estrutura metálica de cobertura têm 3,44 m de diâmetro e aproximadamente 3,9 m de
altura a partir dos blocos de apoio, sendo a armação longitudinal de projeto constituída
de 56 barras longitudinais de 20 mm e estribos de 8 mm a cada 10 cm e o fck de 25
MPa.
As primeiras fissuras apresentadas no ano de 2008 se iniciavam nos vértices das placas
de apoio e se prolongavam na vertical, algumas chegando à base dos pilares, sendo que
o engenheiro projetista na ocasião decidiu realizar um reforço da estrutura, que consistiu
na demolição de faixas de 30 cm com incorporação de 5 estribos de 8 mm ao longo da
altura e uma malha de barras de 10 mm com 15x15 cm de espaçamento na face superior
(figura 03). O fck do concreto utilizado para o reforço foi de 30 MPa, e as fissuras
principais foram injetadas com resina epóxi, sendo que esse processo de recuperação foi
realizado entre junho e agosto de 2008.
Figura 03 – Esquema mostrando a armadura longitudinal original (vermelho) e
estribos de reforço (azul).

Fonte: Lotufo Engenharia e Construções Ltda. (2010).

Apesar do reforço realizado, novas fissuras surgiram, sendo parte delas na mesma
região daquelas de antes do reforço (ver figuras 04, 04A, 04B e 04C).

1618

Figura 04 – Esquema da tipologia geral das fissuras observadas após o reforço

C

A

B

(A)

(B)

(C)

Fonte: Lotufo Engenharia e Construções Ltda. (2010).

Como primeiro reforço não teve sucesso, fez-se necessário a contratação de um
consultoria. Para a realização de estudos complementares e reforço da estrutura buscouse no Brasil uma empresa com experiência, conhecimento apropriado e de credibilidade,
chegando então por intermédio de referências à Exata Engenharia e Assessoria, sendo
este estudo coordenados pelos Engenheiros Dr. Antônio Carmona Filho e MSc. Thomas
Garcia Carmona.

3

ENSAIOS PRELIMINARES DE REATIVIDADE

Os consultores, logo na primeira visita levantaram a suspeita de reação álcali agregado
(RAA), devido à existência de material branco depositado sobre algumas fissuras.
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Para realização das análises de durabilidade e reações expansivas foram extraídos 3
testemunhos de concreto, os quais foram enviados à ABCP – Associação Brasileira de
Cimento Portland, onde constatou a presença de material branco (MB) ao redor do
agregado graúdo na parte externa dos testemunhos, que foi observado através de lupa
estereoscópica, conforme figuras 05 e 06. O material branco ao redor do agregado
graúdo é típico da reação álcali agregado (RAA).

Figuras 05 e 06 - Borda de material branco (MB) depositado ao redor do agregado
graúdo, típico de RAA.

Fonte: Lotufo Engenharia e Construções Ltda. (2010).

O estudo também encontrou expressiva presença de etringita, e de acordo com
CARMONA FILHO e GARCIA CARMONA (2011) o cimento portland contém
aluminato tricálcico que na hidratação se combinará em sua maior parte na forma de
monosulfato hidratado e este em contato com íons sulfato, umidade e a portlandita se
converte em etringita, que pode levar à fissuração do concreto. A figura 07, apresenta o
gráfico com os resultados da varredura eletrônica/EDS no qual observa-se a composição
aproximada da etringita

1620

Figura 07 - Gráfico mostrando a composição aproximada da etringita com elevado
conteúdo de enxofre (S).

Fonte: Lotufo Engenharia e Construções Ltda. (2010).

4

ENSAIOS ADICIONAIS

Dada a suspeita de reação expansiva por formação de etringita secundária decidiu-se
realizar determinações de teor de sulfatos no concreto original dos pilares, com a coleta
de amostras em pó, conforme figura 08.
Figura 08 - Retirada de amostra para determinação do teor de sulfatos no pilar.

Fonte: CARMONA FILHO e GARCIA CARMONA (2011)

Os resultados apresentaram elevados teores de sulfatos, superiores ao valor de 4%
permitido pela norma NBR 11578:1991, porém os relatórios de controle de qualidade da
cimenteira do período de maio a dezembro de 2006 (execução da obra) indicam que
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todos os valores são inferiores a 4% com média de 2,69% e nos dados da análise
química dos aditivos utilizados na época da obra, não consta a existência de Sulfatos.
Como dado adicional a Exata Engenharia solicitou a retirada de 2 testemunhos para
acompanhamento de suas expansões ao longo do tempo (figura 09), empregando dois
tipos de exposição, uma acelerada para comparação com os limites de norma e outra
tentando simular as condições de exposição no local.
Figura 09: Retirada de testemunhos para ensaios de expansibilidade.

Fonte: Lotufo Engenharia e Construções Ltda. (2010).

Conforme CARMONA FILHO e GARCIA CARMONA (2011) no caso do ensaio
acelerado o resultado pode ser comparado com o limite de 0,1 % aos 14 dias da NBR
15577:2008, empregado para verificação da efetividade de mitigação da reação em
prismas de argamassa. Sendo os resultados superiores ao limite deveriam ser testadas
outras formas de mitigação ou a troca do agregado. Entre as possíveis medidas de
mitigação seriam indicados cimentos com elevados teores de adições de escória ou
pozolana, enquanto que para o caso foi empregado o cimento CP II F 32, que é um
cimento sem adições capazes de mitigar as reações de expansão. Mesmo no ensaio
normal, ou seja, não acelerado, a expansão pode ser considerada elevada se levarmos
em conta as expansões relatadas na literatura entre 0,2% e 0,5% ocorridas no decorrer
de vários anos em utilização. No caso em estudo se trata de expansão medida em 28
dias e ainda assim desprezando a expansão que já ocorreu desde a concretagem até a
data da leitura (aproximadamente 4 anos).
5

VERIFICAÇÃO ESTRUTURAL

Com base nas cargas e projetos fornecidos foram realizadas verificações estruturais
simplificadas dos pilares, considerando:
 Carga vertical (apoio superior + apoio inferior): 143 tf
 Carga horizontal X (apoio superior + apoio inferior): 160 tf
 Carga horizontal Y (apoio superior + apoio inferior): 52 tf
 Concreto: C25
 Aço: CA 50
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A primeira verificação realizada foi a de flexo compressão. Conforme esperado essa
verificação indicou que a resistência é muito superior à necessária, considerando ou não
o efeito da força de compressão existente.
A segunda verificação realizada foi a de pressão em área reduzida que indicou que a
resistência ao esmagamento do concreto é muito superior ao necessário. A quantidade
de armadura necessária para distribuição da carga vertical é compatível com a
originalmente projetada (8 mm C/10).

6

PROJETO DE REFORÇO

Considerando que a expansão por RAA ocorre com o agregado reativo na presença de
umidade, decidiu-se realizar um reforço em chapas aderidas com resina epóxi em toda a
altura dos pilares.
A espessura da chapa lateral foi de 6,3 mm e da superior de 10 mm, e também a
utilização de chumbadores da de 12,5 mm com 25 cm de embutimento no concreto
(figuras 10 e 11).

Figura 10 - Pilar em processo de montagem das chapas, após recuperação e
escarificação da superfície para melhor aderência da resina.

Fonte: Lotufo Engenharia e Construções Ltda. (2010).
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Figura 11 - Sistema de injeção da resina.

Fonte: Lotufo Engenharia e Construções Ltda. (2010).

7

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

No estudo de caso apresentado, ficou clara a existência de reação de expansão, seja ela
decorrente reação álcali-agregado (RAA), por formação de etringita secundária ou
ambos.
No estudo inicial da obra não se empregou a ABNT NBR 15577:2008, que infelizmente
foi publicada em data posterior à construção do ginásio.
As análises de reatividade dos agregados apresentadas pela concreteira foram realizadas
fundamentalmente com na norma ASTM C 289 e segundo as quais houve aceitação dos
mesmos para uso em concreto. Porém, esse método era o único disponível na época,
mas atualmente não é mais recomendado, justamente por se ter constatado que o mesmo
não apresentou precisão para identificar a reatividade de agregados que vieram a
ocasionar danos estruturais em aplicações reais, situação que diferente da atual
normalização.
O custo do segundo reparo, que incluem a consultoria, materiais e serviços
especializados foi de mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), o que representa
cerca de 2,5% do valor da obra.
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RESUMO
O Brasil é um país que convive com diversos problemas sociais (desemprego, saúde, educação, habitação,
entre outros) e está em fase de desenvolvimento econômico, assim, não pode se dá ao luxo de custear
despesas extremamente elevadas em obras de reparo estrutural, as quais, na maioria das vezes, poderiam
ser evitadas. É nessa perspectiva que a pesquisa neste trabalho realizada busca levantar dados das
principais manifestações patológicas incidentes nas estruturas de concreto armado no Estado do Ceará,
utilizando como banco de dados arquivos oriundos da Divisão de Materiais (DIMAT) do Núcleo de
Tecnologia Industrial do Ceará (NUTEC) e trabalhos realizados por alunos da Universidade Federal do
Ceará (UFC) para a disciplina Patologia e Recuperação de Estruturas de Concreto. Foram analisadas
manifestações patológicas em 30 obras, estas distribuídas quanto à forma de uso em: residenciais,
comerciais e públicas; e de acordo com a área de entorno a qual está inserida: salina, urbana, industrial ou
rural. A partir de tais dados, obteve-se o percentual de ocorrência das principais manifestações
patológicas, observando que as estruturas apresentaram degradação principalmente devido à ação da
corrosão de armaduras e das fissuras, sendo que tais manifestações estão diretamente associadas ao
estabelecimento de procedimentos inadequados nas etapas de projeto e execução do processo construtivo.
Palavras-chave: Manifestações patológicas, concreto armado, Ceará.

ABSTRACT
Brazil is a country that lives with many social problems (unemployment, health, education, housing,
among others) and is being economical as well, development can not afford to pay extremely high costs in
structural repair works, which, in most cases, can be avoided . It is in this perspective that the research
conducted in this paper seeks to collect data of the main pathological manifestations incidents in
reinforced concrete structures in the state of Ceará , using as database files originating from the Division
of Materials ( DIMAT ) from the Industrial Technology of Ceará (NUTEC) and work conducted by
students of the Federal University of Ceará (UFC) for Pathology and Recovery of Concrete Structures
discipline. Distributed these pathological manifestations were analyzed in 30 works, how to use:
residential, commercial and public; and according to the surrounding area which is inserted: saline,
urban, industrial or rural area. From these data , we obtained the percentage of occurrence of the major
pathological manifestations, noting that the structures showed degradation mainly due to the action of
reinforcement corrosion and cracks, and such events are directly associated with the establishment of
improper procedures in steps design and execution of the construction process.
Keywords: Pathological manifestation, reinforced concrete, Ceará
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1

INTRODUÇÃO

A NBR 6118 (ABNT, 2007) destaca como mecanismos preponderantes de deterioração
do concreto a lixiviação por ação de águas puras, carbônicas agressivas ou ácidas, que
dissolvem e carreiam os compostos hidratados de pasta de cimento; a expansão por ação
de águas e solos que estejam contaminados com sulfatos, dando origem a reações
expansivas e deletérias; a expansão por ação das reações entre os álcalis do cimento e
certos agregados reativos; e as reações deletérias superficiais de certos agregados,
decorrentes de transformações de produtos ferruginosos presentes na sua constituição
mineralógica. Quanto aos mecanismos preponderantes de deterioração relativos à
armadura, destacam-se a despassivação por carbonatação e a despassivação por elevado
teor de cloreto.
Vários estudos já foram realizados (DAL MOLIN, 1988; SILVA, TRISTÃO e
MACHADO apud ARANHA, 1994; SANTAVA apud ARANHA, 1994; ANDRADE,
1997; CARMONA e MEREGA, 1988; NINCE, 1996; ARANHA, 1994) diagnosticando
as principais manifestações patológicas apresentadas em vários lugares do Brasil,
contudo nunca nenhum levantamento semelhante foi realizado no estado do Ceará.
Assim, buscou-se um levantamento das manifestações patológicas no Estado do Ceará e
suas origens para se verificar as causas mais incidentes de deterioração e, assim, alertar
o meio técnico para que se tomem medidas preventivas, objetivando ter obras duráveis.
Para tanto, foram compilados vários conceitos relacionados ao tema estudado. Ressaltase que este trabalho não tem a ambição de englobar todos os aspectos que têm
influência significativa na durabilidade das estruturas, mas sim apresentar alguns pontos
relevantes sobre cada um deles, sempre buscando relacionar ao máximo as
considerações de caráter tecnológico com as da prática executiva, objetivando
apresentar conceitos básicos para a obtenção de obras duráveis.
Portanto, este trabalho tem como objetivo a realização de um levantamento das
principais manifestações patológicas que ocorrem nas estruturas de concreto armado no
Estado do Ceará.
2

METODOLOGIA

A metodologia adotada para o cumprimento da pesquisa foi dividida em algumas
atividades interdependentes, sendo estas: levantamento bibliográfico, montagem do
banco de dados, eleição das principais manifestações patológicas e análise dos
resultados.
O levantamento bibliográfico consistiu no estudo de bases teóricas para facilitar o
entendimento sobre o tema estudado como teses, dissertações, monografias, artigos,
livros, manuais, revistas, meios eletrônicos, entre outras fontes que forneceram
embasamento para o trabalho. Coletado esse material, foi realizada a leitura das
bibliografias obtidas, objetivando captar definições e terminologias necessárias para a
elaboração deste trabalho.
Foi montado um banco de dados a partir de consultas aos arquivos oriundos da Divisão
de Materiais (DIMAT) do Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (NUTEC) e,
também, através de trabalhos realizados por alunos da Universidade Federal do Ceará
(UFC) para a disciplina Patologia e Recuperação de Estruturas de Concreto. Esses
arquivos foram analisados e, retiraram-se, assim, informações de laudos técnicos de
vistorias, projetos de reparo e/ou reforço estrutural.
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Foram analisadas ao todo 30 obras executadas em concreto armado no Estado do Ceará
que apresentaram algum tipo de manifestação patológica em sua estrutura entre o
período de 2000 a 2011. Ressalta-se que não foi possível catalogar um número maior de
obras devido à dificuldade de se ter acesso a laudos e também pelo fato de que muitas
estruturas, que apresentam algum tipo de manifestação patológica, são reparadas pelos
usuários sem que sejam consultados técnicos especializados, não se tendo, assim, o
correto acompanhamento da recuperação e consequentemente a elaboração de laudos.
As obras foram catalogadas segundo as seguintes informações: Forma de Uso
(residencial, comercial, industrial ou institucional, pública); Entorno (área salina, área
urbana, periferia urbana, área rural ou área industrial); ressaltando-se que não foi
verificado o efeito da superposição de diferentes tipos de meio ambiente, devido à
dificuldade de se realizar essa determinação.
A classificação do entorno adotada para o Estado do Ceará foi a apresentada por
Andrade (1997) em seu trabalho de levantamento de manifestações patológicas nas
estruturas no Estado de Pernambuco, uma vez que a maioria das capitais dos estados
que compõem a Região Nordeste do Brasil estão localizadas na orla marítima, onde a
ação de substâncias agressivas presentes na atmosfera, aliada à ocorrência de altas
temperaturas médias juntamente com o teor de umidade elevado, torna o ambiente
propício para o desenvolvimento de uma grande variedade de processos de degradação
nas estruturas.
Vale destacar que, ao se tomar como referência a cidade de Fortaleza e classificando-a
com relação ao Brasil, chega-se à conclusão que todas as obras existentes em tal capital
estão inseridas na área salina, em função da própria localização da mesma. Porém,
objetivando-se verificar a influência do entorno na distribuição das diferentes formas de
degradação nas obras dentro do Estado do Ceará, classificou-se o mesmo em regiões a
partir da orla marítima, conforme mostrado no Quadro 1.
Quadro 1 – Classificação do entorno do Estado do Ceará.
ENTORNO
LOCALIZAÇÃO
ÁREA SALINA
0 -1 km do litoral
ÁREA URBANA
1 km - 6 km do litoral
ÁREA RURAL
> 15 km do litoral
ÁREA INDUSTRIAL Obras localizadas na atmosfera industrial

Para a definição das manifestações patológicas mais incidentes nas edificações,
analisaram-se os resultados dos trabalhos de levantamento das manifestações
patológicas nas estruturas de concreto armado feitos no Rio Grande do Sul (DAL
MOLIN, 1988), no Espírito Santo (SILVA, TRISTÃO e MACHADO apud ARANHA,
1994), em Santa Catarina (SANTAVA apud ARANHA, 1994), em Pernambuco
(ANDRADE, 1997), na Região Sudeste (CARMONA & MEREGA, 1988), na Região
Centro-Oeste (NINCE, 1996) e na Região Norte (ARANHA, 1994). As principais
manifestações patológicas encontradas nestes trabalhos foram: fissuras, infiltrações,
corrosão de armaduras, desagregação, segregação, manchamento superficial,
deformações excessivas, eflorescências e presença de fungos.
As manifestações patológicas do banco de dados foram catalogadas para cada uma das
30 obras em análise, verificando a presença ou não de cada uma das manifestações
patológicas a anteriormente citadas. Ao final calculou-se a porcentagem de incidência
de cada manifestação em relação ao grupo amostral.
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3

RESULTADOS

3.1

Caracterização do banco de dados

A distribuição da forma de uso de cada obra classificou-se em pública (21 –
correspondente a 70% do total), residencial (7 – 23,3% do total) e comercial (2 – 6,7%
do total), conforme apresentado na Figura 1-a. Nenhuma das obras que compuseram a
amostra classificou-se como industrial.
Quanto à área de entorno das obras catalogadas, sobressaíram-se as áreas salinas e
urbanas, correspondentes respectivamente a 43,3% (13 obras) e 33,3% (10 obras) do
total, e, por conseguinte, a área rural (06 obras – 20%) e industrial (01 – 3,3%). A
síntese da área do entorno está apresentada na Figura 1-b.
Figura 1 – a) Distribuição da forma do uso das obras catalogadas;
b) Distribuição da área do entrono das obras catalogadas.

a)

b)

Observa-se que a maior quantidade de obras coletadas está localizada na área salina,
com um índice de 43,3%, seguido da área urbana, com 33,3%. Assim, dentro da região
delimitada, tem-se que a maioria das estruturas localiza-se onde a ação da névoa salina
atinge o mais alto grau de agressividade. Tais índices somados chegam ao valor de
76,7%, mostrando que, além da condição de exposição extremamente desfavorável, a
grande maioria das obras atacadas por algum processo de deterioração está localizada na
capital, onde há uma maior concentração das mesmas.
Esse valor é condizente com o encontrado por Andrade (1997) em sua análise dos
elementos estruturais mais degradados no Estado de Pernambuco, em sua amostra de
189 obras 83,3% delas encontrava-se inserida em um ambiente salino ou urbano.
3.2

Manifestações patológicas encontradas nas edificações avaliadas

O Quadro 2 apresenta a freqüência das manifestações patológicas encontradas em todas
as 30 obras em estudo, com o cálculo no final da porcentagem de incidência de cada
manifestação em relação ao grupo amostral.
É importante observar no levantamento dos dados que ocorre, em várias situações, uma
superposição de manifestações e causas, resultando em um percentual total acumulativo
maior que 100%. A Figura 2 apresenta os índices referentes às manifestações
patológicas relatadas, em um universo de 30 obras.
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MANIFESTAÇÃO/
LOCAL

FISSURAS

INFILTRAÇÕES

CORROSÃO DE
ARMADURA

DESAGREGAÇÃO

SEGREGAÇÃO

MANCHAMENTO
SUPERFICIAL

DEFORMAÇÕES
EXCESSIVAS

EFLORESCÊNCIA

FUNGOS

Quadro 2 – Manifestações patológicas encontradas nas edificações avaliadas

OBRA 1
OBRA 2
OBRA 3
OBRA 4
OBRA 5
OBRA 6
OBRA 7
OBRA 8
OBRA 9
OBRA 10
OBRA 11
OBRA 12
OBRA 13
OBRA 14
OBRA 15
OBRA 16
OBRA 17
OBRA 18
OBRA 19
OBRA 20
OBRA 21
OBRA 22
OBRA 23
OBRA 24
OBRA 25
OBRA 26
OBRA 27
OBRA 28
OBRA 29
OBRA 30
TOTAL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
29

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15

X
X
X
X
X
X
X
X
8

X
X
X
X
X
X
X
X
8

X
X
X
X
X
5

X
X
X
X
X
X
X
X
8

X
X
X
X
X
5

%

66,67% 33,33% 96,67% 50,00% 26,67% 26,67% 16,67% 26,67% 16,67%

No levantamento realizado, a manifestação de dano predominante foi a corrosão de
armaduras (96,7% dos casos), associada a um ou mais dos eventos, tais como
cobrimento deficiente, fissuras, infiltrações, presença continua de umidade, meio
ambiente agressivo e falta ou deficiência de manutenção.
A predominância dessa manifestação já era esperada, pois no Brasil, alguns estudos
caracterizaram bem a degradação de estruturas em concreto armado, destacando-se
trabalhos como Dal Molin (1988) no Rio Grande do Sul, Aranha (1994) na região
Norte, Nince (1996) na região Centro-Oeste e Andrade (1997) em Pernambuco. Nesses
trabalhos, a corrosão de armaduras ocupou posição de destaque com valores
respectivamente de 12%, 43%, 30,1% e 64% das manifestações encontradas, destaque
especial nas regiões de costa, onde a ação dos cloretos como agente de degradação de
sobressai.
Silva (2011) em um levantamento da deposição de íons cloretos na cidade de Fortaleza,
pelo método da vela úmida, concluiu que esta mantém concentração de cloretos superior
a todas as outras capitais da Região Nordeste. A Figura 3 mostra que, enquanto as
outras capitais apresentam concentração de cloretos próxima de zero a distâncias de
1000 metros do mar, Fortaleza ainda apresenta uma concentração em torno de
100 mg/m².dia, destacando, assim, o quão é mais agressiva quando comparada as outras.
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Figura 2 – Incidência das manifestações patológicas nas estruturas de concreto
para o Estado do Ceará.
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Figura 3 – Teor de cloretos no ar atmosférico de algumas cidades do Brasil

Pamplona e Leal (1982) já alertavam para a agressividade ambiental da cidade de
Fortaleza devido à salinidade do mar do Ceará apresentar valores acima da média,
aliada aos ventos alísios normais à costa que levam as gotículas de água salgada a vários
quilômetros do litoral.
Das obras analisadas, 76,7% estão localizadas em Fortaleza. Sabendo que a umidade
relativa média da cidade normalmente é acima de 70%, segundo a Fundação Cearense
de Metereologia (FUNCEME), tornando o ambiente mais propício para a carbonatação
do concreto e facilitando a corrosão eletroquímica nas armaduras, aliado ainda a um
baixo índice pluviométrico na cidade, o que aumenta o tempo de permanência do filme
de eletrólito nas estruturas (ALBUQUERQUE e OTOCH, 2005), torna-se coerente que
a corrosão de armaduras fosse a manifestação patológica mais incidente nas edificações
analisadas.
Em seguida, dentre as manifestações patológicas encontradas, problemas com fissuras
correspondem a 66,7% dos casos. Para Souza e Ripper (1998), a fissura pode ser
considerada como a manifestação patológica característica das estruturas de concreto,
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sendo mesmo o dano de ocorrência mais comum e aquele que, a par das deformações
muito acentuadas, mais chama a atenção dos leigos, proprietários e usuários aí
incluídos, para o fato de que algo de anormal está a acontecer.
Pela natureza das estruturas de armado, o aparecimento de fissuras é sinal de que foi
excedida a resistência à tração do material e permite investigar, em função de sua
tipologia, a origem dos problemas que afetam a estrutura. Por exemplo, nos pilares
aparecem fissuras verticais ou ligeiramente inclinadas, se durante a execução ocorreu
má colocação, insuficiência e deslocamento dos estribos. Estas fissuras são, neste caso,
um sintoma bastante perigoso.
A desagregação do material, que aparece em 50% dos casos, é um fenômeno que
frequentemente pode ser observado nas estruturas de concreto, sendo causada pelos
mais diversos fatores, ocorrendo, na maioria dos casos, em conjunto com a fissuração.
Esta consiste na perda de massa de concreto devido a um ataque químico expansivo de
produtos inerentes ao concreto e/ou devido à baixa resistência do mesmo,
caracterizando-se por agregados soltos ou de fácil remoção.
As infiltrações aparecem em 33,3% dos casos que, segundo Nince (1996), está
associado, principalmente, a problemas de projeto (concepção arquitetônica e
instalações) e a falta ou deficiência de manutenção.
Os ninhos de concretagem ou segregações aparecem em 26,7% dos casos avaliados.
Estes têm como aspectos gerais vazios na massa de concreto; agregados sem o
envolvimento da argamassa e concreto sem homogeneidade dos componentes, sendo as
suas prováveis causas a baixa trabalhabilidade do concreto, a deficiência no transporte,
lançamento e adensamento do concreto e a alta densidade de armaduras. Ou seja, é uma
manifestação que está intimamente ligada à execução e supervisão inadequada da
concretagem.
As manchas na superfície do concreto apareceram em 16,7% dos casos. Esta
manifestação patológica altera a textura e uniformidade de coloração do concreto
causando prejuízos estéticos, podendo causar a instalação de problemas patológicos
mais sérios. Os principais fatores que provocam as manchas superficiais são: deficiência
dos dispositivos de drenagem; deficiência da vedação nas juntas e degradação química
do concreto.
As eflorescências são tipos específicos de manchas de coloração normalmente brancas
que surgem frequentemente no concreto e ocorrem devido ao acúmulo de solução
saturada de hidróxido de cálcio na superfície do concreto, segundo Helene (2003),
podendo ainda formar estalactites nas zonas de maior porosidade do concreto. Para o
estudo em questão, as eflorescências apareceram em 16,7% dos casos avaliados.
A situação de infiltração e umidade na estrutura é um forte estimulador para que
microorganismos se proliferem na mesma, implicando no surgimento de manchas
esverdeadas denominadas bolor (fungos) que, na pesquisa em especifico, apareceram
em 16,67% das obras avaliadas. Esse problema é agravado principalmente pela falta de
manutenção nas estruturas.
As deformações excessivas apareceram em 16,7% dos casos, sendo estas resultadas de
um ou mais dos fatores, tais como problemas de projeto (concepção e/ou detalhamento),
mau posicionamento das armaduras na execução e má utilização da estrutura, no que se
refere à ação de sobrecarga superior ou incompatível com aquela prevista em projeto.
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4

CONCLUSÕES

Em função dos resultados apresentados, a manifestação patológica mais ocorrente foi a
corrosão de armaduras, aparecendo em 96,7% dos casos avaliados. Em função do
elevado grau de agressividade ambiental, a corrosão de armaduras encontrou um
ambiente totalmente propício para a sua incidência. A origem desta está ligada
principalmente a procedimentos inadequados estabelecidos tanto na etapa de projeto,
como por meio da falta de especificação de um cobrimento adequado das armaduras e
da dosagem do concreto deficiente, quanto na etapa de execução, por falta de cuidado
durante a produção da estrutura de concreto.
As fissuras também foram uma manifestação patológica bastante incidente
(correspondeu a 66,7% dos casos). Essas também têm consequências graves na
durabilidade das estruturas, pois são veículos de entrada de água e agentes agressivos
para o interior da massa de concreto, fazendo com que os fenômenos de degradação,
como, por exemplo, a corrosão de armaduras aumente significativamente.
Por meio das análises realizadas pode-se afirmar que a maioria dos danos que ocorreram
nas estruturas poderia ser minimizada caso houvesse um efetivo controle da qualidade
durante o processo construtivo, aliado a um programa de manutenção preventiva das
estruturas de concreto armado.
Ressalta-se que o resultado do levantamento não pode ser tido como absoluto, em razão
do caráter, às vezes subjetivo, que envolve a interpretação dos dados, bem como devido
ao reduzido número de casos. Porém, informações valiosas foram obtidas e seria
bastante oportuno que houvesse um desenvolvimento formal do setor da construção
civil no sentido de se patrocinar e padronizar trabalhos desta natureza, objetivando
melhorar os níveis atuais de durabilidade e vida útil das estruturas.
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RESUMO
O presente trabalho é resultado de um estudo de caso sobre patologias das edificações de dois prédios no
centro histórico da cidade de Bagé no Rio Grande do Sul. Tratam-se de dois exemplares arquitetônicos de
grande relevância em termos de história e patrimônio construído: O Solar Sociedade Espanhola e a
Biblioteca Pública municipal da cidade de Bagé. O objetivo deste trabalho foi destacar a importância da
manutenção periódica nas edificações, já que, devido a fatores, externos, todos os prédios necessitam de
reparos para manter sua conservação, pois com o tempo é previsível que ocorram deteriorações físicas.
Nesta análise foram identificadas patologias através de coletas de dados por meio de pesquisa histórica do
local, levantamento fotográfico dos prédios e posterior identificação das patologias. Este estudo foi
realizado através do método observacional, com levantamento dos problemas patológicos através de
observações fotográficas, visuais e sugestões de reparo aos danos dos prédios em estudo. As patologias
identificadas foram: vegetação autônoma ou parasitária em telhado, infiltração de água pelo telhado,
sujidade da fachada, corrosão em elementos metálicos, eflorescência, mofo em paredes e forros,
deterioração de tinta, mancha de umidade, deterioração de argamassa com deslocamento do revestimento.
Com tudo, com este estudo foi possível concluir que a ausência de manutenção periódica prejudicou a
conservação dos prédios, a segurança e a permanência da identidade dos mesmos.
Palavras- chave: Patologia, manutenção, patrimônio.

ABSTRACT
The present work is the result of a case study of pathologies of the two tumbled buildings in the historic
center of the city of Bagé, in Rio Grande do Sul. These are two examples of great architectural
significance in terms of history and built heritage : The Spanish solar Company and the municipal
Library of the city of Bagé. The objective of this work was to highlight the importance of periodic
maintenance in buildings, since, due to external factors all buildings require repairs to keep their
conservation, because with time is foreseeable to occur physical deterioration. In this analysis
pathologies were identified through data collection by the local historical research, photographic survey
of buildings and posterior identification of pathologies. This study was realized through the observational
method, with survey of pathological problems through photographic and visual observations, beyond
suggestions for repair the damages to buildings in study. The pathologies identified were: autonomous
vegetation or parasitic on the roof, water infiltration through the roof, dirt of facade, corrosion in
metallic elements, efflorescence, mold on walls and linings, deteriorating paint, damp spot, deterioration
of mortar with coating displacement . However, in this study it was possible to conclude that the absence
of periodic maintenance undermined the conservation of buildings, the safety and permanence of their
identity.
Keywords: Pathology, maintenance, patrimony.
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1. INTRODUÇÃO
A cidade de Bagé no Rio Grande do Sul (Brasil) possui um centro histórico
imensamente rico com exemplares arquitetônicos de época, representando assim um
potencial histórico, paisagístico e cultural para os municípios. O patrimônio
arquitetônico é expressão insubstituível da riqueza e da diversidade da cultura das
cidades, possui elementos que integram a paisagem e que contam a história, portanto,
merecem ser protegida em função da sua importância para a sociedade ou para a
paisagem a qual pertence (CARLOS, 1991). O patrimônio arquitetônico é composto por
construções representativas, devido a sua tipologia, estilo, materiais, técnicas utilizadas,
que marcam seu tempo no espaço. Portanto, importante guardar e preservar estes
testemunhos para contar a história de nossa cidade para futuras gerações.
As construções de época são manifestações produzidas ao longo dos anos no espaço,
referenciando assim, a imagem e a identidade de seus moradores. São construções que
identificam modos de viver e seus costumes em diferentes momentos da realidade. Para
que a identidade de uma cidade seja preservada é necessário estimular a conscientização
e a conservação do seu patrimônio histórico, cultural, arquitetônico e urbanístico.
Segundo Meneses (1991) as intervenções devem ser justificadas e a solução é a
preservação.
Importante considerar que antigamente as construções eram compostas por estruturas,
materiais e tipologias diferenciadas dos dias atuais. Independentemente da idade dos
prédios, a presença de patologias acompanha as construções antigas e as recentes. Para
Verçosa (1991) as patologias podem ser referentes a erros de concepção do projeto ou
relacionadas à execução que podem ser resultantes de material ou mão-de-obra
desqualificada.
Segundo Lichtenstein (1986) o problema de satisfação da construção é tão antigo como
o ato de construir. Atualmente, a preocupação com desempenho satisfatório aplicado na
construção civil vem ampliando pesquisas e conhecimentos nesta área.
Neste contexto, Fonseca (2009) justifica que até em países com longa tradição de
construir bem, tem demonstrado, atualmente, baixo desempenho nas construções, dessa
forma, a demora ou ausência da manutenção poderá tornar os ambientes insalubres e
pode interferir no aspecto estético, evoluindo para uma situação de insatisfação e de
perda, em alguns casos, de sua identidade, além dos altos custos para sua recuperação.
Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o
patrimônio histórico pode ser definido como um bem que apresenta significado e
expressa importância para a sociedade. É produção de sociedades passadas,
representando assim, uma fonte de pesquisa e de preservação cultural. Este trabalho teve
como objetivo realizar um levantamento patológico e análise de dois importantes
exemplares arquitetônicos na cidade de Bagé no Rio Grande do Sul: O Solar Sociedade
Espanhola e a Biblioteca Pública Municipal, visualizados na Figura 1. Estudo este que
se justifica pela importância de uma manutenção periódica para que se mantenha o
patrimônio arquitetônico das cidades e também pela importância destes prédios que
referenciam à história do Rio Grande do Sul.
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Figura 1:Mapa de Bagé

Fonte: Autores , 2014.

2. METODOLOGIA
No prédio da Sociedade Espanhola em função de sua importância histórica,
arquitetônica e devido ser inventariado IPHAE (Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico do Estado), foi efetuada uma pesquisa histórica, levantamento das patologias e
levantamento fotográfico mostrando em três momentos: a) antes da restauração; b) ano
de 2008 quando o prédio foi restaurando; c) atuais. No Prédio da Biblioteca Municipal
de Bagé realizaram-se análises das patologias através de observações visuais,
levantamento fotográfico e indicações de reparo/manutenção.
3. RESULTADOS DAS ANÁLISES PATOLÓGICAS
3.1 Solar da Sociedade Espanhola
O Solar da Sociedade Espanhola, projetado para ser conservatório de música, desde sua
construção, hoje cedia o Instituto Municipal de Belas Artes (IMBA). O magnifico Solar,
construído no século passado, possui além de uma importante função cultural a beleza
arquitetônica e imponência de suas linhas, classificando o prédio como um dos mais
belos exemplares da cidade. Localizado na principal Avenida da cidade, constitui assim
um referencial histórico, arquitetônico e cultural para o sul do Brasil.
Sua construção data do século passado foi lenta. O começo da obra ocorreu em 11 de
abril 1891, concluído em 27 de março de 1905, mas considerado terminado somente aos
26 dias do mês de maio de 1929 com os acabamentos finais. No prédio constam 18
salas, saguão de entrada, circulação e dependência de serviço.
As fotos abaixo, identificados na Figura 2, são referentes ao referente prédio, com
localização no mapa da cidade de Bagé e foto dos detalhes construtivos do prédio, como
frontão, colunas e fachada principal. As características construtivas primárias estão
descritas no Quadro 1.
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Figura 2: Mapa de Bagé -IMBA

Fonte: Autores, 2014.

Quadro 1 – Características construtivas primárias do prédio da Sociedade
Espanhola da cidade de Bagé/RS
Etapa construtiva

Método construtivo/material

Fundações

Alicerce de Pedra

Paredes

Alvenaria de tijolos maciços

Revestimento/paredes

Reboco misto e azulejos

Revestimento piso

Madeira e ladrilho hidráulico

Esquadrias

Madeira

Cobertura

Telhas de barro

Fachada

Adornos rebuscados na fachada

Fonte: Autores, 2014.

No ano de 2008 o prédio foi restaurado em parceria da Sociedade Espanhola com a
Prefeitura Municipal. A estrutura do prédio é toda executada em alvenaria estrutural de
tijolos maciços, e durante esta intervenção não foi necessária realização de reforço
estrutural.
A edificação apresentava sérios problemas com umidade em consequência da infiltração
de água pelo telhado, comprometendo, além do forro do salão principal, (o elemento
mais significativo no interior do prédio). Outra patologia diagnosticada na época foi
desagregação dos rebocos com deslocamento de vários elementos.
Nesta intervenção de 2008 executaram-se serviços de reparos, substituições,
reintegração das partes danificadas, sempre tentando manter a originalidade dos
materiais do prédio. Abaixo, a descrição conforme entrevista com a responsável técnica
arq. Berenice Rodrigues, pelo acompanhamento da execução do restauro do prédio:
1. COBERTURA: Em função das telhas originais estarem muito deterioradas foi
todas trocadas, mas buscou-se, para a substituição telhas com dimensões e
coloração aproximada dos originais. A madeira do telhado em grande parte foi
toda reaproveitada sendo substituídas, somente, as que apresentavam problemas.
2. FORRO DO SALÃO PRINCIPAL: O forro do salão principal apresentava
problemas de umidade descendente causada pelas constantes infiltrações e
também deformação da estrutura. A estrutura foi toda recuperada/substituída e
posteriormente na pintura.
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3. REBOCO: Todos os rebocos foram removidos e executados.
4. ESQUADRIAS: todas as esquadrias foram restauradas, sendo os postigos,
marcos e guarnições recuperadas no local. As bandeiras fixas de ferro e vidro
translucida existente nos arcos foram mantidas com poucos reparos. As
bandeiras de ferro e vidro colorido passaram pelo mesmo processo, salientando
que todos os vidros originais apresentavam bom estado de conservação. As
ferragens foram todas recuperadas e feitas a reposição nas que faltavam. Foram
colocados novos vidros com a mesma espessura dos originais.
5. FACHADA PRINCIPAL: realizaram-se os reparos necessários no reboco,
limpeza e remoção das camadas de tintas e recuperação de seus ornamentos. As
cores foram sugeridas com base em prospecção, utilizando como referência a
última camada de tinta encontrada.
6. INSTALAÇÕES: elétricas, hidro sanitárias, pluvial e prevenção contra incêndio
foram executadas obedecendo rigorosamente os projetos e as normas atuais.
As Figuras 03 (a ao c) são referentes ao prédio Solar da Sociedade Espanhola na
restauração do prédio em 2008.
Figura 3 - Algumas patologias diagnosticadas no prédio em 2008.

Figura 03a- Foto do telhado

Figura 03b- Foto do forro do
salão principal

Figura 03c Foto da alvenaria

Ao realizarmos a vistoria do local em outubro de 2013 encontramos patologias com
origem pela infiltração de água pelo telhado e problemas de manutenção das calhas.
Assinalamos, como consequência, a presença de organismos vivos, no telhado, que
afetaram a integridade da edificação. Também se diagnosticou manchas de umidade,
deterioração da argamassa com descolamento do revestimento, esquadrias e marcos das
esquadrias deterioradas, conforme o Quadro 2.
Quadro 2 – Patologias diagnosticadas no Solar da Sociedade Espanhola da cidade
de Bagé/RS
Patologia

Foto do local

Vegetação no telhado e umidade no interior do
prédio próximo a cobertura;
Origem: presença de organismos vivos no telhado,
que podem afetar a estrutura do prédio, a estabilidade
e comprometer sua integridade.
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Mancha de umidade próximo ao forro, presença de
bolor e descolamento da camada de tinta.
Origem: consequência da infiltração de água pelo
telhado com a presença da vegetação ou ainda
deslocamento de telhas ou problemas com calhas.
Mancha de umidade por capilaridade e vazamento na
calha
Origem: Infiltração por capilaridade da base, pois
comum em prédios antigos devido à ausência de
impermeabilização e problemas com infiltração pela
calha.
Manchas de umidade próxima ao forro
Origem: Infiltração de água da chuva pela sacada.

Umidade em torno das esquadrias e deterioração da
argamassa.
Origem: Fissuras no entorno das esquadrias e
ausência de pingadeiras.

Umidade na parede e apodrecimento do marco da
esquadria.
Origem: marco com problemas e ausência de
pingadeira no beiral do telhado, como também, falta
de pingadeira na esquadria.

As Figuras 4 (a, b e c), são referentes ao prédio Solar da Sociedade Espanhola em três
momentos, antes e após o restauro e fotos atuais fazendo uma abordagem da
necessidade de realizar manutenções para a conservação do patrimônio. O prédio antes
do restauro, conforme as fotos, apresentava uma situação de baixa manutenção, sendo
identificadas muitas patologias como: sujidades nos pilares, manchas de umidade,
eflorescência, deslocamento de reboco da viga superior da fachada e perda do
madeiramento no teto da sacada. Com o restauro no ano de 2008, esses problemas
foram sanados. Segundo esta pesquisa de outubro/2013, observa-se deterioração da tinta
e focos aparentes de umidade no teto, provenientes de sérios problemas por infiltração
de água da chuva pelo telhado.
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Figura 4 - patologias diagnosticadas no prédio antes, após restauro e atuais.

Figura 04a- antes do restauro

Figura 04b- após o restauro

Figura 04c-outubro/2013

3.2 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE BAGÉ
O prédio que atualmente abriga a Biblioteca Municipal da cidade de Bagé/RS pertenceu
ao Fórum da Comarca do município, foi construído no ano de 1935 e reformado no ano
de 1995, primeiramente para receber o Centro Cultural Tarcísio Taborda. No ano de
1999, depois de mais uma intervenção passou a ter a função que desenvolve até os dias
de hoje de Biblioteca da cidade. É um prédio de esquina, no centro da cidade, tendo sua
fachada principal voltada para norte e a lateral para leste. Todo em alvenaria de tijolos e
concreto armado. As fotos abaixo, identificados na Figura 5 são referentes ao prédio da
Biblioteca Pública Municipal de Bagé com localização no mapa da cidade e fotos da
fachada norte e leste e arcos. As características construtivas estão descritas no Quadro 3.
Figura 5: Mapa de Bagé- Biblioteca Pública

Fonte: Autores, 2014.

Quadro 3 – Características construtivas do prédio da Biblioteca Pública Municipal
da cidade de Bagé/RS
Etapa construtiva

Método construtivo/material

Fundações

Alicerce de pedras

Paredes e Revestimentos das paredes

Alvenaria de tijolos e Reboco misto

Revestimento piso

Madeira e ladrilho hidráulico

Cobertura

Telhas de barro

Fonte: Autores, 2014
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As patologias encontradas nesta edificação estão descritas no Quadro 4.
Quadro 4 – Patologias diagnosticadas na Biblioteca Pública Municipal da cidade
de Bagé/RS
Patologia

Foto do local

Corrosão no portão metálico de acesso ao prédio, A origem
provável da corrosão no metal seria provocada pela urina tanto
animal como humana ou umidade do solo. O reparo seria
recortar a parte danificada, refazer a peça, selar com anticorrosivos e pintar com tinta esmalte.
Desgaste do metal da cobertura e calha; origem por danos pela
corrosão química ou ambiental dos elementos. O reparo indicado
a galvanização com banhos inorgânicos do mesmo metal da
cobertura.

Deterioração da tinta, descolamento da argamassa de reboco
desagregando-se da alvenaria; origem pela umidade ascendente
da fundação e também hidratação retardada do óxido de
magnésio da cal. O reparo seria a renovação da camada de
reboco, impermeabilização do substrato e pintura.

Manchas por infiltração de água; origem por infiltração da água
da chuva e evaporação da umidade. O reparo: substituir o reboco
e pintura.

vegetação autônoma ou parasitária se desenvolvendo entre
abóboda de concreto e a viga metálica; origem são organismos
vivos que podem afetar a integridade da edificação. Reparo:
retirar todos os resíduos de vegetação e aplicar herbicida no local
da vegetação indesejada.

Eflorescência por capilaridade; origem: percolação de água em
concreto fissurado da viga calha. Reparo: aumentar a inclinação
da viga calha para que a água da chuva escoa com maior
agilidade.
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Descolamento de reboco; origem infiltração por tubo de queda
rachado ou quebrado que está embutido na alvenaria. Reparo:
substituir a peça do condutor e refazer alvenaria e pintura.

Eflorescência; origem: o teor de sais solúveis que com a
presença da água e pressão hidrostática faz migrar a solução para
superfície. Reparo esfregara área com uma escova seca de pelos
rijos, aplicar um produto isolante a base de silicone e por fim
pintura.

4. CONCLUSÃO
Conforme observamos, os dois prédios analisados, demonstram patologias em função
da falta de manutenção. E com isso agravam-se as patologias. O maior problema
observado é a presença de umidade por infiltração de água da chuva pelo telhado e por
umidade ascendente. Conforme Perez (1985) a umidade é um problema de difícil
solução dentro da construção civil. Segundo o autor são fenômenos bastante complexos
e que além de degradar uma edificação pode gerar outros tipos de patologias. A falta de
manutenção dos telhados desencadeia uma série de consequência detectada na pesquisa
como: eflorescência, que segundo Uemoto (1985) é a formação de depósito salino de
cor esbranquiçada na superfície e que segundo o autor é originada por três fatores: teor
de sais solúveis encontrados nos materiais, a presença da água e pressão hidrostática.
Outra patologia encontrada nos prédios ligado diretamente a umidade, é o bolor, que
segundo o mesmo autor, essa patologia altera a superfície da alvenaria, pertence ao
grupo dos fungos e como todos os organismos vivos, se desenvolvem conforme as
condições dos ambientes e a umidade é um dos fatores que a desencadeia. Também
acrescenta que na maioria das vezes o reparo necessita de se refazer todo o
revestimento. E se tratando de umidade por capilaridade, também detectado nos prédios
em estudo, os autores acima citados, afirmam que a umidade se propaga em função de
não ter obstáculos que seria a impermeabilização, pois prédios antigos não eram
impermeabilizados. E Klein (1999) destaca ainda, que a mão de obra desqualificada é
outro fator que favorece o surgimento das patologias. Verçoza (1991) justifica que tão
importante quanto a responsabilidade profissional na construção é reconhecer os
problemas que uma construção apresenta verificar suas causas e assim reduzir as
chances de erros.
A sobrevivência destes prédios estará assegurada quando compreendida de sua
necessidade de proteção pela sociedade e, especialmente pelas gerações jovens, pois
eles serão responsáveis pelo futuro.
A cidade de Bagé se caracteriza entre outras facetas, pelo conjunto arquitetônico que se
preserva apesar do tempo. Constata-se que, não só esses prédios em estudo, como todos
os que nos últimos anos passaram por restaurações, sofrem com a falta conservação e
manutenção, assim como a ausência de mão de obra especializada e capacitada para
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esse fim. Vale afirmar que não só a cidade de Bagé tem se confrontado com essa
realidade, mas muitas outras do nosso estado encontram-se na mesma situação.
Constatamos que nos dois prédios observados a maioria dos problemas é relacionada
por constante infiltração de água pelo telhado e umidade ascendente. Fatores estes que
submetidos a variações de temperatura, ações dos ventos e as intempéries, podem
implicar em grandes obras, e custos de reparos elevados, devido ao descaso, além de,
comprometer a instabilidade física e a integridade da edificação.
Concluímos, então, como importante, a manutenção periódica em todos os prédios
construídos, pois os prédios históricos requerem um tratamento especial devido ao seu
tempo de construção e sua relevância histórica para a sociedade. A falta de manutenção
periódica poderá ocasionar uma diversidade de patologias, agravando assim, efeitos que
poderão vir a depreciar a edificação. É fundamental destacar a importância da qualidade
dos materiais e a necessidade de subsidiar com técnicos que possam auxiliar na
preservação da sua história, de sua arquitetura oferecendo uma resposta imprescindível
às urgências do momento contemporâneo.
REFERÊNCIAS
RODRIGUES, Berenice Pinto da Costa. Arquiteta e Urbanista;Especialista em Conservação e Restauro
de Monumentos e Conjuntos Históricos.
CARLOS, A.F.A. A cidade, São Paulo.Editora Contexto, 1ª edição 1991, 2ª edição 1995. (Coleção
Repensando a Geografia), p.98.
FONSECA, João Batista B. Da.; SILVEIRA, Claudia Regina; FILHO, Jair Luis A.S.; BOURSCHAID,
José Antônio; SCHUCH, Guilherme; SILVA, Maria Lúcia; CAMERINI, Moreira Luana. Patologias
Geradas por Vícios na Construção Civil. Instituto Federal de Santa Catarina- IF – SC – V.1, N.1 (2009)
Google Earth – imagens de satélites. Acessado em 06 de fevereiro de 2014.
KLEIN, D.L. Apostila do Curso de Patologia das Construções. Porto Alegre, 1999 – 10º Congresso
Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias.
LINCHTENSTEIN, Norberto Blumenfeld – Patologia das Construções- Procedimento para
Diagnóstico e Recuperação - Boletim técnico- 06/86
MENESES, Ulpiano T. Bezerra de . O patrimônio cultural entre o público e o privado. In: Congresso
'Patrimônio Histórico e Cidadania', 1992, São Paulo.
PEREZ, A.R. Umidade nas Edificações: recomendações para a preservação de penetração de água pelas
fachadas. Tecnologia de Edificações, São Paulo. Pini, IPT – Instituto de Pesquisas Tecnologicas do
Estado de São Paulo, 1985.
SOCIEDADE ESPANHOLA DE BAGÉ - Histórico do Prédio.
UEMOTO, K..L. Patologia: Danos causados por eflorescência. Tecnologia de Edificaçãoes, São
Paulo, 1985.
VERÇOZA, E. J. – Patologias das Edificações. Porto Alegre, Editora Sagra, 1991

1644

http://doi.org/10.17012/entac2014.63
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RESUMO
Os estudos sobre chuva dirigida permitem avaliar as condições de exposição da envoltória do edifício que
afetam a degradação dos elementos e a sua durabilidade devido à absorção de água pelos materiais
porosos constituintes da fachada. A norma ISO 15927 Hygrothermal performance of buildings - Part 3:
Calculation of a driving rain index for vertical surfaces from hourly wind and rain data (ISO EN, 2009) é
um documento técnico internacional que fornece um método para estimar a quantidade de chuva dirigida
que se projeta em uma superfície vertical em uma dada orientação. No Brasil, nenhuma norma brasileira
apresenta procedimentos ou recomendações para quantificação de chuva dirigida. O objetivo deste artigo
é apresentar o modelo proposto pela ISO 15927-3 para a quantificação de chuva dirigida em um estudo de
caso para a cidade de Brasília-DF. Como procedimentos de pesquisa foram realizados: levantamento
bibliográfico para identificação dos modelos existentes; estudo descritivo da ISO15927-3; e, aplicação do
método apresentado pela norma para quantificação da chuva dirigida em fachada, na cidade de BrasíliaDF. No estudo de caso realizado, a fachada Norte seguida das fachadas Noroeste e Nordeste são as
fachadas que recebem maior quantidade de chuva dirigida ao longo do ano. O método proposto pela ISO
15927-3 considera fatores como a topografia, a rugosidade, as obstruções e as características da fachada
do edifício. Ao considerar as condições locais de exposição da edificação na quantificação da água de
chuva que é projetada na fachada, o resultado é mais preciso do que quando considerada a ação do vento
sobre a precipitação em campo aberto.
Palavras-chave: Chuva dirigida, Fachada, Agentes de degradação, ISO 15.927-3.

ABSTRACT
Studies of driving rain are used to assess exposure conditions of the building envelope that affect the
degradation of the elements and their durability due to water absorption by porous materials constituent
of the facade. The ISO 15927 Hygrothermal performance of buildings - Part 3 : Calculation of a driving
rain index for vertical surfaces from hourly wind and rain data (ISO EN 2009) is an international
technical document that provides a method to estimate the amount of driving rain that is projected on a
vertical surface in a given direction. In Brazil, there aren't Brazilian standards, procedures or
recommendations for the measurement of driving rain. The objective of this paper is to present the
proposed model by ISO 15927-3 for the quantification of driving rain on a case study for the city of
Brasília - DF. As procedures were performed : literature survey to identify existing models ; descriptive
study of ISO15927 - 3 ; and application of the method presented by the standard to quantify the driving
rain on the facade in the city of Brasília - DF. In the case study, the facade that receives the most amount
of driving rain is the North facade, followed by the Northwest and Northeast facades. The method
proposed by ISO 15927-3 considers factors such as topography, roughness, obstructions and features of
the facade of the building. When considering the local conditions of exposure of the building in the
quantification of driving rain that is projected on the open field.
Keywords: Driving rain, Facade, Degradation agents, ISO 15.927-3.
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1

INTRODUÇÃO

Os estudos de chuva dirigida são compostos por duas partes: (1) avaliação da chuva
dirigida incidente na fachada (instante antes do impacto das gotas de chuva sobre a
superfície vertical); (2) avaliação da resposta do edifício para a chuva dirigida (após o
impacto das gotas de chuva).
A primeira parte dos estudos compreende o movimento e distribuição das gotas de
chuva que caem das nuvens e são levadas pelo vento até colidir com a fachada do
edifício. A intensidade (quantidade) da chuva dirigida é governada por uma ampla gama
de parâmetros: geometria urbana, geometria e altura do edifício, geometria e
detalhamento da fachada do edifício, tamanho e distribuição das gotas de chuva, além
de todos os parâmetros meteorológicos relevantes, tais como a intensidade da chuva e a
velocidade e direção do vento. A interação destes parâmetros produz distintos padrões
de chuva dirigida nas fachadas (BLOCKEN; DEROME; CARMELIET et al., 2012).
A segunda parte dos estudos de chuva dirigida consiste na investigação dos processos
físicos que ocorrem na microescala durante e após o impacto da chuva dirigida sobre a
fachada do edifício. Inclui-se os fenômenos que ocorrem na superfície como respingo,
ressalto, adesão, espalhamento, formação de filme, escoamento, evaporação, absorção
das gotas de chuva e distribuição da umidade na parede. Estes processos também são
regulados por todos os parâmetros que influenciam a intensidade da chuva dirigida
sobre a fachada, mas também por parâmetros adicionais, tais como as propriedades e
características do material da superfície, incluindo rugosidade, tensão superficial e
sujidade da superfície. Na escala de uma gota de chuva, também são parâmetros
importantes o diâmetro, a velocidade e o ângulo de impacto de cada gota,
individualmente. A ampla gama dos parâmetros que influenciam o fenômeno indica a
complexidade dos processos físicos de águas de chuva nas fachadas dos edifícios
(BLOCKEN; DEROME; CARMELIET et al., 2012).
Considerando a importância que a chuva dirigida adquire nos processos de molhagem e
secagem das superfícies porosas, já que é uma das fontes mais importantes de umidade
para as fachadas de edifícios, cada vez mais pesquisadores buscam compreender
melhor os mecanismos e seus efeitos.
As normas internacionais ISO15927-3 (ISO EN, 2009), Standard 160 (ANSI/ASHRAE,
2009) e o código inglês BS 8104 (BSI, 1992) são exemplos de documentos de
referência que fornecem procedimentos para estimar a quantidade de chuva dirigida que
se projeta em uma superfície vertical em uma dada orientação. No Brasil, não existe
nenhuma norma técnica que especifique algum método de cálculo para chuva dirigida.
O principal objetivo deste artigo é apresentar um estudo do modelo empregado pela
norma ISO 15927-3 Hygrothermal performance of buildings - Calculation and
presentation of climatic data - Part 3: Calculation of a driving rain index for vertical
surfaces from hourly wind and rain data (ISO EN, 2009) aplicado ao contexto
brasileiro. Como procedimentos de pesquisa foram realizados: levantamento
bibliográfico para identificação dos modelos existentes; estudo descritivo da ISO159273; e, aplicação do método apresentado pela norma para quantificação da chuva dirigida
em fachada, na cidade de Brasília-DF.
Um dos interesses em estudar o modelo proposto pela ISO15927-3 deve-se ao fato de
que simulações higrotérmicas envolvendo transporte de calor e massa por meio de
programas computacionais, como o software WUFI Pro 5 (IBP, 2013), adotam modelos
de chuva dirigida como dados de entrada.
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2

MÉTODOS E MODELOS DE QUANTIFICAÇÃO DE CHUVA DIRIGIDA

A chuva dirigida (driving rain ou wind-driven rain - WDR) que se projeta sobre a
superfície da fachada é resultado da ação do vento atuando sobre a precipitação. Sem o
vento, a chuva cairia verticalmente e pouco molharia as paredes (BAUER, 1987;
PEREZ, 1988).
Para a avaliação da chuva dirigida incidente nas paredes da fachada (instante antes do
impacto das gotas de chuva), os estudos de intensidade (quantidade) de chuva dirigida
são realizados a partir de três métodos: (1) métodos experimentais (medições), (2)
métodos semi-empíricos e (3) métodos numéricos - simulações numéricas baseadas em
Dinâmica dos Fluidos Computacional (Computational Fluid Dynamics- CFD)
(BLOCKEN; CARMELIET, 2010).
Para Blocken e Carmeliet (2010), atualmente os três modelos de cálculo mais utilizados
e que estão mais avançados são o modelo semi-empírico da norma ISO 15927-3, o
modelo semi-empírico Straube e Burnett (SB) e o modelo de simulações numéricas
baseadas em Dinâmica dos Fluidos Computacional, proposto por Choi e estendido para
o domínio de tempo por Blöcken e Carmeliet. Os autores consideram que os métodos
experimentais que se utilizam de medições são demorados, caros e propensos ao erro.
Além disso, as medições feitas nas fachadas de um prédio em particular têm
aplicabilidade limitada para outras fachadas de outros prédios em outros locais. Esta
consciência tem levado pesquisadores a desenvolver modelos de cálculo que foram
progressivamente melhorados, ao longo dos anos.
Freitas (2011) realizou um estudo comparativo entre os modelos semi-empíricos de
Lacy, Henriques, Straube e Burnett (SB), WUFI, Meteonorm, ASHRAE 160 e ISO
15927-3, concluindo que, entre outros, a aplicação das diferentes fórmulas semiempíricas conduz a diferentes quantidades de chuva dirigida. Ainda, nos métodos semiempíricos os dados climáticos desempenham um papel de especial importância na
quantificação da chuva dirigida. Em síntese, a autora conclui que não é possível definir
qual o melhor método para quantificar a chuva dirigida em fachadas. Mas, considera
que o método proposto pela ISO 15927-3 parece ser a metodologia mais adequada, pois
abrange um maior número de fatores que leva em conta as características do edifício.
O termo semi-empírico refere-se aos modelos com uma base teórica e com coeficientes
que são, pelo menos, parcialmente determinados a partir de medições.
Em 1962, com base no produto da velocidade do vento e da precipitação, Lacy propôs o
conceito de chuva incidente. Durante os anos 60, o CIB (International Council for
Research and Innovation in Building and Construction) apresentou o conceito e
estabeleceu o índice de chuva dirigida (Eq.1) como sendo o produto da precipitação pela
velocidade do vento incidente nas edificações, sendo esses valores expressos por médias
anuais (BAUER, 1987; PEREZ, 1988).
(1)
onde,

ICD
V
P

= índice de chuva dirigida (m²/s);
= velocidade média do vento (m/s, medida a 10 m de altura);
= total de precipitação (mm).

O índice de chuva dirigida (ICD ou DRI – Driving Rain Index) é um índice que pode ser
utilizado como critério de avaliação do grau de exposição das edificações ao meio no
qual estão inseridas, inclusive como uma forma de comparação das condições de
exposição de edificações de diferentes lugares. Em relação ao grau de exposição, Lacy
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propôs três faixas de classificação quanto ao nível de exposição à chuva dirigida:
protegido, moderado e severo. O índice de chuva dirigida (ICD) é expresso por m²/s e
corresponde, aproximadamente, a 200 l/m2, isto é, 200 mm de chuva que cai em uma
superfície vertical de 1 m2 . O ICD indica a quantidade total de chuva em campo aberto
que será dirigida para a superfície vertical perpendicular ao vento (LACY, 1972).
Os modelos de quantificação da chuva dirigida baseiam-se ou na Eq.1, que determina o
ICD, ou na Eq. 2, que quantifica o montante de chuva projetada sobre a fachada.
Observa-se que só a componente da velocidade do vento perpendicular à fachada é
considerada.
(2)
onde,

I

α
V
P
Ɵ
D

= quantidade de chuva dirigida (l/m2);
= coeficiente de chuva dirigida;
= velocidade do vento tomada a 10m de altura (m/s);
= precipitação em superfície horizontal (mm);
= orientação da fachada: ângulo entre o N e a direção normal à parede ( 0);
= direção do vento (ângulo a partir do norte) ( 0).

Dependendo do modelo de estudo adotado, o coeficiente α da Eq. 2 pode adquirir
diferentes expressões. O valor do coeficiente α é o que distingue os modelos e admite-se
constante ao longo do tempo. Alguns modelos adotam α igual a 0,222 (s/m) ou seja 2/9,
outros adotam para α o valor de 0,206 (BLOCKEN at al.; 2011; FREITAS, 2011).
O modelo proposto por Lacy para a quantificação de chuva dirigida é mostrado na Eq. 3
que relaciona a taxa de precipitação da chuva em superfície horizontal (Rh) com taxa de
deposição da chuva em parede vertical (Rv), assumindo que a distribuição do tamanho
das gotas na parede é uniforme, com gotas de tamanhos similares com velocidade finais
de 1/0,222 m/s (4,5 m/s), o que corresponde a um diâmetro de 1,2 mm (adequado para
chuva de intensidade leve a moderada). O valor α de 0,222 expressa o tamanho médio
das gotas como uma função da intensidade da precipitação e a velocidade final de queda
das gotas.
≈

(3)

Giongo, Padaratz e Lamberts (2011, p10) relatam uma explicação dada por email pelo
pesquisador Rydock para a diferença entre os fatores de conversão adotados pelos
diferentes métodos (RYDOCK et al., 2005). Segundo o autor, o valor 0,206 foi
determinado por Lacy em um estudo de 75 eventos de chuva para um período de 16
anos, no qual 1 m²/s (1 ICD) corresponde a 0,206 m ou 206 mm de chuva dirigida em
uma parede vertical, calculado a partir de um valor médio para uma série de eventos de
tempestades (que duram de diversas horas a diversos dias), enquanto o fator 0,222 está
relacionado especificamente a dados de vento e totais de chuva horários. O expoente
0,88 pode ser omitido com boa aproximação.
2.1

ISO 15927-3: 2009

A ISO 15927-3 Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation
of climatic data - Part 3: Calculation of a driving rain index for vertical surfaces from
hourly wind and rain data. (ISO EN, 2009) permite calcular a provável quantidade de
água de chuva projetada sobre uma fachada em uma dada orientação e considera os
dados climáticos horários de precipitação e vento (velocidade e direção) de um
determinado período de tempo, onde o vento sopra na direção da fachada.
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A Eq. 4 apresentada pela norma ISO 15927-3 estabelece a intensidade de chuva dirigida
em um determinado período em campo aberto para uma determinada direção (θ) e a
Eq.5 quantifica a intensidade de chuva dirigida em fachada orientada na direção (θ), em
um determinado período, considerando as condições de exposição da edificação
(topografia, rugosidade, obstruções e tipologia da fachada).
(4)
(5)
onde,

= Intensidade de chuva dirigida em um determinado período em campo aberto para uma
determinada direção
, (l/m2);
= Intensidade de chuva dirigida em fachada orientada na direção
, em um
determinado período (l/m2);
= Média horária da Velocidade do vento (m/s);
= Precipitação em superfície horizontal (mm);
= Orientação da fachada: ângulo entre o N e a direção normal à parede;
= Direção do vento (ângulo a partir do norte);
= Coeficiente de rugosidade;
= Coeficiente de topografia;
= Fator de obstrução;
= Fator da fachada.

Is
Iws
V
P
Ɵ
D
Cr
Ct
O
W

O parâmetro Cr considera a variação da velocidade média do vento devido a altura
acima do solo e a rugosidade do terreno na direção em que sopra o vento, depende da
categoria do terreno (Quadro 1) e é calculado a partir da Eq. 6 ou Eq. 7.
(6)
(7)
onde,

Z
KR
Z0
Zmin

= altura acima do solo (m);
= fator do terreno;
= comprimento da rugosidade aerodinâmica (m);
= altura mínima (m).

Quadro 1 – Categorias do terreno e parâmetros para calcular Cr
Categoria do
terreno

Descrição

I

Frente de mar; margens de lagos com pelo menos 5 km de
água e campo plano sem obstáculos

0,17

0,01

2

II

Terrenos agrícolas com sebes/vedações com estruturas
agrícolas, casas e árvores ocasionais

0,19

0,05

4

III

Áreas suburbanas ou industriais e florestas

0,22

0,3

8

IV

Áreas urbanas em que pelo menos 15% da superfície tem
edifícios com uma altura superior a 15 m

0,24

1

16

Se existir uma variação da rugosidade do terreno a menos de 1 km do local em análise, deve considerar-se a categoria
de terreno menos rugosa que fornece um valor de
maior.
Fonte: ISO 15927-3 (ISO EN, 2009)

O fator CT considera o aumento da velocidade média do vento em colinas isoladas e
escarpas. Deve ser considerado para locais que estejam a mais de meia altura de uma
colina ou para locais que estejam situados até 1,5 vezes a altura de uma escarpa a partir
da base da mesma. CT é calculado através das Eq. 8, Eq.9 ou Eq.10.
CT = 1
CT = 1 + 2 S Ɵ
CT = 1 + 0,6 S

para < 0,05
para 0,05 ≤ Ɵ ≤ 0,3
para Ɵ > 0,3
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(8)
(9)
(10)

onde,

= é o fator obtido a partir dos escalonamento das curvas de níveis (variando de 0 a 1) para
o comprimento da declividade a montante, Lu, ou da declividade a jusante, Ld;
= é a declividade a montante, H/Lu, na direção do vento.

S

θ

Quadro 2 - Comprimento efetivo, Le
Declive a montante do vento Ɵ (=H/Lu)
Raso ( 0,05 ≤ Ɵ ≤ 0,3 )

Íngreme (Ɵ > 0,3)

Le = Lu

Le = H/0,3

Fonte: ISO 15927-3 (ISO EN, 2009)

onde,

Lu

= comprimento real do declive a montante, na direção do vento;

Ld

= comprimento real do declive a jusante do vento;

Le

= comprimento efetivo do declive a montante do vento definido no Quadro 2;

H

= altura efetiva da elevação;

x

= distância horizontal a partir do local até o topo da crista;

z

= distância vertical a partir do local até o topo da crista.

O fator W é uma forma de considerar o tipo de fachada (altura e características) e a
variação da chuva dirigida ao longo da fachada devido ao fluxo de ar nos pontos
singulares. Este fator deve ser obtido para cada posição por meio do Quadro 3.
Quadro 3 – Fator W
DESCRIÇÃO

VALOR MÉDIO

2 pisos
Fachada exposta: cobertura com inclinação ≥ 200 ,
sem beiral
2 pisos
Fachada protegida: cobertura com inclinação ≥ 20 0 ,
com beiral

DISTRIBUIÇÃO
Topo

0,4
Base
Topo
0,3
Base
Topo

2 pisos
cobertura em terraço ou com inclinação < 200

3 pisos
Fachada exposta: cobertura com inclinação ≥ 200 ,
sem beiral

3 pisos
Fachada protegida: cobertura com inclinação ≥ 20 0,
com beiral

Superior a 3 pisos
Cobertura em terraço ou com inclinação < 20 0
Fonte: Adaptada de ISO 15927-3 (ISO EN, 2009)
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0,4

0,3
0,3
0,3
0,5
0,4

Base

0,2

Topo

Base

0,5
0,4
0,3
0,3
0,2

Topo

0,4

0,3

0,4

0,4
Base

0,2

0,5
0,4
0,3
0,2

0,4

0,5 para os 2,5 m
superiores
0,2 para as demais
superfícies

O fator O considera a proteção da fachada pelo obstáculo mais próximo que pode ser
um edifício, vedações ou árvores. É determinado calculando a distância horizontal ao
obstáculo mais próximo que deve ter, no mínimo, a altura da fachada em análise
(Quadro 4). Observa-se que o fator pode variar significativamente ao longo da parede.
Quadro 4 – Valores do Fator de Obstrução O
Distância da parede à obstrução (m)

Fator de obstrução O (*)

de 4 até 8

0,2

acima de 8 até 15

0,3

acima de 15 até 25

0,4

acima de 25 até 40

0,5

acima de 40 até 60

0,6

acima de 60 até 80

0,7

acima de 80 até 100

0,8

acima de 100 até 120

0,9

acima de 120
1,0
(*) Se existir a possibilidade de ocorrência de vento convergente na direção da parede, o fator de
obstrução deve ser considerado igual a 1,0 independentemente de existirem obstruções.

3

ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO DA ISO 15927-3: 2009 PARA
QUANTIFICAÇÃO DE CHUVA DIRIGIDA EM BRASÍLIA-DF

Ao longo das Asas Sul e Norte do Eixo Rodoviário Residencial localizam-se as
superquadras destinadas às edificações residências com predomínio de edifícios com
gabarito uniforme de seis pavimentos. As áreas verdes envolvem os edifícios. A figura 1
ilustra a condição de exposição analisada.
Figura 1- Situação geográfica do Plano Piloto de Brasília onde se localiza a
Superquadra 108 Sul

Fonte:http://pessoal.utfpr.edu.br/ligia/material/
cartografia/tutorial_hipsometria _srtm.pdf

Fonte: http://maps.google.com.br/maps

Para a determinação do Fator de Rugosidade (CR) foram estudadas as categorias de
terreno que dependem da variação da velocidade do vento e da tipologia das edificações
das superquadras residenciais, típicas da cidade de Brasília (Quadro 1). Observando as
categorias, optou-se por descartar as categorias 1 e 2 por não atenderem as condições da
área de análise. Optou-se por considerar a quantificação da chuva dirigida atuando na
parte superior das edificações de 6 pavimentos, para altura Z igual a 18 m.
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Considerando que as superquadras são pouco adensadas e com muita arborização, dos
valores de CR analisados, optou-se pela categoria 3 cujo valor de CR é igual a 0,90.
Para o fator de topografia CT, foi considerado o valor 1, pela situação topográfica da
região analisada que apresenta declividade menor que 0,05 (ver Eq.8).
Para o fator de obstrução O foi considerado o valor 1, pois existe a possibilidade de
ocorrência de vento convergente na direção da parede.
Para o fator de parede W foi considerado o valor 0,5, correspondente à 2,5m da parte
superior das edificações com mais de 3 pisos, com cobertura em terraço.
No caso da cidade de Brasília-DF, os arquivos horários climáticos somente passaram a
ser coletados a partir de maio de 2000, decorrente da implantação da Estação
Automática de Superfície A001. Esses dados ainda não foram publicados, mas podem
ser obtidos por meio de solicitação do arquivo climático ao INMET(Instituto Nacional
de Meteorologia). Os valores adotados para este estudo correspondem aos dados
horários fornecidos pelo INMET referente aos anos 2003 a 2012, portanto 10 anos de
dados horários medidos pela estação A001.
Analisando estatisticamente os dados, verificou-se que menos de 4% eram nulos.
Optou-se, então, por descartar os dados nulos ao invés de qualquer outro critério de
recomposição ou interpolação de dados, considerando a imprevisibilidade de
comportamento horário dos ventos (velocidade e direção) assim como da precipitação.
Para o cálculo da chuva dirigida foram consideradas as fachadas orientadas para N, L,
S, O, NE, SE, SO e NO.
Aplicando a metodologia apresentada pela norma ISO 15927-3, obtêm-se os dados da
Tabela 1, representados nos gráficos das Figura 2 e Figura 3, que apresentam a provável
quantidade de chuva dirigida (l/m2) projetada sobre uma fachada, em uma dada
orientação, para a cidade de Brasília-DF.
Tabela 1 - Intensidade de chuva dirigida (l/m2) orientada para cada fachada, para
cada mês do ano, para a cidade de Brasília-DF
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
ANUAL

N
26,67
20,98
16,34
8,00
0,82
0,15
0,00
2,09
2,38
8,30
23,93
30,87
140,51

NE
18,61
16,44
12,19
10,41
1,20
0,12
0,00
1,80
2,20
10,35
19,43
20,17
112,93

E
10,04
9,39
10,28
10,34
1,84
0,12
0,00
1,15
2,11
13,28
14,72
10,33
83,62

SE
7,25
4,88
9,29
9,58
2,11
0,18
0,01
0,89
2,87
13,99
13,48
7,82
72,34
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S
5,42
3,94
7,77
7,03
1,65
0,24
0,01
0,68
2,90
11,61
11,33
7,65
60,21

SO
7,18
5,45
7,41
5,13
0,96
0,21
0,00
0,32
2,34
8,70
9,87
9,38
56,94

O
15,13
10,89
12,08
3,84
0,67
0,16
0,00
0,46
1,78
7,64
13,79
18,29
84,71

NO
25,88
17,99
16,62
5,67
0,70
0,14
0,00
1,41
2,27
7,66
21,72
29,86
129,92

Figura 2 - Chuva Dirigida - intensidade mensal por orientação de fachada em
Brasília-DF

Figura 3 - Chuva Dirigida - intensidade anual por orientação de fachada em
Brasília DF

4

CONCLUSÃO

A metodologia apresentada pela ISO 15927-3 foi aplicada a um estudo de caso na
cidade de Brasília. O uso de dados climáticos horários aplicados ao modelo da ISO
15927-3 permitiu prever a intensidade de água de chuva que é projetada sobre as
fachadas, considerando as condições de exposição da envoltória do edifício ao longo de
cada mês do ano.
Os dados obtidos mostram que a chuva dirigida é mais intensa no mês de dezembro,
seguido pelo mês de janeiro. A fachada orientada para Norte é aquela que recebe maior
quantidade de água de chuva dirigida ao longo do ano, seguida pelas fachadas Noroeste
e Nordeste. As fachadas que menos recebem chuva dirigida ao longo do ano são as
fachadas orientadas para Sudoeste e para Sul. Comparando o período chuvoso (de
outubro a março) com o período seco (de abril a setembro) verifica-se que a fachada
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Norte seguida pela fachada Noroeste e Nordeste são as fachadas mais atingidas pela
chuva dirigida nos meses chuvosos.
Ao considerar as condições locais de exposição da edificação na quantificação da água
de chuva que é projetada na fachada, o resultado é mais preciso do que quando
considerada a ação do vento sobre a precipitação em campo aberto.
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RESUMO
O mercado da construção civil precisou adotar sistemas mais rápidos para produzir
moradias seriadas em reposição ao déficit habitacional brasileiro. Contudo, os mesmos
sistemas construtivos têm sido utilizados de forma semelhante em todo Brasil,
independentemente do clima ou outras questões regionais. O objetivo deste estudo
consiste no diagnóstico do desempenho térmico da envoltória de habitação multifamiliar
em concreto para as oito Zonas Bioclimáticas brasileiras. Para tanto, será analisado um
protótipo do sistema construtivo em concreto pelos métodos prescritivos das normas
nacionais. Foram considerados os requisitos relativos ao desempenho térmico das normas
NBR 15.220 e 15.575 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e também
do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de
Edificações Residenciais (RTQ-R) e Selo Casa Azul, bem como a eficiência do edifício
para verão e inverno pelo RTQ-R. Selecionou-se uma edificação com paredes e lajes
maciças de concreto e telha de fibrocimento. Analisaram-se, ainda, variações do projeto
adicionando-se isolamento na cobertura e alterando-se a área de ventilação. Verificou-se
que os valores limites indicados são distintos em cada norma o que evidencia falta de
uniformização na legislação brasileira. Por outro lado, todas as prescrições apontaram a
necessidade de isolamento térmico para a parede de concreto. Já cobertura dispensa este
recurso caso possua cores claras. Quanto aos resultados do RTQ-R, infere-se que a
melhoria da transmitância da cobertura foi suficiente para aumentar a eficiência da
envoltória no verão, exceto para a zona bioclimática 2. Em suma, as paredes de concreto
compõem um sistema construtivo recente e em crescimento no Brasil que necessita de
verificação do impacto térmico da sua adoção seriada. Este estudo propõe-se colaborar,
portanto, com esta demanda.
Palavras-chave: normas brasileiras, envoltória de concreto, desempenho térmico.
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ABSTRACT
The construction market started to adopt faster and serial systems to reduce the Brazilian
housing deficit. However, so the same constructive systems are used similarly throughout
the country, regardless the local climate. This paper aims to diagnose the thermal
performance envelopment of a multifamily dwelling for the Brazilian Bioclimatic zones.
For this, it considers a building prototype on concrete, tested using the prescriptive
methods of Brazilian standards. The requirements of NBR 15.220, NBR 15.575, RTQ - R
and Blue House Label, about thermal performance and building efficiency for summer
and winter for the RTQ -R were considered. It was selected a building with walls and
slabs on concrete and fiber cement roof. It also analyzed projects variations on insulation
for the roof and ventilation opening areas. Results showed that the limit values are
different for each standard, which highlights the necessity of uniform the requirements.
Furthermore, all the prescriptions indicated that is necessary thermal insulation for the
concrete wall. There is no needing insulate light colors roofs. For RTQ -R, it can be
inferred that the improvement of roof transmittance was enough to increase the envelope
efficiency in the summer, except for zone 2. In sum, the concrete wall is a growing system
in Brazil that requires verification of the thermal impact of its serial adoption. This study
aims, collaborate with this demand.
Keywords: Brazilian standards, concrete envelopment, thermal performance.

1 INTRODUÇÃO
Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios – Pnad, de 2008, estimase um déficit de 5,5 milhões de moradias (BRASIL - Ministérios das Cidades, 2008, p.8891). Tal fato alavancou a criação de novos programas governamentais bem como a adoção
de sistemas construtivos mais rápidos para a redução deste déficit. Neste sentido, cresce
a utilização das paredes de concreto maciças em razão da velocidade de execução em
relação àqueles tradicionais. Neste sistema a estrutura e a vedação são moldadas "in loco"
numa única etapa de concretagem permitindo maior racionalização, produtividade,
redução de prazos, material e mão de obra (MELHADO, p.4, 1998).
Contudo, acredita-se que este sistema construtivo necessite de modificações para atender
as prescrições mínimas referentes ao desempenho térmico de edifícios. No Brasil têm-se
quatro instrumentos normativos em vigor que abordam o tema: a NBR 15.220 (2005), a
NBR 15.575 (2013), o Selo Casa Azul (2010) e o RTQ-R (2012). A primeira norma citada
refere-se a habitações unifamiliares de interesse social com até três pavimentos além de
estabelecer o zoneamento bioclimático brasileiro bem como as diretrizes construtivas
específicas para cada zona (ABNT, 2005). A segunda NBR, criada em 2008 e em vigor
desde julho de 2013, estabelece desempenho mínimo para novas habitações quanto ao
quesito térmico, acústico, lumínico, estrutural, de segurança contra incêndio, durabilidade
(vida útil de materiais e estruturas), entre outros (ABNT, 2013). No âmbito do Programa
Brasileiro de Etiquetagem PBE EDIFICA tem-se o RTQ-R, instituído pelo Inmetro em
2010 e atualizado em 2012. Tal regulamento estabelece métodos para avaliação e
etiquetagem voluntária de habitações. A classificação alcançada pela edificação é
atestada por meio da Etiqueta Nacional de Conservação da Energia (ENCE), a qual
informa seu desempenho energético avaliado por requisitos de eficiência que variam de
A (mais eficiente) a E (menos eficiente). Atribui-se para cada requisito um peso e o
edifício será classificado de acordo com a sua pontuação final podendo obter pontos
extras por bonificações (BRASIL, 2012).
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Já o Selo Casa Azul da Caixa Econômica Federal tem por escopo atestar o caráter
sustentável de construções habitacionais de interesse social apresentadas em processos de
financiamento ou incluídas em programas de repasse imobiliário. A adesão ao processo
de certificação é voluntária. Têm-se três categorias variando da básica à superior (Bronze,
Prata e Ouro) com critérios obrigatórios específicos (BRASIL, 2010).
Em síntese, destaca-se a necessidade de se evidenciar a viabilidade de uso e performance
nacional do sistema construtivo em concreto frente às normas. Este trabalho busca
diagnosticar o desempenho térmico da envoltória de uma habitação multifamiliar neste
sistema. A análise limita-se ao método prescritivo da NBR 15.220, NBR 15.575, RTQ-R
e Selo Casa Azul. Serão considerados os requisitos referentes à transmitância de paredes
e coberturas, ventilação natural e cruzada e iluminação natural. Será analisada, ainda, a
aplicabilidade das prescrições normativas, variações no projeto da habitação e também
classificação de uma unidade pelo RTQ-R.

2 METODOLOGIA
Definiu-se amostra da tipologia típica de apartamento em paredes de concreto dentro dos
parâmetros do mercado. Posteriormente, aplicou-se o método prescritivo de modo a
analisar a envoltória do sistema de acordo com a norma NBR 15.220, NBR 15.575, RTQR e Selo Casa Azul. Para o RTQ-R realizou-se classificação da unidade habitacional com
as condições mais críticas do ponto de vista térmico. Analisou-se a habitação tal como
foi planejada no projeto original bem como uma opção modificada. Considerou-se para
esta segunda alternativa o aumento da área de ventilação para os ambientes que não
atingiram o mínimo exigido bem como a influência do isolamento de uma manta de lã de
vidro de 6 cm na cobertura para o desempenho da edificação. Para a classificação no
RTQ-R adicionaram-se também venezianas nos dormitórios.

2.1 O estudo de caso
O caso escolhido consiste num projeto de padrão construtivo popular, fornecido por
construtora de abrangência nacional, estruturado em paredes de concreto moldada in loco
com 10 cm. Este padrão está sendo atualmente construído, em larga escala, nas zonas
climáticas 3 e 8, para empreendimentos econômicos desta construtora. Conforme se
observa na figura 1, a planta da habitação se apresenta em forma de “H”, tendo a
edificação quatro pavimentos e quatro apartamentos por andar com 40 m². Cada unidade
possui sala, dois quartos, banheiro e cozinha conjugada com a área de serviço. A cobertura
é composta por laje de concreto de 10 cm com telha de fibrocimento de 6 mm. Os
ambientes não possuem forro e o pé direito é de 2,50 m. As janelas especificadas são
compostas por esquadrias de alumínio com vidro simples incolor, sem veneziana.
Figura 1 – Planta base do edifício selecionado.
Figura 2 e 3 – Fachada 1 e 5, respectivamente, do edifício a ser estudado.

1

2

Fonte: Arquivo disponibilizado pela construtora.
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3

3 DESENVOLVIMENTO
Neste item serão expostos os resultados do projeto real e modificado da habitação
analisada frente aos limites exigidos para transmitância de paredes e coberturas,
ventilação natural e cruzada e iluminação natural da NBR 15.220, NBR 15.575, RTQ-R
e Selo Casa Azul. Complementarmente será realizada classificação pelo método
prescritivo do RTQ-R da unidade mais crítica do ponto de vista térmico, no caso a 401.

3.1 Caracterização do desempenho térmico pelas normas.
Para caracterizar o desempenho térmico da edificação foram analisados os pré-requisitos
da envoltória. Todos estes elementos, caso não sejam adequadamente dimensionados,
podem influenciar no ganho de calor do edifício. Neste sentido, será inicialmente
apresentado o comparativo do projeto real e modificado da habitação com os parâmetros
de transmitância térmica de paredes para as zonas bioclimáticas (ZB) brasileiras,
definidas na NBR 15.220, conforme a Tabela 1 a seguir.
Tabela 1 – Transmitância térmica de paredes - Upar (W/(m²K)).
Legenda:

Fonte: (ABNT, 2005; ABNT, 2013; BRASIL, 2010 e BRASIL, 2012). Elaboração própria.

Nota-se que as paredes do projeto real e modificado são equivalentes tendo, portanto, o
mesmo valor de transmitância térmica. Em ambas os valores atingidos não foram
aprovados em nenhuma norma e ZB. Se faz necessário, portanto, o isolamento térmico
das paredes ou a verificação do desempenho térmico do edifício por meio de simulação
computacional ou medição, conforme recomendação da NBR 15.575. Todavia, um único
parâmetro não pode ser considerado o causador do desempenho inadequado da edificação
sendo necessário verificar também, a influência da alteração de outras variáveis. É
possível que este sistema construtivo seja passível de execução em conformidade com as
normas para todas as ZBs com pequenas modificações. Manteve-se a mesma tipologia de
parede para que pudesse ser verificada a influência das alterações na transmitância da
cobertura e área de abertura de ventilação. Todavia, estas modificações só poderão ser
percebidas na classificação da unidade habitacional a ser realizada pelo RTQ-R. Em
relação aos parâmetros de transmitância térmica de coberturas, assim como exigido para
paredes, tem-se a Tabela 2 a seguir.
Tabela 2 – Transmitância térmica de coberturas - U cob (W/(m²K)).
Legenda:

Fonte: (ABNT, 2005; ABNT, 2013; BRASIL, 2010 e BRASIL, 2012). Elaboração própria.
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A cobertura do projeto real composta de laje maciça de concreto (10 cm), câmara de ar e
telha de fibrocimento (6 mm) atingiu um valor de transmitância térmica que atendeu ao
mínimo do RTQ-R, NBR 15.575 e Selo Casa Azul para as zonas bioclimáticas 1 a 6 e
também à NBR 15.220 para a zona 8. Caso possuísse cor clara este mesmo sistema
atenderia todas as normas e zonas, exceto para a NBR 15.220 por uma diferença de
0,07W/(m2 K) nas zonas de 1 a 7. Todavia este montante não representa uma diferença
significativa que justificaria alteração da tipologia ou isolamento do sistema. A cobertura
original se mostra, portanto, adequada às exigências das normas, exceto para as zonas 7
e 8. Todavia, a NBR 15.220-3 sugere que para as zonas 1 a 6 se utilize coberturas leves e
isoladas e por esta razão testou-se uma opção de isolamento para a cobertura no projeto
modificado mantendo a composição original acrescida de uma manta de lã de vidro de 6
cm. Esta alternativa atendeu com facilidade o parâmetro mínimo de todas as normas tendo
também alcançado desempenho intermediário para as zonas 3 a 8 e superior nas zonas 1,
2 conforme valores estabelecidos na NBR 15.575-5. Destaca-se que a diferença para se
obter o nível superior nas zonas 3 a 8 foi de 0,03W/(m2 K) fato que indica uma diferença
ínfima para se atingir o melhor padrão de exigência da NBR 15.575-5. Note-se que para
esta cobertura com telha de cor média o valor mínimo exigido pelas normas foi
semelhante para todas as zonas bioclimáticas, exceto para NBR 15.220-3 que não
considera variações da sua exigência em relação a um limite de absortância. Ademais, da
mesma forma que ocorre para as paredes, as zonas 1 e 2, correspondentes a climas mais
frios não possuem limites mínimos de absortância em nenhuma das normas analisadas.
Em relação ao parâmetro de ventilação natural, apenas para a sala adotaram-se dois
diferentes percentuais de abertura para ventilação em relação à área de piso do ambiente.
No projeto original em razão de duas partes fixas na janela este valor foi de 5,47% e no
projeto modificado de 15,28% devido à alteração de folhas fixas para o sistema se abrir
horizontalmente (pivotante). Desta forma tem-se na Tabela 3, a seguir, o desempenho das
aberturas em relação à ventilação natural da edificação.
Tabela 3 – Ventilação natural.

Legenda:

Fonte: (ABNT, 2005; ABNT, 2013; BRASIL, 2010 e BRASIL, 2012). Elaboração própria.

No projeto original, tanto a sala individualizada da cozinha quanto conjugada a esta não
atendem a exigência mínima de das normas analisadas à exceção do RTQ-R para zona 7.
Já o projeto modificado não atende aos requisitos da NBR 15.220-3 para a zona 1 a 6 e 8,
sendo está última zona em desconformidade também com as prescrições do Selo Casa
Azul. O dormitório e a cozinha não cumpriram as áreas mínimas de abertura para a NBR
15.220-3 para nenhuma zona, nem para o RTQ-R ou para o Selo Casa Azul para a zona
8 tanto para o projeto real quanto para o modificado na Região Nordeste e Sudeste e
nenhuma norma na Região Norte desta mesma zona. Nota-se, no geral um maior rigor
nas exigências da NBR 15.220-3 para todas as zonas bioclimáticas, especialmente para a
zona 8. Esta divergência dificulta a aplicabilidade das normas de forma padronizada e os
limites mais rigorosos são de difícil cumprimento na prática, já que para atendimento os
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vão deveriam aumentar 25 a 30% nos ambientes do projeto modificado, o que
corresponderia a 66 e 63% da área da parede em que estão inseridas para a cozinha e para
sala, respectivamente, considerando uma área livre de 1,2m para peitoril apenas para a
cozinha. Portanto, caso fosse possível uniformizar as exigências relativas à ventilação
natural em relação ao valor predominante médio das prescrições, excluindo os valores
mais rigorosos da NBR 15.220-3 e Selo Casa Azul para zona 8, a edificação modificada
atingiria o mínimo requerido. Em relação aos parâmetros de ventilação cruzada, tem-se a
recomendação da ventilação seletiva, cruzada e cruzada permanente conforme se observa
na Tabela 4 a seguir.
Tabela 4 – Ventilação cruzada.
Legenda:

Fonte: (ABNT, 2005; ABNT, 2013; BRASIL, 2010 e BRASIL, 2012). Elaboração própria.

Observa-se que a edificação original não precisou ser modificada neste requisito pois
cumpriu a exigência apresentada para todas as normas. Nota-se que NBR 15.575-4 não
possui exigência para o parâmetro de ventilação cruzada. Já o RTQ-R apresenta
prescrição de teor diferente em relação às demais. Assim, a uniformidade das exigências
simplificaria a aplicabilidade das normas em relação a este parâmetro. Por fim, quanto à
iluminação natural tem-se a síntese representada na Tabela 5 a seguir.
Tabela 5 – Iluminação natural.
Legenda:

Fonte: (ABNT, 2005; ABNT, 2013; BRASIL, 2010 e BRASIL, 2012). Elaboração própria.

Neste caso, o projeto real e o modificado não apresentam diferenças em relação à área
disponível para iluminação natural. Sendo assim, apenas para o Selo Casa Azul os
parâmetros do dormitório e da cozinha não atingiram o mínimo exigido para todas as
zonas, exceto para a 7. Nota-se, também, que o Selo Casa Azul apresenta um rigor maior
do que as demais normas dificultando sua aplicação. Cabe destacar que a NBR 15.220
não apresenta exigência para este quesito uma vez que trata especificamente de
desempenho térmico. Observa-se, também que a NBR 15.575-1 estabelece parâmetros
para este quesito em nível de iluminação ou iluminância (lux) o que dificulta uma
avaliação uniforme das exigências normativas uma vez que as demais apresentam um
percentual mínimo de aberturas em relação à área útil do ambiente. Para avaliação das
prescrições da NBR 15.575 fez-se uma simulação anual dos ambientes da edificação, para
o horário das 6h às 18h, no programa Daysim com objetivo de verificar os níveis de
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iluminância atingidos. Contudo, tal norma não específica o valor médio de atendimento
deste parâmetro ao longo do dia. Assim, estabeleceu-se um aproveitamento de 70% da
exigência ao longo do dia tanto para os ambientes de permanência prolongada quanto
para os e permanência transitória. Assim, conforme a norma selecionada a edificação
pode atender ou não ao mínimo exigido já que não existe uma similaridade nas
prescrições (FERREIRA; PEREIRA, 2012).

3.2 Classificação da envoltória do edifício pelo RTQ-R.
Para a classificação do edifício em estudo pelo método prescritivo do RTQ-R considerouse a unidade habitacional que apresentasse as condições mais críticas do ponto de vista
térmico. Desta forma, examinou-se o apartamento de cobertura nº 401 sendo o quarto 1
com uma face voltada para sul e outra para oeste, o quarto 2 orientado para norte e oeste
e a sala voltada para sul. Avaliou-se a habitação para as condições do projeto original e
modificado. Na tabela 6, a seguir, tem-se a classificação da unidade para o projeto real.
Cabe ressaltar que a avaliação baseia-se numa classificação variável de A ao E,
respectivamente da melhor para a pior, mediante uma pontuação calculada a partir dos
níveis de eficiência dos diferentes requisitos conforme equações específicas e
equivalentes numéricos para as condições de verão e inverno. Os Graus Hora de
Resfriamento (GHR) e o Consumo de Aquecimento (CA) apresentam pesos diferenciados
para cada zona bioclimática sendo este último aplicável somente para as zonas mais frias
enumeradas de 1 a 4.
Tabela 6 – Classificação da UH do projeto real.

Fonte: (BRASIL, 2012). Elaboração própria.

Em relação aos pré-requisitos, a edificação obteve classificação A para a iluminação
natural de todos os ambientes e a ventilação natural obteve A para os quartos e C para a
sala tendo em vista a reduzida área de abertura em razão de uma grande área fixa
especificada no projeto. O sistema construtivo obteve classe C conforme os valores de
transmitância térmica das paredes e cobertura adotadas. A ventilação cruzada atende ao
pré-requisito da unidade habitacional atingindo a classificação A.
Quanto ao GHR observa-se uma variação de B a E sendo a zona 1 aquela que apresentou
melhor classificação possui, de fato, as temperaturas mais amenas no verão. A pior
classificação se deu para a zona 2 na qual todos os ambientes atingiram a classe E.
Esperava-se que as zonas de 5 a 8, que apresentam, no geral, climas mais quentes,
tivessem piores classificação para o GHR. A sala por estar orientada a sul deveria também
apresentar melhor classificação do que os outros ambientes fato que não se confirmou nas
zonas 1 e 2. O quarto 2 por estar voltado para norte e oeste deveria ter a pior classificação
mas somente nas zonas 5 e 8 esta influência da orientação pôde ser observada.
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Quanto ao CA esperava-se que a zona 1, região de inverno mais acentuado, tivesse a pior
classificação para o consumo de aquecimento o que não se confirmou uma vez que a zona
3 obteve a classificação mais baixa. O melhor resultado de CA foi para as zonas 2 e 4.
Era de se esperar que a zona 4, de clima quente e seco, tivesse melhor consumo de
aquecimento já que não apresenta uma grande frequência de ocorrência de baixas
temperaturas. Por outro lado, a zona 2 deveria ter apresentado pior CA do que a Zona 3.
Recomenda-se que as zonas 2 e 3 sejam simuladas computacionalmente para verificar
possíveis diferenças na avaliação do método prescritivo do RTQ-R. No geral, observa-se
que o desempenho do sistema construtivo no verão foi regular na zona 1 e 4 (C),
insuficiente nas zonas 5, 7 e 8 (D) e inadequado nas zonas 2, 3 e 6 (E). No inverno o
desempenho foi igualmente admissível (C) nas zonas de 1 a 4. Nota-se que a edificação
só teria um desempenho minimamente aceitável nas zonas 1 e 4. Infere-se que esta
tipologia necessita de ajustes para melhorar seu desempenho térmico.
Na tabela 7 a seguir, tem-se a classificação da unidade habitacional conforme
modificações no projeto. Para esta tipologia acrescentou-se veneziana nos dormitórios,
aumentou-se a área de ventilação na sala de 5,47% para 15,28% e acrescentou-se
isolamento na cobertura obtendo-se, portanto, a classe A nestes pré-requisitos.
Tabela 7 – Classificação da UH do projeto modificado.

Fonte: (BRASIL, 2012). Elaboração própria.

Acreditava-se que a cobertura original não aprovada pelas prescrições estivesse
impactando negativamente no desempenho global do sistema. De fato, a variável que
apresentou maior influência na classificação foi à redução da transmitância térmica da
cobertura. A alteração da área de ventilação na sala não influenciou a classificação para
o GHR e o CA entrando apenas para a média do equivalente numérico de resfriamento e
aquecimento. O impacto da adoção do sombreamento pelas venezianas nos quartos
também não pode ser percebido. Esperava-se a tipologia com paredes de concreto maciças
atingisse uma classificação melhor para todas as zonas após os ajustes na ventilação
insuficiente da sala e também do isolamento da cobertura em relação ao projeto original.
Observa-se significativa melhoria nos GHR e no CA, porém, as zonas 2 e 3 mantiveram
uma das piores classificações para o GHR. Percebe-se que apesar da parede de concreto
não ser previamente aprovada pelas prescrições normativas (NBR 15.220, NBR 15.575,
Selo Casa Azul e RTQ-R) obteve-se uma classificação regular da unidade habitacional
com as condições térmicas mais críticas da edificação em todas as zonas bioclimáticas
brasileiras, exceto para a zona 2 no verão. O projeto modificado apresentou relevante
melhoria em relação ao desempenho daquele originalmente concebido. Cabe destacar que
a classificação da unidade 401 seria, em tese, a pior do edifício uma vez que os
dormitórios estão voltados para a direção norte e oeste, sendo as fachadas que recebem
maior carga térmica. Assim, os apartamentos dos andares de 1 a 3 e mesmo as outras
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unidades do quarto andar, poderão ter um desempenho melhor do que este ora
apresentado. Após os resultados da tipologia modificada, testou-se, complementarmente,
o potencial de melhoria na classificação da variação da absortância solar da cobertura,
capacidade térmica do sistema construtivo e transmitância das paredes. Verificou-se que
a redução da absortância da cobertura isolada poderia contribuir para reduzir o GHR do
sistema construtivo, mas por outro lado aumentaria o consumo anual necessário para
aquecimento (CA), em alguns casos. Esta diferença, contudo, não significou na maioria
dos casos variação na classificação do edifício. Já o aumento da capacidade térmica e a
redução da transmitância térmica da parede não teria um impacto significativo na
classificação final da unidade habitacional conforme variações testadas para o sistema.
Assim, o uso da cor clara na cobertura seria mais econômico para melhorar a classificação
da habitação do que o isolamento da cobertura pelo método prescritivo. Ademais,
poderiam ser adotadas estratégias de melhoria no edifício1 de forma a contabilizar pontos
extras para aumentar ainda mais a classificação final. De toda forma, para resultados mais
detalhados recomenda-se simulação computacional do caso estudado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No Brasil a adoção de uma norma pode ou não indicar a aprovação de determinado
requisito necessário para avaliação do desempenho térmico de uma envoltória. Neste
sentido, é necessario que haja uniformização das exigências normativas. Em função da
norma selecionada verifica-se aumento de rigor dos parâmetros em relação às demais por
vezes inclusive dificultando sua aplicabilidade, principalmente o quesito de ventilação
natural. Percebe-se, portanto uma necessidade de atualização dos valores limites das
normas para estabelecimento de um mínimo comum, especialmente para a NBR 15.2203, que apresenta valores de transmitância térmica, e área de abertura diferentes das demais
normas que desde 2005 não passou por modificações.
No geral, após modificações no projeto foi possível atingir um desempenho regular para
o verão e inverno para a unidade habitacional com as condições térmicas mais críticas,
exceto para a zona 2. Para a tipologia analisada, caso a cobertura se apresentasse em cor
clara seu isolamento seria desnecessário para o atendimento do limite estabelecido pela
NBR 15.575, RTQ-R e Selo Casa Azul, para as zonas 3 a 8 que consideram um valor de
transmitância térmica menor em razão da adoção do limite de absortância solar (α) mais
baixo. Todavia, a melhoria da transmitância térmica da cobertura causou significativo
incremento da eficiência do sistema como um todo para a classificação estabelecida pelo
RTQ-R. O desempenho do edifício está diretamente atrelado às escolhas projetuais e suas
variáveis. Assim, uma única variável não responde isoladamente pelo seu desempenho
inadequado da edificação. As normas NBR 15.575 e RTQ-R abrem, ainda, a possibilidade
de adotar procedimentos para um diagnóstico mais aprofundado do edifício por meio de
simulação computacional, caso algum requisito não tenha atendido as prescrições
estabelecidas.
Este trabalho buscou diagnosticar o desempenho do sistema construtivo em concreto
maciço no Brasil para a tipologia padrão adotada em habitações multifamiliares de
interesse social. Por meio deste estudo de caso testou-se, também, a similaridade das
exigências normativas para os requisitos comuns estabelecidos, bem como a
aplicabilidade de seus limites na prática. Apenas pelo método prescritivo do RTQ-R é
possível atingir um desempenho aceitável para as paredes de concreto, mesmo seu valor
1

Podem-se citar, neste caso, as iniciativas que racionalizam o uso da água e energia, dentre outras.
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de transmitância térmica sendo superior ao limite estabelecido. Para a NBR 15.575 devese testar o desempenho do edifício pelo método de medição ou simulação computacional.
Conforme classificação realizada pelo RTQ-R, o sistema construtivo em concreto maciço
se mostrou uma opção viável do ponto de vista térmico para os empreendimentos
econômicos com reduzidos prazos de execução para todas as zonas bioclimáticas
brasileiras. Todavia, deve-se atentar para os ajustes necessários para cada especificidade
climática em especial para a zona 2 que apresentou desempenho insuficiente para esta
tipologia. A absortância reduzida na cobertura se mostrou a alteração mais significativa
para a melhoria da eficiência da envoltória. Assim, não existe um fator isolado para um
desempenho térmico inadequado. Deve-se avaliar a edificação como um todo, incluindo
estratégias projetuais de orientação, dimensionamento de aberturas, dentre outras.
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RESUMO
Os mapas de danos de fachadas são representações gráficas que objetivam identificar e discriminar as
manifestações patológicas, sintetizando as alterações de condições operacionais e estruturais de partes
desse sistema. Atualmente, as imagens fotográficas digitais não se limitam à documentação do estado dos
edifícios, pois a elevada qualidade das câmeras fotográficas digitais e a existência de ferramentas
numéricas possibilitam o desenvolvimento de novos métodos, como a aplicação de processamento de
imagem. O processamento digital de imagens é o conjunto de técnicas para a manipulação de imagens,
objetivando facilitar a extração de informações. Diante da contextualização, o presente trabalho visa
mapear e quantificar manchas escuras em fachadas por meio de processamento digital de imagens em
uma ferramenta numérica implementada no MATLAB. Os dados apresentados são baseados em
resultados parciais. Para realização da pesquisa experimental, foi utilizada para a aquisição das imagens
das fachadas da Biblioteca Central da UnB uma câmera fotográfica digital de 20,2 megapixels acoplada
em veículo aéreo não tripulado (VANT). Posteriormente à aquisição das imagens, essas foram
processadas no programa de fotogrametria digital para geração de ortoimagens, as quais foram carregadas
no MATLAB. O mapeamento de manchas foi realizado por meio do código para detecção do contorno,
padrões de cores e valor de área mínima desejada. Os mapas de danos das fachadas foram criados com
sucesso e fazendo também uso de informações sobre o percentual quantitativo de manchas escuras em
diferentes intervalos de área em escalas de cm2.
Palavras-chave: Fachadas, Mapa de danos, Processamento digital de imagens.

ABSTRACT
Damage maps are graphical representations that aim to identify and classify pathological manifestations
in building facades in order to classify the operational and structural changes of the system condition.
Currently, digital photography images are not limited to only register the state of the buildings since the
high quality digital cameras and the existence of numerical tools enable the development of new methods
of image processing. The digital image processing is the set of techniques for manipulating images,
aiming to facilitate the extraction of information. Given the context, this paper aims to map and quantify
stains and change of patterns on facades through digital image processing in a numerical tool
implemented in MATLAB. The data presented are based on partial results that acquired images of the
facades of the Central Library at University of Brasilia using a digital camera of 20.1 megapixels
coupled to unmanned aerial vehicle (UAV). After the image acquisition, those were processed to generate
orthoimages. The mapping of stains in MATLAB was performed to detect contour, color standards and
minimum value desired area. Defects maps of the facades were also created with the quantitative
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information of the percentage of stain. The results showed the successful quantitative identification and
characterization of stains patterns in different ranges of area even in a cm2 scale.
Keywords: Facades, Defects maps, Digital images processing.

1

INTRODUÇÃO

A preocupação com o sistema fachada é relevante, pois a integridade diz respeito à
permanência do edifício que, para ser vivido, necessita cumprir o tempo previsto para a
sua duração sem perdas funcionais ou estéticas (CARRIÓ, 1985). O estudo sistêmico
dos danos em fachadas baseado em mapas de identificação de problemas, e
consequentemente na suposição das causas e compreensão dos mecanismos, favorece a
elaboração de instrumentos preditivos ou corretivos, ou seja, em ações de manutenção
ou recuperação do invólucro do edifício.
Nesse propósito, pesquisas têm-se dedicado a compreender os fatores que corroboram o
surgimento dos danos em fachadas (PETRUCCI, 2000; FLORES-COLEN, 2009).
Alguns desses trabalhos apoiam-se metodologicamente na criação de mapas de danos
para fachadas por meio da inspeção visual, seguida da quantificação de manifestações
patológicas globais do elemento considerado.
Segundo Bertrand et al. (2003), a inspeção visual é o primeiro passo para a avaliação
contínua em edifícios, pois permite que decisões sejam tomadas quanto à necessidade
de procedimentos de intervenções em fase de uso. Esse método de verificação
caracteriza-se pelo empirismo, pelas experiências adquiridas sobre o comportamento e
pela coleta de informações em serviço.
A inspeção visual é etapa preponderante para o mapeamento de danos em fachadas,
apoiando-se sobre instrumentos que possam auxiliar no trabalho de campo, como:
representação em desenho das fachadas; instrumentos de auxílio para visualização
(binóculos, lupas, dentre outros); e equipamentos de registros (máquinas fotográficas).
A quantificação dos danos deve ser realizada junto à caracterização e comentários
pertinentes aos mesmos, sendo identificados nas representações das fachadas.
Tinoco (2009) comenta que mapa de danos é a representação gráfico-fotográfica,
objetivando ilustrar e discriminar, rigorosamente, todas as manifestações de
deterioração da edificação, sintetizando, desse modo, o resultado das investigações
sobre as alterações de todos os sistemas e componentes do edifício. Barthel et al. (2009)
definem o mapa de danos como a representação gráfica do levantamento dos danos
identificados no edifício, relacionando-os com os possíveis agentes e causas, citando-se:
fissura, degradação por umidade, destacamentos de revestimento, corrosão e outros.
Em pesquisa realizada por Gaspar (2009), a fase de levantamento dos danos envolveu a
técnica de desenho à mão para representar as anomalias em fachadas. Por meio de
esboços esquemáticos, vantagens adicionais do uso da técnica são apontadas pelo autor,
como: maior capacidade do inspetor em memorizar o estudo de caso, facilidade em
inserir comentários sobre o edifício e os danos no desenho esquemático e organização
prévia, antes do início dos registros fotográficos (Figura 1).
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Figura 1 - Exemplo de desenho esquemático com indicações escritas
complementares

Fonte: Gaspar (2009)

Baseando-se na relevância da elaboração de mapas de danos como instrumento
preditivo de ações de manutenção e recuperação de fachadas, a presente pesquisa
propõe como objetivo principal o desenvolvimento de uma metodologia de mapeamento
e quantificação automática de manchas oriundas de sujidade e crescimento de
microrganismos formados sobre superfícies de fachadas com acabamento em concreto
aparente por meio do processamento digital de imagens. Dessa maneira, os métodos
desenvolvidos visam possibilitar a agilidade na geração de mapas de danos, assim como
uma maior precisão dos resultados.
2

MAPA DE DANOS E PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

Costa (2011) enfatiza que o mapa de danos é um material ilustrativo contendo a
representação dos componentes construtivos (parede, piso, esquadrias, telhado, etc.) e a
deterioração manifestada, assim como as informações necessárias para embasar as
atividades seguintes de intervenção e consolidação para os projetos de conservação e
restauro. Para tanto, esse tem como forma de apresentação a sobreposição de elementos
gráficos, hachuras, fotografias, índices, cores, letras, e legendas contendo dados sobre a
incidência dos danos no edifício e suas partes. Nesse sentido, a identificação dos danos,
geralmente, é apresentada em representações bidimensionais, tais como plantas ou
elevações da edificação, estando os danos ou alterações representados pelas: hachuras;
cores; símbolos e números, de forma junta ou separada, representando as informações
relacionadas às características dos materiais, dos agentes e causas da degradação.
A tipologia de mapas de danos é descrita como a linguagem gráfica utilizada para
representar o dano encontrado, podendo abranger várias formas de representação, tendose as mais usuais: símbolos, linhas, manchas de cores, manchas de texturas, índices de
letras ou números, fotografias, mapas com fichas técnicas, ortoimagens ou textos
descritivos, além de poder-se associar mais de uma linguagem gráfica num mesmo
mapa de dano (COSTA, 2010).
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A forma de representação do dano estará intimamente relacionada com vários aspectos,
ou melhor, à maneira de representá-lo no mapa após a inspeção e a detecção pode ser
direcionada pelo tipo de manifestação patológica (fissura ou mancha) ou pela forma da
representação da edificação (fotografia ou representação gráfica de fachada).
No trabalho desenvolvido por Tinoco e equipe, foi realizado um mapeamento que
resultou no mapa de danos em fachada de sobrado tombado pelo IPHAN (Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) na cidade de Recife, em região remanescente
da ocupação urbana no período holandês, no bairro de Santo Antônio. A metodologia
utilizada na identificação dos danos foi a inspeção visual e de contato por experiência
(FIGURA 2).
Figura 2 - Mapa de identificação de danos

Fonte: Tinoco (2009)

Tinoco (2009) ressalva que os mapas de danos devem possuir valor cognitivo,
possuindo informações claras e objetivas, não se limitando ao aspecto técnico da
comunicação visual e à quantidade de informações. O mesmo autor discerne que a
objetividade e a clareza devem ser alcançadas pela qualidade, contrapondo-se à
necessidade de redução e disponibilização das informações indispensáveis à
comunicação visual dos danos e de suas respectivas resoluções.
No entanto, os mapas de danos criados pelos autores citados foram elaborados a partir
da vetorização da fachada e da representação gráfica das deteriorações em programas
CAD (Computer Aided Design), num processo interativo entre software e usuário,
tendo-se as imagens fotográficas como ferramenta.
Atualmente, a utilização de imagens fotográficas digitais para a criação de mapas de
danos de fachadas é um dos métodos mais utilizados e eficientes como forma de
representação. Imagens são definidas como uma função dimensional f(x,y), onde x e y
são coordenadas espaciais e a amplitude de f em qualquer par de coordenadas (x,y) é
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chamada de intensidade da imagem nesse ponto. Assim, quando x,y e os valores de f são
quantidades discretas e finitas, a imagem é chamada de digital. Uma imagem digital é
composta de um número finito de elementos, onde cada elemento possui um valor e
uma localização particular, denominado pixel. A imagem truecolor é uma imagem na
qual cada pixel é especificado por três valores, sendo um para cada um dos
componentes RGB (vermelho, azul e verde) da cor do pixel.
A estrutura básica de informação no MATLAB é a matriz, ou seja, um conjunto
ordenado de elementos reais ou complexos. Naturalmente, esse formato é adequado
para a representação de imagens, conjuntos ordenados de valor real de cores ou
informação de intensidade. A maioria das imagens no MATLAB é armazenada como
matrizes bidimensionais, na qual cada elemento de matriz corresponde a um único pixel
da imagem exibida.
O MATLAB armazena imagens truecolor como uma matriz de dados m-by-n-by-3, que
define os componentes de cor vermelho, verde e azul (RGB) para cada pixel individual.
Imagens truecolor não utilizam um mapa de cores. A cor de cada pixel é determinada
pela combinação da intensidade de vermelho, verde e azul armazenados em cada plano
de cor na localização do pixel.
Filho e Neto (1999) relatam que o uso de cores em processamento digital de imagens
origina-se de fatores motivantes, sendo os principais: na análise automática de imagens
(reconhecimento de padrões), onde a cor aparece como um poderoso descritor das
propriedades de um objeto, que pode simplificar sua identificação e segmentação; e na
análise de imagens com intervenção humana, já que o olho humano pode discernir
milhares de nuanças de cores de diferentes tonalidades e intensidades, enquanto sua
capacidade de distinguir diferentes tons de cinza não passa de algumas poucas dezenas
de tons diferentes.
O processamento digital de imagens é o conjunto de técnicas para a manipulação de
imagens digitais com o objetivo de facilitar a extração de informações desejadas.
MATLAB é uma linguagem simples e de alto nível de aplicação. Esse programa
possibilita a realização de operações matemáticas sobre matrizes, porém tem alcançado
uma maior flexibilidade na utilização, ganhando atualmente propósitos mais amplos
(BECKER et al., 2010).
3

MATERIAIS E MÉTODOS

Antes de serem apresentados os materiais e métodos, o fluxograma da Figura 3 mostra
de forma sucinta os processos envolvidos e os produtos gerados, alcançando o objetivo
principal: geração de mapa de danos.
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Figura 3 – Fluxograma das etapas envolvidas no trabalho
PROCESSOS

PRODUTOS

Fonte: Desenvolvida pelos autores

A seguir, serão apresentados os materiais utilizados na pesquisa seguidos dos métodos
empregados para a geração dos mapas de danos.
3.1

Materiais

Para a aquisição das imagens, foi utilizada a câmera digital Sony RX 100 de alta
resolução (20,2 megapixels ou 5472 x 3648 pixels), com sensor equivalente à
13,2 x 8,8 mm, estabelecendo-se os seguintes parâmetros:
• distância focal: 10 mm; e distância focal equivalente a 35 mm igual a 28
mm;
• abertura máxima: f1.8;
• escala de número f: f4.5;
• tempo de exposição: 1/1250 segundos; e
• sensibilidade de ISO: 200.
A câmera foi acoplada a um veículo aéreo não tripulado (VANT), do tipo multirrotor de
4 asas rotativas, desenvolvido no âmbito do projeto microVANT em execução no
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UnB. Esse equipamento possui
autonomia de voo de 13 minutos, sistema de controle e estabilização automáticos,
motorização elétrica com uso de baterias de lítio, fixação da posição de aquisição das
imagens com uso de bússola eletrônica e coordenadas obtidas com GPS. A vantagem do
emprego específico do multirrotor foi a possibilidade de voos paralelamente ao plano
das fachadas, possibilitando a aquisição de imagens de todas as partes da fachada.
3.2

Métodos

3.2.1 Obtenção de ortoimagem
Inicialmente, as imagens foram carregadas num programa de fotogrametria digital, o
PhotoScan da AgiSoft LLC., com o objetivo de criar um modelo tridimensional da
edificação (FIGURA 4 (a)), com as características reais da superfície no momento da
capturada da imagem fotográfica. Posteriormente, foi gerada a ortoimagem do plano da
fachada a ser mapeado (FIGURA 4 (b)). Ortoimagens são produtos da fotogrametria
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digital e possuem como características a transformação de uma imagem fotográfica
(com inclinação do eixo da câmera e mudanças de profundidade) em uma imagem
ortográfica, ou seja, eliminam os efeitos da perspectiva.
Figura 4 – Modelo tridimensional da Biblioteca Central da UnB gerado no
PhotoScan (a) e ortoimagem de uma das fachadas da Biblioteca Central da
UnB (b)

(a)

(b)

Fonte: Desenvolvida pelos autores

3.2.2 Geração de mapas de danos
Após a etapa de obtenção da ortoimagem, essa foi inserida por comando específico no
MATLAB. Para determinação do tamanho da fachada na ortoimagem, foi criado um
código para leitura da quantidade de pixels dentro de uma determinada distância
conhecida da edificação, conforme Figura 5. A distância correspondeu a 0,98 m e a
quantidade de pixels nessa distância foi de 293,46 pixels.
Figura 5 – Verificação da quantidade de pixels em distância conhecida na fachada
da Biblioteca Central da UnB

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Assim, conhecendo-se o tamanho do pixel pode-se calcular a área da fachada na
ortoimagem em função da quantidade de pixels na vertical e na horizontal. Para uma
fotografia comum, esse procedimento não seria necessário, pois para fotografias padrão
o valor da quantidade de pixels já é conhecido.
Cumprida essa etapa, subdividiu-se a ortoimagem em partes, na qual cada parte
corresponde a uma característica computacional, nesse caso, manchas e elementos da
fachada. Especificou-se a área mínima das manchas a serem encontradas. Essa etapa é
conhecida na área de processamento digital de imagens como segmentação, ilustrada na
Figura 6.
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Figura 6 – Segmentação de imagem da Biblioteca Central da UnB

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Posteriormente, o código baseado em contorno das características identificadas na
segmentação foi criado, onde as áreas de manchas escuras acentuadas foram mapeadas.
Após identificação dessa área, foi calculado o percentual e a área da fachada com essas
manifestações patológicas.
4

RESULTADOS E ANÁLISES

O mapa de danos de uma das fachadas da Biblioteca Central da UnB foi gerado, com
resultado satisfatório. Para esse plano de fachada com área de 64,17 m2, encontrou-se
uma área de manchas de 1,98 m2 para manchas com áreas maiores que 12 cm2,
correspondendo à 3,09% de manchas escuras acentuadas. Essas manchas foram
circundadas por linhas na cor amarela, como ilustrado na Figura 7.
Figura 7 – Mapa de danos da fachada da Biblioteca Central da UnB para as
manchas maiores que 12 cm2

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Para um resultado mais criterioso e para a mesma fachada, foi criado um mapa de danos
para manchas maiores que 0,6 cm2, resultando num maior percentual de manchas,
3,69%, e uma área de 2,37 m2, como ilustrado na Figura 8.
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Figura 8 – Mapa de danos da fachada da Biblioteca Central da UnB para as
manchas maiores que 0,6 cm2

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Nota-se que existem outras manchas na fachada que não foram mapeadas, porém
buscou-se nesse trabalho por padrão de cor, identificar somente as manchas mais
escuras. As demais manchas poderiam ser mapeadas, no entanto o padrão de cor a ser
especificado no código seria outro.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obtenção de ortoimagens pelo PhotoScan demonstrou-se uma excelente técnica para
correção do efeito de perspectiva, gerando as representações da fachada da biblioteca
sem qualquer ângulo de inclinação, ou seja, propiciando a representação gráfica
ortogonal dessa fachada. O uso de VANT também foi importante para alcançar o topo
da edificação e obter imagens mais próximas e melhorar a resolução das fotografias.
A metodologia para geração de mapa de danos de fachadas por extração automática de
informações em MATLAB demonstrou-se possível e aplicável às manifestações
patológicas por formação de manchas. Outros tipos de manchas, como lixiviação de
carbonato de cálcio e oxidação, também são passíveis de reconhecimento por essa
técnica.
Conclui-se por meio desse estudo que se torna possível, utilizando o método
apresentado no presente trabalho, acompanhar a evolução de manifestações patológicas
em função do tempo, visando medidas preditivas de manutenção das fachadas de
edificações, assim como de outros tipos de construção.
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RESUMO
A espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) é utilizada amplamente no estudo
dos materiais e neste caso, os materiais cimentícios também estão inseridos. A técnica
permite a avaliação da estrutura, microestrutura e das propriedades físico-químicas
durante e após a hidratação do cimento Portland. Neste estudo foram avaliadas a
condutividade elétrica efetiva de argamassas contaminadas com nitrato de chumbo
(Pb(NO3)2) e a difusividade dos íons de chumbo ao longo de 64 dias, durante o ensaio
de lixiviação, conhecido como Tank Test. Para a realização do ensaio de impedância
elétrica, uma corrente alternada (AC) foi imposta, na faixa de frequência de 200 kHz até
2 MHz. A contaminação com nitrato de chumbo foi realizada em quatro teores: 20, 40,
80 e 160 ppm do metal em relação à massa de cimento. Após o ensaio de lixiviação as
argamassas com maiores concentração de chumbo, apresentaram os maiores valores de
difusividade devido à maior liberação de hidróxido de cálcio. Aos 28 dias de cura das
argamassas, todas as amostras contaminadas apresentaram valores de condutividades
elétricas menores do que a argamassa sem contaminação. Em relação às condutividades
efetivas, a contaminação com chumbo altera o comportamento elétrico das argamassas
ao longo do período de hidratação, revelando uma tendência linear. Portanto, os
materiais cimentícios produzidos com resíduos contaminados com chumbo, por
exemplo, podem ser avaliados em relação a uma possível contaminação ambiental, por
meio do Ensaio de Tanque, cuja duração é de 64 dias. No entanto, os ensaios elétricos
podem vir a ser utilizados futuramente a fim de fornecer um rastreamento mais rápido
desta contaminação e sem deixar de ser menos eficaz.
Palavras-chave: Argamassas, Impedância Elétrica, Chumbo.

ABSTRACT
The spectroscopy of electrochemical impedance (SEI) is used in the study of building
materials and in this case, the cementitious materials are also studied. Through of this
technique, the structure, microstructure and the proprieties chemical and physics of
building materials can be evaluated, during and after of the Portland cement hydration
process. In this work, the effective electrical conductivity of the mortars contaminated
with nitrate of lead (Pb(NO3)2) and the diffusivity of lead ions was evaluated during the
leaching test, specifically the Tank Test. On electrical test an alternating current (AC)
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was imposed applying a frequency range of 200 kHz until to 2 MHz. The contamination
of the mortars with nitrate of lead was realized: 20, 40, 80 and 160 ppm of the heavy
metal by weight of cement. After of the leaching test, the mortars with higher lead
contamination showed the higher values of diffusivity due the higher leaching of
hydroxide of calcium. At 28 days of curing of the mortars, all the samples contaminated
showed conductivity higher than the mortar reference without contamination. During
the cement hydration process, the presence of lead changed the electrical performance
of the mortars. About the electrical conductivity effective, all the mortars contaminated
showed a linear tendency along of the hydration process. In studies of case,
cementitious materials with wastes incorporated, contaminated with lead, for example,
they can be evaluated through the leaching test as Tank test, which duration is 64 days.
However, in the other hand, the electrical tests can be used in the future for a fast
evaluation of this contamination and it is not less effective.
Keywords: Mortars, Electrical Impedance, Lead.

1 INTRODUÇÃO
As medidas elétricas possibilitam uma vasta análise da microestrutura das matrizes
cimentícias, contribuindo no estudo de determinadas propriedades como a
condutividade elétrica, associada à rede de poros, a condutividade hidráulica,
tortuosidade, teor de umidade, entre outros parâmetros como a evolução do processo de
hidratação. Além de auxiliar na avaliação do comportamento mecânico das matrizes
cimentícias, como também a durabilidade, a técnica de impedância elétrica pode ser
complementar à análise do potencial de lixiviação de contaminantes, ou seja, do risco de
liberação de poluentes. O mecanismo de transporte dos fluidos e a mobilidade dos íons
dos metais pesados, dentro das matrizes cimentícias, influenciarão nas medidas de
condutividade e de resistividade elétricas. O tamanho dos poros, a conectividade entre
eles, a tortuosidade e a difusão, são propriedades de um meio poroso que definirá as
possibilidades de lixiviação dos contaminantes. Uma vez compreendidos estes
fenômenos, a partir das medidas elétricas, os ensaios de lixiviação poderão ser mais
eficazes e rápidos na avaliação dos materiais e dos componentes produzidos com a
valorização dos subprodutos industriais. O método de impedância elétrica pode avaliar a
interação da matriz cimentícia com os contaminantes durante o processo de hidratação,
é um método não destrutivo e possível de se realizar in loco.
No presente artigo, a impedância elétrica foi utilizada como uma técnica de
identificação da presença do chumbo nas argamassas, previamente contaminadas com
nitrato de chumbo (Pb(NO3)2) e a lixiviação do metal pesado foi acompanhada por meio
dos ensaios de lixiviação “Tank Test” NEN-7375 (2004) , durante 64 dias de ensaio em
condições imersas e com renovação do líquido lixiviante em oito períodos. As medidas
de impedância foram realizadas nas amostras anteriormente ao ensaio de lixiviação e
durante as extrações e renovação do líquido lixiviante, durante o ensaio de Tanque. Nas
medições anteriores ao ensaio de tanque, obtiveram-se os espectros de impedância que
permitem a determinação da condutividade elétrica efetiva das argamassas e da
permissividade elétrica. As medidas elétricas realizadas nas argamassas contaminadas
durante o ensaio de tanque permitiram avaliar o comportamento da impedância elétrica
ao longo do processo de difusão.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) é utilizada amplamente no estudo
dos materiais e neste caso, também se incluem os materiais cimentícios. Juntamente a
outras técnicas analíticas (porosimetria, DRX, MEV, etc.) a medida da impedância
elétrica pode torna-se uma ferramenta bastante poderosa e eficiente para caracterizar os
materiais cimentícios (LOCHE et. al, 2005).
Cada componente do material cimentício (compostos hidratados, compostos anidros,
fase sólida, fase gel, poros e eletrólito preenchendo os poros) participa como um
elemento resistivo ou capacitivo, formando um circuito elétrico equivalente que
representará todo o material. A pasta de cimento é eletricamente condutiva, em virtude
da rede de poros interligados que estão preenchidos com água. E na água, por sua vez,
estão dispersos os íons liberados pelo cimento após a sua dissolução e no início da sua
hidratação. Logo, é vital a compreensão do desenvolvimento da estrutura da matriz para
se conhecer o comportamento de várias outras propriedades da argamassa e dos
concretos, como: resistência mecânica, estabilidade volumétrica, características
higroscópicas e durabilidade (SCHWARZ et. al, 2007).
A EIE permite encontrar as propriedades dielétricas dos materiais, que por sua vez,
refletem claramente o desenvolvimento da estrutura porosa e o grau de preenchimento
destes poros pelo eletrólito (FAYALA et. al, 2013). Portanto, algumas propriedades de
fluxo e de transporte de massa também podem ser determinadas por meio das medidas
de impedância elétrica, como a difusividade e a condutividade hidráulica.

3 MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Materiais utilizados e produção das argamassas
As argamassas foram produzidas com o uso do cimento Portland CPV – ARI, na
composição unitária de (1:2), cimento e areia e relação água e cimento (a/c) igual a
0,50. As argamassas foram contaminadas com nitrato de chumbo (Pb(NO3)2), padrão
analítico, em concentrações de : 20, 40, 80 e 160 ppm (em relação a massa do cimento).
Para o ensaio de EIE foram utilizadas amostras cilíndricas de dimensões: diâmetro de 5
cm e altura de 10 cm, que foram seccionadas antes do ensaio, na altura de 3cm. Para o
ensaio de lixiviação as amostras apresentam dimensões: diâmetro de 5 cm altura de 10
cm. Após a moldagem e durante todo o período de cura, as amostras foram protegidas
com filme, evitando o processo de carbonatação e permaneceram em ambiente com
temperatura e umidade relativa do ar, controladas (T= 23 ± 2 °C, e UR de 50%). Para
avaliar o efeito do chumbo na hidratação das matrizes, as amostras foram ensaiadas nas
idades de 3, 7, 14 e 28 dias, em relação às medidas de impedância. Para a avaliação do
potencial de lixiviação foram testadas as amostras com 28 dias de cura.

3.2 Medidas Elétricas
Para avaliar o desenvolvimento do processo de hidratação das amostras e a possível
influência do chumbo no processo de hidratação das argamassas foi realizado o ensaio
de medida da impedância elétrica, ao longo de 3, 7, 14 e 28 dias de cura. As medidas
foram conduzidas na argamassa de referência, denominada de REF e nas amostras
contaminadas com chumbo, denominadas Pb 20, Pb 40, Pb 80 e Pb 160.
A impedância elétrica é expressa em ohms, e designada pelo símbolo Z. A impedância
indica a oposição total que um circuito oferece ao fluxo de uma corrente
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elétrica variável no tempo, ou seja, num circuito de corrente alternada (AC).
Matematicamente, a determinação da impedância elétrica é apresentada na Equação 1.
Z

V
I

(1)

Aplicando-se uma tensão alternada V(t) de frequência angular , tem-se como resposta
uma corrente alternada I(t) e o ângulo (t) é a defasagem entre a tensão e a corrente. O
gráfico resultante do espectro da impedância elétrica, o gráfico Nyquist, é resultante de
um plano complexo (real e imaginário). O espectro descreve um arco simples.
Z’(resistência elétrica), no eixo das abscissas é a parte real (Equação 2), e Z’’(reatância
elétrica), no eixo das ordenadas, é a parte imaginária da impedância elétrica (Equação
3).
Figura 1 – Gráfico típico Nyquist

R  Z  cos

(2)

X  Z  sen

(3)

Para a realização do ensaio, uma corrente alternada foi imposta, na faixa de frequência
de 200 kHz até 2 MHz. A corrente elétrica e a tensão foram medidas no osciloscópio
digital, modelo Tektronik, e o gerador de corrente elétrica alternada é da marca Minipa,
modelo MFG - 4201A. Outras propriedades elétricas das argamassas também foram
medidas: a capacitância da amostra (C) e a permissividade elétrica (). As equações para
o cálculo da capacitância e da permissividade estão apresentadas nas Equações 4 e 5.
C

1
2. . f .Z



Cd
A

(4)
(5)

Onde, C = capacitância [F];
f = frequência [Hz];
Z = impedância elétrica [];
 = permissividade elétrica [F/m]
d = distância entre os eletrodos [m ];
A = área dos eletrodos em contato com a amostra [m²].
Outro parâmetro também avaliado durante o ensaio elétrico foi a constante dielétrica das
argamassas, determinada por meio da relação existente entre a permissividade elétrica
do material e a permissividade elétrica no vácuo (ε/ε0, sendo ε0 = 8,854187.10-12 F/m).
No típico gráfico Nyquist, quando o arco intercepta o eixo das abcissas (Figura 1), a
parcela imaginária da impedância é mínima e a resistência elétrica encontrada é máxima
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(Rmáx). Esta resistência é conhecida como a resistência total da amostra. E a partir desta
resistência, determina-se a condutividade elétrica efetiva (σeff) da amostra por meio da
Equação 6.

 eff 

l

(6)

Rmax A

Onde, l = comprimento da amostra (m);
R = resistência elétrica (Ω);
A = área transversal do corpo de prova (m²).
A condutividade efetiva das argamassas se mantem constante por uma longa faixa de
variação da frequência, ou seja, no gráfico da condutividade versus a frequência, tem-se
evidente um patamar que se estende por uma faixa de frequência bastante ampla, como
de 1 Hz até 10 MHz (SCHWARZ et al. 2007, NEITHALATH N., 2007).

3.3 Ensaio de Lixiviação
O teste de lixiviação aplicado às argamassas foi o ensaio de tanque. Onde as amostras
permanecem submersas em água destilada e deionizada, dentro de tanques, durante
períodos preconizados na norma NEN-7375 (2004). Ao final de cada intervalo de tempo
(0, 25; 1 , 2,25 ; 4; 9; 16; 36 e 64 dias), o líquido lixiviante foi coletado e filtrado para
análise dos elementos químicos que lixiviaram da matriz cimentícia, sendo os tanques
novamente preenchidos com nova solução lixiviante. A renovação da água nos tanques
confere um gradiente de concentração entre os dois meios (argamassa-água), mantendo
a difusão dos elementos químicos que pode ser determinada por meio da Equação 7. A
identificação da concentração do contaminante na solução extraída dos tanques foi
realizada por meio da técnica de espectroscopia por difração de raios-X (EDX).
2



 64
  f
De  
 2653    U máx 

(7)

Onde, ε64 = liberação do elemento químico após os 64 dias de ensaio, em mg/m²;
ρ
= densidade das argamassas em kg/m³;
Umáx = máxima concentração do elemento químico que pode ser lixiviada das
argamassas, em mg/kg;
= fator de conversão igual a 1 s-1.
f
A determinação da concentração máxima possível de ser liberada das argamassas (Umáx)
foi determinada por meio da análise química, realizada em amostras finamente divididas
(moagem para dimensão inferior 150 m), empregando-se a técnica de EDX.

3.4 Ensaio Elétrico e Ensaio de Lixiviação
Durante o ensaio de lixiviação no tanque, a cada renovação do líquido dos tanques, as
amostras foram retiradas do tanque para a leitura da impedância elétrica, numa
frequência fixa, igual a 200 kHz. Como as amostras estavam com uma maior quantidade
de água absorvida, devido à imersão nos tanques, uma baixa frequência foi suficiente
para a realização das leituras da impedância elétrica.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Medidas elétricas durante a hidratação
A Figura 2 representa a condutividade elétrica efetiva determinada durante as diferentes
idades de cura: 3, 7, 14 e 28 dias. Verificou-se que a condutividade elétrica efetiva
diminuiu com o aumento da idade de cura e em maior proporção para as amostras
contaminadas ( Pb 40, Pb 80 e Pb 160). Isto significa que a contaminação com chumbo
interfere de forma direta e proporcional à condutividade elétrica efetiva.
Figura 2 - Condutividade efetiva das argamassas contaminadas com Pb2+.
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Aos 28 dias de cura (Figura 3) todas as argamassas contaminadas apresentaram uma
condutividade elétrica menor do que a argamassa de referência. As argamassas dopadas
com chumbo apresentam poros de menor diâmetro, ou seja, ocorre um refinamento dos
poros, fato que origina uma maior resistência elétrica da amostra e uma menor
condutividade elétrica (GINEYS et al., 2010; LASHERAS-ZUBIATE et al., 2012).

Condutividade
[S/m]

Figura 3 - Condutividade efetiva das argamassas contaminadas com Pb2+.
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Na Figura 4 estão apresentados os valores da constante dielétrica das argamassas com
28 dias de cura. Durante toda a faixa de frequência analisada, as argamassas
contaminadas apresentaram constante dielétrica maior do que a argamassa sem
contaminação. O comportamento da constante dielétrica das matrizes cimentícias é
contrário ao comportamento da condutividade elétrica (NEITHALATH N., 2007), como
pode ser comprovado com as Figuras 3 e 4. Com a presença do chumbo, as argamassas
apresentaram uma maior capacidade de rearranjar as suas moléculas, frente à aplicação
de um campo elétrico. Possivelmente devido aos íons de chumbo que tem um papel
principal neste rearranjo e transmissão da corrente elétrica.
Figura 2 – Constante dielétrica das argamassas com 28 dias de cura.
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Após o ensaio de lixiviação, a constante dielétrica das argamassas também foi avaliada
e será mais bem discutida para a análise da lixiviação do chumbo e de outros elementos
químicos.

4.2 Ensaio de Lixiviação
Avaliando a lixiviação do cálcio das argamassas durante o ensaio de tanque, todas as
argamassas contaminadas liberaram uma quantidade maior de cálcio do que a
argamassa de referência. De acordo com Labhasetwar N. e Shrivastava o. P. (1989)
ocorre uma troca iônica entre o Ca2+ do silicato de cálcio hidratado (C–S–H) e o Pb2+.
Em decorrência dessa troca iônica, aumenta a quantidade dos íons Ca2+ na solução. No
caso do ensaio de lixiviação, esse aumento de cálcio é verificado na água do tanque que
é analisada por EDX e está apresentada na Figura 5.
Figura 3 – Lixiviação do Ca2+ durante o Ensaio de Tanque.
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Com a adição do chumbo nos materiais cimentícios, a quantidade de portlandita
(Ca(OH)2) liberada durante ensaios de lixiviação é maior (LEE et al., 2005). Este fato
decorre da maior formação de carbonatos e hidróxidos, por meio da precipitação dos
íons metálicos, aumentando a concentração de cálcio livre na matriz cimentícia
(MALVIYA R. e CHAUDHARY R., 2006). Todas as argamassas contaminadas com
chumbo liberaram uma quantidade maior de cálcio do que a amostra de referência,
possivelmente devido à troca iônica existente (Pb2+↔ Ca2+). Como resultado desta
interação, no trabalho de Lee et al. (2005) foram identificados por DRX dois
compostos, denominados de: hidróxido de sulfato-carbonato de chumbo
(Pb4SO4(CO3)2(OH)2) e hidróxido de carbonato de chumbo hidratado
(3PbCO3.2Pb(OH)2.H2O).
No entanto, esperava-se que a argamassa com a maior concentração de chumbo,
liberasse a maior quantidade de cálcio (devido à maior quantidade de troca iônica). Este
fato não foi verificado possivelmente devido a outros fatores como a porosidade e a
tortuosidade dos poros. Fatores estes que também podem ter influenciado na liberação
do chumbo das argamassas (Figura 6).
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Figura 4 – Liberação do Pb2+ durante 64 dias no Ensaio de Tanque.
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Na liberação acumulada do chumbo durante o ensaio de tanque, nos períodos de 9 até
36 dias, a quantidade de chumbo liberada é tanto maior quanto a contaminação das
argamassas com chumbo. No entanto, esta proporção não foi verificada nos demais
períodos do ensaio. Ainda que a liberação de chumbo tenha sido maior nas amostras
contaminadas do que na argamassa sem contaminação, a análise da difusividade (Figura
7), durante todo o ensaio de tanque, demonstrou que a velocidade com que o metal
pesado é lixiviado, foi maior para a amostra de referência do que nas argamassas
contaminadas. Isto significa que, embora as argamassas contaminadas estejam liberando
uma quantidade maior de chumbo, a velocidade desta liberação é reduzida, ou seja, o
potencial de liberação do chumbo é limitado, comparado com o potencial de liberação
do chumbo de uma argamassa não contaminada.
Figura 5 – Difusividade do chumbo, presente nas argamassas, durante o Ensaio de
Tanque.
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4.3 Ensaio Elétrico e Ensaio de lixiviação
A relação existente entre a difusividade durante todo o ensaio de lixiviação e a medida
da impedância elétrica das argamassas contaminadas está apresentada na Figura 8.
A argamassa sem contaminação apresenta uma grande variação da difusividade durante
o ensaio de tanque em relação à impedância elétrica e as duas grandezas são
inversamente proporcionais. De acordo com os resultados obtidos para a REF, quanto
maior a difusividade, menor a impedância elétrica. No entanto, de acordo com as
Figuras 6 e 7, esta argamassa liberou baixa concentração de chumbo e de cálcio. Ou
seja, esta grande variação da difusividade em relação à impedância elétrica é devido a
permanência dos elementos químicos que não foram lixiviados e que se organizam e
reorganizam com a aplicação da corrente elétrica.

1682

Figure 6 – Relação entre a difusividade e a impedância elétrica durante o Ensaio
de Tanque.
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O comportamento da constante dielétrica de todas as amostras, após o ensaio de tanque
(Figura 9), foi diferente da análise realizada antes do ensaio de lixiviação (Figura 4). A
constante dielétrica está associada às mudanças microestruturais (NEITHALATH N.,
2007). A presença de novas fases sólidas ou a liberação destas, como ocorre no ensaio
de lixiviação ocasiona a mudança do comportamento da constante dielétrica.
A dependência linear desta constante em relação à frequência aplicada, aos 28 dias de
cura (antes da lixiviação dos elementos químicos) tornou-se uma correlação potencial
após o ensaio de lixiviação. Outro fato observado refere-se que maiores valores de
difusão ao longo do ensaio de tanque (Figura 7) apresentaram valores maiores da
constante dielétrica.

log k (dieletric constant)

Figura 7 – Constante dielétrica das argamassas após o ensaio de tanque.
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Se compararmos a liberação de cálcio das argamassas (Figura 5) e a constante dielétrica
aos 28 dias de cura (Figura 4), antes das amostras serem submetidas ao ensaio de
lixiviação, a amostra Pb 20 apresentou a maior constante dielétrica e foi a amostra que
mais liberou cálcio durante o ensaio de tanque. Ao contrário da argamassa REF, esta
amostra liberou a menor quantidade de cálcio e foi a amostra que apresentou os menores
valores de constante dielétrica. Assim, num estudo futuro, a liberação de cálcio poderá
ser prevista pelos valores obtidos da constante dielétrica das argamassas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Visto que a lixiviação do chumbo das argamassas com maiores teores de contaminação
não liberaram mais chumbo do que as argamassas menos contaminadas, foi possível
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constatar que a lixiviação do chumbo depende de vários outros fatores como a
porosidade e conectividade dos poros da argamassa.
As medidas elétricas realizadas durante o ensaio de lixiviação mostraram que a
liberação do cálcio, presente no produto de hidratação conhecido como a portlandita, é
preponderante nas medidas elétricas. O próprio chumbo influenciou na presença ou
ausência do cálcio, devido às trocas iônicas entre Pb2+↔Ca2+. Esta troca iônica refletiu
em maiores lixiviações do cálcio e menores valores de permissividade elétrica após o
ensaio de tanque. Assim, num estudo futuro, a liberação de cálcio poderá ser prevista
pelos valores obtidos da constante dielétrica das argamassas.
A espectroscopia de impedância eletroquímica pode ser utilizada para detectar a
presença de chumbo em argamassas, uma vez que, propriedades como a condutividade
elétrica e a constante dielétrica das amostras contaminadas se distinguiram da amostra
de controle. No entanto, o nível de contaminação ainda não pôde ser bem distinguido
por meio das medidas elétricas.
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RESUMO
Como consequência da ausência de planos de manutenção corretiva ou preventiva, há a degradação dos
elementos construtivos, aparecimento e/ou agravamento das manifestações patológicas. A presente
pesquisa analisou a área de lazer descoberta de um edifício residencial multifamiliar localizado a 450m da
orla marítima da cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, com ausência de manutenção por cerca
de 20 anos. O objetivo da pesquisa foi realizar um levantamento das manifestações patológicas na área de
lazer citada e identificar seus sintomas, possíveis causas e medidas corretivas, enfatizando-se as fissuras e
trincas, a carbonatação de elementos em concreto ou argamassados e a corrosão das armaduras presentes
neles. Esse artigo é fruto de pesquisa realizada em disciplina de mestrado de Engenharia Civil, sendo o
método empregado o estudo de caso e seus objetivos de cunho explicativo. Para isso, a metodologia do
estudo consistiu da realização de uma primeira vistoria in loco para identificação das áreas com
manifestações patológicas, seguida de registros fotográficos do local. Posteriormente, a área foi
novamente vistoriada a fim de encontrar novas evidências para as causas das manifestações e realizar
ensaios químicos com soluções de fenolftaleína e nitrato de prata para se confirmar, ou não, as hipóteses
levantadas inicialmente. Além disso, foram considerados estudos científicos e normas técnicas pertinentes
para o embasamento da pesquisa. Os resultados foram o diagnóstico e a proposta de recuperação para as
manifestações patológicas focadas no trabalho: fissuras e trincas causadas por sobrecarga e variações
higroscópicas e térmicas, e corrosão de armaduras por cloretos e por despassivação do aço devida a
carbonatação do concreto e argamassas. Desse modo, a pesquisa contribui para reforçar a importância da
manutenção e apresentar técnicas de diagnóstico e tratamento de manifestações patológicas.
Palavras-chave: manifestação patológica, manutenção, fissuração, carbonatação, corrosão.

ABSTRACT
Because of the absence of maintenance plans, corrective or preventive, there is degradation of building
elements, appearing and/or worsening of the pathological manifestation. The present study examined the
lounge area of a multifamily residential building located 450m off the coastline city of Vitória, state of
Espírito Santo, with no maintenance for about 20 years. The objective of the research was to survey the
pathological manifestation in the lounge area mentioned and identify its symptoms, possible causes and
corrective procedures, emphasizing in the fissures and cracks, carbonation of concrete products or
mortar and corrosion contain in this area. This paper is product of a research done for a discipline of
Master’s degree in Civil Engineering, being used as its method the case study and presenting explanatory
objectives. For this, the study methodology consisted of conducting an initial inspection in the field to
identify areas with these pathological manifestations, followed by the local photographic records. Later,
the area was inspected again in order to find new evidence for the possible causes of the events and to
arrange chemical tests with phenolphthalein and silver nitrate solutions to confirm whether, or not, the
first hypotheses formulated. In addition, to substantiate the research, were considered scientific studies
and relevant technical standards. The result was diagnosis and recovery proposals for pathological
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manifestations focused in the work, which were fissures and cracks caused by overcharging, and
hygroscopic and thermal variations, and reinforcement corrosion by chlorides and steel despassivation
due to carbonation of concrete and mortars. This way, the research contributes to emphasize the
importance of maintenance and to present pathological manifestation’s diagnosis and treatment
techniques.
Keywords: pathological manifestation, maintenance, fissuration, carbonation, corrosion.

1

INTRODUÇÃO

Compreende-se que as práticas preventivas de manutenção contribuem para assegurar as
condições adequadas ao uso, a conservação dos sistemas da edificação e a segurança do
usuário, além de representar significativa redução de custos se comparadas às
manutenções corretivas. Porém, o alvo do trabalho foi a área de lazer de um prédio para
o qual não houve tal preocupação: exibe cerca de 20 anos ausentes de manutenção,
intervenções ou melhorias. O prédio possui uso residencial multifamiliar e 13
pavimentos, foi construído em 1989 e localiza-se na cidade de Vitória (Espírito Santo),
a cerca de 450m de sua orla marítima. Por sua vez, a área de lazer possui cerca de
190m², se situando no 3º pavimento do edifício e sobre um pavimento de garagem.
O objetivo desta pesquisa, de cunho explicativo, foi analisar as manifestações
patológicas de corrosão das armaduras de elementos construtivos, carbonatação do
concreto e argamassas, e fissuração e trincamento de paredes de alvenaria, encontradas
na área de lazer de edifício residencial multifamiliar localizado a cerca de 450 metros da
orla marítima do município de Vitória – Espírito Santo (Brasil), apontando seus
sintomas, possíveis causas e medidas corretivas.
Como justificativa do estudo expõe-se o fato de que as manifestações patológicas
citadas, além de representarem desvalorização do imóvel atingido e gerar transtornos
com reparos – necessários para que as áreas atingidas pelos problemas não aumentem e
para que as camadas internas dos elementos da construção não sofram danos devido à
exposição às intempéries –, podem incorrer em riscos graves à integridade física dos
usuários do prédio e transeuntes em seu entorno. Também se ressalta o fator estético,
que influencia consideravelmente o valor econômico de uma edificação.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Como fase inicial foi realizada revisão bibliográfica a respeito das manifestações
patológicas encontradas na edificação.
2.1

Manifestações patológicas

As manifestações patológicas são ocorrências que prejudicam o desempenho da
edificação em algum período de sua vida útil (LOPES, 2009). Suas causas podem ser:
congênitas, quando são originárias de erros de projeto ou desconhecimento da
normalização; construtivas, quando há erros de execução; adquiridas, quando decorre,
por exemplo, da exposição da edificação a agressividade do meio; e acidentais, quando
há ocorrência de algum fenômeno atípico (chuva ou ventos anormais, recalques,
incêndio, etc.) (LOPES, 2009).
A fim de direcionar a pesquisa, foram analisadas na área de lazer do edifício somente as
manifestações patológicas com maior incidência, extensão ou agravamento. Sendo elas:
2.1.1 Fissuras e trincas
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Thomaz (1989) coloca que as fissuras e trincas são manifestações patológicas
importantes uma vez que avisam sobre um possível estado perigoso para a estrutura,
além de poderem comprometer o desempenho da edificação em respeito a, por exemplo,
estanqueidade a água, durabilidade e isolação acústica. Ainda segundo o autor, as
fissuras são provocadas por sobrecargas ou movimentação de materiais, elementos da
edificação ou desta como um todo, sendo consequentes mais especificamente de:
“movimentações provocadas por variações térmicas e de umidade, atuação de
sobrecargas ou concentração de tensões, deformabilidade excessiva das estruturas,
recalques diferenciados das fundações, retração de produtos à base de ligantes
hidráulicos e alterações químicas de materiais de construção” (THOMAZ, 1989, p.17).
2.1.2 Carbonatação do concreto e argamassas
A carbonatação é um fenômeno produto da interação entre os constituintes ácidos do
meio e o líquido presente nos poros do concreto, tendo início na superfície externa dos
elementos em concreto ou argamassados e tendem a avançar para seu interior. O
dióxido de carbono se solubiliza no liquido intersticial da pasta de concreto e reage com
o hidróxido de cálcio, formando carbonato de cálcio e reduzindo o pH do concreto, isto
é, causando sua carbonatação (SOUZA; RIPPER, 1998). A penetração do CO2 presente
no ar atmosférico no concreto é um dos maiores desencadeadores da corrosão das
armaduras, uma vez que provoca alteração na condição de equilíbrio da alta alcalinidade
e redução do pH para valores menores que 9, rompendo a camada passivadora da
armadura que, por sua vez, torna-a suscetível à corrosão. Já quando o pH do extrato
aquoso do concreto é superior a 9, ocorre a formação de um filme de óxido passivante
sobre a superfície da armadura, inviabilizando sua corrosão (SOUZA; RIPPER, 1998).
2.1.3 Corrosão das armaduras por íons cloro
Segundo Helene (1993), a corrosão do aço presente no concreto armado ocorre
basicamente devido a duas condições: por ataque de íons cloro ou pela diminuição da
alcalinidade do concreto (principalmente pelas reações de carbonatação).
Segundo Figueiredo e Meira (2013), os íons cloreto penetram nos poros do concreto,
juntamente com a água e o oxigênio e, ao encontrar a película passivadora da armadura
provocam desestabilizações pontuais. A corrosão dada por esse tipo de ataque tende a
ser localizada, e tende a se aprofundar mais rápido do que a corrosão generalizada,
podendo provocar a ruptura da armadura. Além disso, os produtos formados pelo
processo de corrosão tem caráter expansivo, podendo ocupar de 3 a 10 vezes o volume
inicial do aço no concreto, e ainda se acumulam progressivamente ao redor da armadura
produzindo esforços contra o concreto (CASCUDO, 1997). Caso a corrosão do aço
aconteça, esta terá como consequências a troca de aço resistente aos esforços por
ferrugem resultante das reações químicas e, com isso, a perda de seção das barras de
aço, a perda de aderência entre essas e o concreto, a desagregação da camada de
concreto que envolve as armaduras, além de sua fissuração.
3

MÉTODO

O método empregado na realização desta pesquisa foi o estudo de caso. Primeiramente,
a fim de identificar na área de lazer do edifício as áreas com manifestações patológicas
e o que pode ter as originado, foi feita uma primeira vistoria e medição in loco e análise
a partir de fotografias das áreas com corrosão de armaduras, possível carbonatação do
concreto e argamassas e das alvenarias com presença de fissuras ou trincas. Em seguida,
visando a confirmação, ou não, das hipóteses levantadas sobre as prováveis causas das
1687

manifestações patológicas observadas, foi realizada uma segunda inspeção para a busca
de outras evidências e para a realização de ensaios. Nos ensaios efetuados na segunda
vistoria foram utilizadas soluções de nitrato de prata e fenolftaleína, imprescindíveis
para confirmar se as barras de aço identificadas estão sofrendo corrosão por íons cloro e
se os elementos em concreto e argamassados estão carbonatados. Além disso, durante as
vistorias procurou-se identificar fatores que possivelmente aceleraram o processo de
degradação dos componentes construtivos como, por exemplo, direção do vento
dominante, exposição à chuva, à umidade e à névoa salina.
Posteriormente, de posse das possíveis causas das manifestações patológicas, indicou-se
ações visando à correção dos problemas ocorridos. Cabe enfatizar que, para tanto, foram
utilizadas, além de estudos científicos, as Normas Brasileiras (NBRs) pertinentes.
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com as vistorias, medições e ensaios in loco foram identificadas as prováveis causas
das manifestações patológicas e possíveis medidas de recuperação, detalhadas abaixo.
4.1

Fissuras, trincas e deformações por sobrecarga e variação de temperatura

Nas vistorias realizadas foi encontrada fissuração de parte da argamassa de
assentamento que compõe uma churrasqueira. Pelas características da manifestação
patológica, provavelmente trata-se de fissuração com origem térmica, gerada pela
diferença entre os coeficientes de dilatação térmica de materiais adjacentes, no caso,
tijolos cerâmicos maciços e a argamassa de assentamento (THOMAZ, 1989). Assim, se
a argamassa utilizada para o assentamento dos tijolos cerâmicos não for suficientemente
deformável, a ponto de aceitar os esforços mecânicos provenientes da variação
dimensional dos tijolos, ou se ela apresentar baixa aderência com estes poderá ocorrer
sua fissuração ou descolamento (Figura 1). Por outro lado, se existirem tijolos com
resistência mecânica igual ou inferior à resistência mecânica da argamassa, esses
também poderão fissurar e até se partir, formando uma fissura que tem como trajeto as
áreas mais frágeis dos elementos (THOMAZ, 1989).
Figura 1 - Fissuração pontual ocorrida, provavelmente, pela não adequação da
argamassa de assentamento à variação térmica

Fonte: Acervo do autor.

Também encontrou-se na churrasqueira uma deformação excessiva por flexão e trincas
em suas partes frontal e laterais, todos possivelmente devidos a tendência de giro
(momento) da parte superior da churrasqueira em duas direções – paralelo (Figura 2) e
ortogonal (Figura 3) ao arco da churrasqueira – consequência de sobrecarga causada por
seus próprios elementos construtivos. Provavelmente, a origem da sobrecarga deve-se à
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falha no projeto da churrasqueira ou em sua construção, na qual os tijolos que apoiariam
seu arco e distribuiriam seus esforços para a base da churrasqueira foram retirados para
a instalação de equipamento elétrico, interrompendo o caminho inicial das forças e
sobrecarregando os tijolos que restaram para seu apoio que, por sua vez, não suportam a
carga e a flexão às quais estão submetidos e iniciam um processo de deformação,
fissuração e trincas (Figura 4). Outra possível causa é a que o arco, que suporta todas as
fiadas de tijolos acima dele e a chaminé, foi executado com uma curvatura inferior à
necessária, fazendo seus elementos trabalharem sob o esforço de flexão – quando o arco
deve suportar apenas esforços de compressão – gerando, com isso, trincas e aberturas na
superfície inferior do arco (área tracionada pelo esforço de flexão).
Figura 2 – Churrasqueira com deformação excessiva e trinca causadas por flexão
devida à sobrecarga

Legenda: As linhas tracejadas verde e azul mostram, aproximadamente, a
flecha atual existente nas fiadas de tijolos. Fonte: Acervo do autor.

Figura 3 – Paredes lateral direita e esquerda da churrasqueira (à esquerda e à
direita, respectivamente). Trincas na argamassa e rompimento de tijolos causados
por flexão ortogonal ao arco da churrasqueira devido à sobrecarga

Fonte: Acervo do autor.

Figura 4 – À esquerda: marcação dos locais que sofreram retirada de tijolos para
instalação de equipamento elétrico. À direita: detalhe de tijolos trincados e
rompidos por ação da sobrecarga vinda do arco da churrasqueira
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Fonte: Acervo do autor.

Quanto à recuperação dos elementos construtivos, pensa-se que mesmo com a retirada
do equipamento elétrico existente e com o assentamento de tijolos cerâmicos na área na
qual são inexistentes, preenchendo o vazio atual e dando continuidade ao caminho das
forças provenientes do arco e da chaminé da churrasqueira, a condição de equilíbrio
mecânico não será alcançada, uma vez que as condições iniciais se modificaram com a
grande deformação e trincas dos tijolos. Assim, a tendência de giro ortogonal ao arco da
churrasqueira talvez seja interrompida, entretanto, a tendência de giro paralelo ao arco
provavelmente continuará, podendo ocorrer o desmoronamento de sua parte superior.
Desse modo, propõe-se a retirada total das fiadas de tijolos cerâmicos e argamassas
existentes acima da fiada inferior de apoio do arco, e também do equipamento elétrico
instalado. Posteriormente, a área que sofreu retirada de tijolos para a instalação do
equipamento deverá ter novos tijolos maciços assentados para que, com isso, seja
prosseguida a reconstrução da parte superior da churrasqueira.
Quanto à argamassa que sofreu fissuração e descolamento dos tijolos, por se tratar de
um problema pontual, recomenda-se sua retirada apenas da área que apresentou a
manifestação patológica. Após sua retirada, deverá ser feita uma nova argamassa com
capacidade de deformação e absorção das tensões provenientes da dilatação dos tijolos
cerâmicos causada pela alta variação térmica existente em uma churrasqueira.
4.2

Trinca horizontal em topo de parede de alvenaria

Ao longo da parte superior do muro do terreno observa-se uma trinca horizontal na
região do encunhamento, isto é, na interface entre a parte superior da parede de
alvenaria e os elementos estruturais, no caso, uma viga em concreto armado no topo do
muro (Figura 5). Segundo Thomaz (1989), as fissuras localizadas na área de
encunhamento têm como possíveis causas: a retração da alvenaria, causada por
variações de temperatura e umidade, diante da execução precoce do encunhamento, a
sobrecarga transmitida à parede de alvenaria devido à deformação da viga, e/ou ao
encunhamento executado com material rígido.
Executado 25 anos atrás, acredita-se que no muro da edificação do estudo de caso houve
problemas de projeto e construção na execução do encunhamento, feito com materiais
rígidos e com espaçamento excessivo – cerca de 13 m – entre os pilares de suporte da
viga. Tal espaçamento possibilitou uma elevada deformação da viga por flexão,
causando sobrecarga na alvenaria na parte central do muro e favorecendo o
aparecimento de fissuras (Figura 6).
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Figura 5 – À esquerda: Trinca horizontal por encunhamento rígido. À direita:
Parte central do muro com trinca horizontal e fissuras por sobrecarga

Fonte: Acervo do autor.

Figura 6 – Esquema com representação do sistema estrutural do muro
PILAR
VIGA
PILAR

Fonte: Acervo do autor.

A falta de manutenção e a exposição às intempéries também contribuíram para a entrada
de água na trinca, causando manchas por umidade (que podem ser vistas na Figura 5) e
descolamento da película de tinta.
Para a recuperação dos elementos de construção, Thomaz (1989) expõe que, para
reduzir os esforços na região de encunhamento, aconselha-se a desvinculação existente
entre as paredes de alvenaria e a viga. Isso é possível por meio de um corte no topo da
parede de alvenaria e preenchimento do local com material deformável/flexível (como,
por exemplo, poliuretano expandido, feltro betumado e estiropor), deixando os
elementos livres para movimentação e deformação.
4.3

Carbonatação do concreto e argamassas

Na área de lazer vistoriada foram encontrados ao longo do topo de uma mureta e de uma
viga áreas com corrosão generalizada das armaduras e desgaste uniforme ao longo do
diâmetro das armaduras expostas, característicos do processo de corrosão induzida por
carbonatação do concreto e argamassas (Figura 7).
Figura 7 – Mureta (à esquerda) e viga (à direita) com desplacamento de concreto e
corrosão de armadura induzida, provavelmente, por carbonatação do concreto
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Fonte: Acervo do autor.

Para verificar a ocorrência do fenômeno usou-se o indicador de fenolftaleína, substância
que quando em contato com um substrato de pH alcalino sofre uma mudança de cor
(adquirindo coloração rosada a partir de 8,3 de pH), podendo ser utilizada para indicar a
queda do pH sofrida pelo concreto, contribuindo, assim, para a identificação da origem
da corrosão de armaduras (HELENE, 1993). A solução foi aspergida no concreto e, por
análise visual, constatou-se o não aparecimento de áreas rosadas, atestando que o
concreto não possuía pH alcalino, isto é, sofria processo de carbonatação (Figura 8).
A manifestação patológica identificada também pode estar vinculada ao tempo de cura
do concreto, uma vez que a cura mal executada pode resultar num material de maior
permeabilidade e porosidade, podendo gerar fissuras e facilitar a entrada de CO2 e a
aceleração do processo de carbonatação (SOUZA; RIPPER, 1998). Além disso, o
edifício está em ambiente de agressividade III (microclima marinho) em relação ao
concreto, devendo apresentar de cobrimento para componentes armados (vigas, pilares,
lajes, muretas, entre outros) um mínimo de 35mm para lajes e 40mm para vigas e
pilares (ASSOCIAÇÃO..., 2007). Se for analisada a NBR 6118 de 1980, em vigor na
data de construção do edifício, é exposto que paredes e lajes ao ar livre devem possuir
cobrimento mínimo de 15mm e quando em meio fortemente agressivo, como ambiente
marinho, 40mm (ASSOCIAÇÃO..., 1980). Entretanto, durante as vistorias, constatou-se
que muretas e lajes frequentemente possuíam 10mm ou menos de cobrimento, sendo tal
espessura não compatível à necessidade de proteção das armaduras, uma vez que estão
mais suscetíveis ao ataque de íons cloro provenientes de sua exposição à névoa salina.
Figura 8: Viga com desplacamento antes e após o ensaio com fenolftaleína (à
esquerda e à direita, respectivamente) com a mesma coloração

Fonte: Acervo do autor.

Para recuperar a mureta e a viga, primeiramente deverá ser realizado corte e retirada de
todo o concreto degradado em no mínimo 2cm além da armadura, prevenindo uma
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possível migração de agentes agressivos vindos de camadas mais internas do concreto
para os materiais de recuperação que serão inseridos. Após os trabalhos de corte, deverá
ser feita limpeza das superfícies resultantes dos cortes com jatos de areia, ar
comprimido e água, nesta sequência. Posteriormente deve ser realizada a inserção de
armaduras novas ancoradas em concreto são e emendadas na porção das armaduras
corroídas que não sofreram ataques de agentes agressivos (SOUZA; RIPPER, 1998).
Por último, um novo concreto deverá preencher o espaço antes ocupado pelo concreto
degradado, protegendo a armadura. Tal concreto deverá ser especificado com
propriedades que se harmonizem ao concreto existente, possuindo resistência mecânica,
no mínimo, igual a deste (SOUZA; RIPPER, 1998) e respeitando a espessura mínima de
cobrimento prevista na NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO..., 2007).
4.4

Corrosão das armaduras de viga, laje e mureta por íons cloro

Foram identificados elementos com armadura exposta e que, devido à sua localização
em ambiente marinho, provavelmente estariam sob o ataque de cloretos. Para confirmar
a hipótese foram realizados ensaios com solução de nitrato de prata sobre o concreto e a
armadura de uma mureta. Uma vez aspergida no concreto ou na argamassa contaminada
por cloretos, a solução de nitrato de prata tende a reagir e formar o sal precipitado
branco e floculento de cloreto de prata (AgCl), o que torna possível a identificação
visual da patologia. Após a aplicação formaram-se pequenos cristais de sal na superfície
analisada (Figura 9), comprovando a hipótese. Ressalta-se que o processo de corrosão
pode ter sido agravado pela incidência direta do vento nordeste (dominante na região de
Vitória) sobre a mureta, uma vez que o vento também traz consigo a névoa salina.
Figura 9 – Área de mureta antes e após o ensaio com solução de nitrato de prata, à
esquerda e à direita, respectivamente. À direita podem ser vistos vários pontos
brancos (cristais de sal formados com a reação)

Legenda: Em branco, marcação dos sais formados com a reação. Fonte: Acervo do autor.

Para recuperar os elementos corroídos, assim como para o caso de carbonatação do
concreto, primeiramente deverá ser realizado corte e retirada de todo o concreto
degradado em no mínimo 2cm além da armadura. Após os trabalhos de corte, deverá ser
feita limpeza das superfícies resultantes dos cortes com jatos de areia, ar comprimido e
água, nesta sequência. Posteriormente deve ser realizada a inserção de armaduras novas
ancoradas em concreto são e emendadas na porção das armaduras corroídas que não
sofreram ataques de agentes agressivos (SOUZA; RIPPER, 1998). Por último, um novo
concreto deverá preencher o espaço antes ocupado pelo concreto degradado, protegendo
a armadura. Tal concreto deverá ser especificado com propriedades que se harmonizem
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ao concreto existente, possuindo resistência mecânica, no mínimo, igual a deste
(SOUZA; RIPPER, 1998) e respeitando a espessura mínima de cobrimento prevista na
NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO..., 2007).
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Já é sabida a importância da realização de manutenções preventivas periódicas. Porém,
tal prática ainda é negligenciada por proprietários de imóveis, deixando pequenos
problemas se transformarem, com o tempo, em grandes manifestações patológicas que
precisam de intervenções complexas e que demandam mais tempo, maior investimento
e geram grandes perturbações às atividades cotidianas de um edifício, como as que
serão necessárias para o tratamento dos elementos carbonatados e corroídos do edifício
analisado. Por outro lado, devem ser ressaltados os erros de projeto e execução de
alguns elementos construtivos – como a pequena espessura do cobrimento das peças de
concreto armado e a ausência de material deformável no encunhamento da alvenaria –
que, além da própria falta de manutenção da construção, provocaram ou aceleraram o
desenvolvimento das patologias. Assim, o ponto inicial e fundamental para evitar a
ocorrência de manifestações patológicas e, com isso, aumentar a vida útil dos elementos
construtivos, é a correta elaboração de projetos e a compatibilização entre eles.
Desse modo, este trabalho contribui para reforçar a importância da elaboração
cuidadosa de projetos de edifícios – levando em consideração as normalizações
existentes – e da manutenção preventiva e apresentar técnicas de diagnóstico e
tratamento de manifestações patológicas.
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RESUMO
Os revestimentos argamassados são higroscópicos e sofrem influência da umidade presente no ar ou
advinda de uma fonte como o contato com solo úmido ou pontos de infiltração. A facilidade de entrada da
água dentro dos poros pode ser influenciada pela composição da argamassa (proporção entre os materiais
constituintes), e alterada pela presença de aditivos, principalmente daqueles com ação hidrofugante. Este
trabalho é a parte experimental inicial de uma tese de doutorado e tem como objetivo observar o
comportamento de diferentes argamassas, com e sem a presença de aditivos. A metodologia experimental
deste estudo propõe a avaliação das argamassas de revestimento produzidas em laboratório com
diferentes teores de estearato de cálcio. O comportamento das argamassas foi avaliado a partir de ensaios
de capilaridade e interpretação da microestrutura por meio de microscopia eletrônica de varredura. Os
resultados obtidos nos ensaios de absorção por capilaridade evidenciam a diferença de comportamento
das argamassas. Aquelas produzidas sem aditivos apresentaram coeficiente de capilaridade
consideravelmente maior que aquelas produzidas com estearato de Cálcio. As microscopias eletrônicas de
varredura ressaltaram a diferença de rugosidade nos poros das argamassas. Observou-se que os poros das
argamassas aditivadas contém material impregnado em sua superfície, enquanto os poros das argamassas
sem aditivos são lisos.
Palavras-chave: hidrofugantes, capilaridade, argamassa de revestimento.

ABSTRACT
Rendering mortars are hygroscopic materials and influenced by the moisture present in the air or rising
from a source such as soil moisture or infiltration. The ease of entry of water into the pores can be
influenced by the composition of the mortar (ratio between the constituent materials) , and amended by
the presence of additives , especially those with repellent action. This work is the initial part of an
experimental thesis and aims to observe the behavior of a number of mortars produced with and without
additives. The experimental methodology of this study proposes the evaluation of rendering mortars
produced in laboratory with different concentrations of calcium stearate. Mortars behavior was
evaluated from capillary tests and interpretation of the microstructure by scanning electron microscopy.
Results showed great difference between the mortars. Those produced without additives show
considerably higher capillarity coefficient than those produced with calcium stearat . The electronic
scanning microscopy highlighted the difference in roughness of mortars pores . It was observed that
additivated mortars had a impregnated material on their pore surface, while the pores of mortar without
any additives are smoother .
Keywords: hidrofugantes, capilaridade, argamassa de revestimento.
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1

INTRODUÇÃO

Os revestimentos argamassados são higroscópicos e sofrem influência da umidade
presente no ar ou advinda de uma fonte como o contato com solo úmido ou pontos de
infiltração.
A movimentação de água pelos capilares de argamassas pode ser estudada pela análise
da estrutura porosa desses materiais. A facilidade de entrada da água dentro dos poros
pode ser influenciada pela composição da argamassa (proporção entre os materiais
constituintes), e alterada pela presença de aditivos, principalmente daqueles com ação
hidrofugante.
Os mais variados produtos de ação impermeabilizantes disponíveis no mercado são
comercializados sem que suas propriedades sejam informadas. Dafico et al (2004)
ressaltam que os catálogos técnicos normalmente apresentam poucas informações, na
maioria das vezes irrelevantes, enquanto que as informações realmente importantes, tais
como, a composição química ou o mecanismo de ação, são quase sempre inexistentes.
Binda et al (1999) concluíram que com todas as técnicas de investigação disponíveis, as
avaliações normalmente se baseiam na medida indireta da eficiência e durabilidade
através do controle da umidade na superfície, na absorção de água ou temperatura.
Isso significa que ainda existe um grande número de questionamentos sobre como os
diversos tipos de aditivos modificam o desempenho das mais variadas composições de
argamassas.
Este trabalho é a parte experimental inicial de uma tese de doutorado, e tem como
objetivo observar o comportamento frente à umidade de diferentes argamassas, com e
sem a presença de aditivos.
2

PRODUTOS QUE
ARGAMASSAS

ALTERAM

O

TRANSPORTE

DE

ÁGUA

EM

Uma alternativa para a proteção de edificações contra a ação da umidade é a mistura de
agentes hidrofugantes na própria argamassa. Esses aditivos podem ser de composição
variada sendo mais recorrentes os sabões metálicos e os silicones em pó, além de outros
materiais produzidos a partir de polímeros sintéticos.
Os sabões metálicos são sais de ácidos graxos de cadeia longa, como o estearato de
cálcio, estearato de zinco e oleato de sódio. Esses produtos são caracterizados por uma
longa cadeia apolar de hidrocarbonetos e um grupo polar em uma ponta (Figura 1), ou
seja, são produtos de natureza bipolar. Tanto os esteratos quanto os oleatos são
comercializados como aditivos impermeabilizantes devido à eficiência alcançada e
baixo custo (LANZÓN; GARCÍA-RUIZ, 2009).
Figura 1 -– Estrutura química do (a) Ácido estearico, Mn+ = Zn2+ ou Ca2+ (b)
Oleato de sódio.
(a)

(b)
Fonte: Lanzón; García-Ruiz (2008)
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Com a finalidade de testar a eficiência desses agentes impermeabilizantes, Lanzón e
García-Ruiz (2009) submeteram argamassas de cimento com diferentes dosagens de
aditivos a ensaios de absorção.
Dentre os sabões, o oleato de sódio foi considerado a melhor alternativa de hidrorepelente. As argamassas com estearato de zinco foram eficientes, mas somente
apresentam absorção capilar equiparada ao do oleato para dosagens acima de 1,00%. Já
aquelas dosadas com estearato de cálcio, o desempenho foi insatisfatório para dosagens
abaixo de 1,00% pois ultrapassa o limite de 0,4kg/m²min0,5 estipulado pela EN 998-1.
Em outro trabalho de Lanzón e García-Ruiz (2008), foi analisado o comportamento,
quanto à durabilidade e impermeabilidade, de argamassas com a adição de estearato de
zinco, estearato de cálcio, oleato de sódio e silicone em pó. Neste estudo, foi observado
que o estearato de cálcio e o estearato de zinco não mostram alta impermeabilidade em
argamassas de pequenas idades (7 dias). Dessa forma, esses produtos não devem ser
recomendados para argamassas que serão expostas a frequentes ou fortes chuvas nos
primeiros dias após a aplicação.
Quanto à diferença de desempenho entre os dois tipos de sabão, o mesmo tipo de
comportamento que aponta melhores resultados em argamassas com adição de oleatos
também foi observado por Izaguirre et al (2009). Uma possível explicação para a
melhor performance do oleato é o fato dos estearatos serem insolúveis em água,
enquanto o oleato é solúvel em água.
Assim, entende-se que a dispersão do oleato durante o processo de mistura é mais
eficiente. Além disso, Lanzón et al (2011) observaram que, em misturas ricas em filler
calcário, o oleato de sódio reage na superfície do filler originando o oleato de cálcio.
Esse processo forma uma camada insolúvel, quimicamente absorvida na superfície do
filler, que pode explicar a alta atividade repelente dessa adição.
Ainda no estudo dos sabões metálicos, Wang et al (2006) apontaram que o estearato de
sódio produzido a partir da saponificação do ácido esteárico com o NaOH induz a
nucleação e crescimento do carbonato de cálcio. E quanto à ação do produto, foi
apontado que o estearato de sódio modifica as características da superfície do carbonato
de cálcio, tornando-o hidrofóbico.
Izaguirre et al (2009) também buscou estudar o mecanismo que confere propriedades
hidrofugantes em argamassas com adição desses sabões. Para tal foram realizados
ensaios de capilaridade, permeabilidade ao vapor, porosimetria por intrusão de mercúrio
além de microscopias. Os resultados indicaram que argamassas com estearato ou oleato
apresentam reduzidos coeficientes de capilaridade. Porém, para as mesmas argamassas a
permeabilidade ao vapor é maior que na argamassa referencia.
A partir desses dados, Izaguirre et al (2009) endossaram a teoria que o estearato e o
oleato trabalham como tensoativos aniônicos e por isso podem incorporar ar à mistura.
Ou seja, por serem bipolares, eles são capazes de serem absorvidos e concentrados na
interface pasta/ar, estabilizando os poros de ar, como incorporadores de ar.
Dessa forma, esses produtos podem modificar a distribuição de tamanho de poros na
argamassa, de maneira que ocorra uma diminuição no número de poros grandes e um
aumento na quantidade de microporos. Assim, a movimentação de água pelos capilares
seria bloqueada pela presença de bolhas de ar (IZAGUIRRE et al, 2009)
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3

MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia experimental deste estudo propõe a avaliação das argamassas de
revestimento produzidas em laboratório com diferentes teores de estearato de cálcio.
Essas argamassas se diferenciam pela composição sendo a argamassa referência,
denominada REF, constituída apenas cimento, cal e areia. Já as argamassas
denominadas CaS 0,25 e CaS 1,00, além dos constituintes básicos foram acrescidas de
Estearato de cálcio nos teores de 0,25% e 1,00%, respectivamente, sobre a massa de
material seco.
O traço adotado para as argamassas foi de 1:1:6 em volume. Os materiais utilizados
foram o cimento CPV, a cal CHI e areia natural. A caracterização dos materiais é
apresentada na Tabela 1.
Tabela 1 - Composição das argamassas ensaiadas
Material

Massa específica (g/cm³)

Massa unitária (g/cm³)

Cimento

3,10

1,00

Cal

1,98

0,50

Areia

2,64

1,57

Estearato de Cálcio

1,30

-

O comportamento das argamassas foi avaliado a partir de ensaios de capilaridade e
interpretação da microestrutura por meio de microscopia eletrônica de varredura.
3.1

Ensaio de absorção por capilaridade

O ensaio de absorção por capilaridade foi realizado segundo as prescrições da NBR
15259 (ABNT,2005). O ensaio foi realizado 28 dias após a moldagem dos corpos de
prova prismáticos.
Após o ensaio os corpos de prova foram mantidos em ambiente de laboratório, com
umidade e temperatura estáveis, até a constância de massa e submetidos novamente ao
ensaio de capilaridade.
Esse processo foi repetido 5 vezes, nos mesmos exemplares, com o intuito de avaliar a
eficiência dos produtos impermeabilizantes ao longo do tempo. Essa avaliação foi feita
a partir da quantidade de água absorvida nos ensaios de capilaridade, da quantidade de
água residual após a secagem e do coeficiente de capilaridade após os repetidos ciclos.
3.2

Microscopia eletrônica de varredura

A microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para se correlacionar a
microestrutura de um material com seu comportamento e composição.
A análise foi realizada no Laboratório de Geocronologia do Instituto de Geociência da
Universidade de Brasília.
A preparação das amostras para o ensaio foi feita cortando corpos de prova cilíndricos
nas dimensões aproximadas de 2cm X 2cm X 1cm (largura X comprimento X
espessura). As amostras foram secas em estufa a 100°C e armazenadas em recipiente
com sílica gel e antes do início do ensaio foram impregnadas com uma camada de
carbono
As imagens foram tratadas com o aparelho ajustado no modo baixo vácuo, conforme
indicado em por Lanzón et al (2011).
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4

RESULTADOS

As argamassas produzidas foram caracterizadas no estado fresco quanto à profundidade
de penetração de cone, teor de ar incorporado e retenção de água. A Tabela 2 apresenta
os resultados desses ensaios. Observa-se que a adição do Estearato de Cálcio nos teores
de 0,25% e 1,00% não afetou as propriedades das argamassas no estado fresco.
Tabela 2 – Propriedades das argamassas no estado fresco.
Argamassa

Cone (mm)

Teor de ar incorporado (%)

Retenção de água (%)

REF

56

4

75

CaS 0,25

53

4

76

CaS 1,00

55

4

79

Já no estado endurecido, os corpos de prova foram ensaiados 28 dias após a moldagem.
Observa-se pelos dados apresentados na Tabela 3 que o acréscimo do aditivo resultou
em um pequeno aumento dos valores de resistência à compressão e à tração.
Tabela 3 - Propriedades mecânicas das argamassas.
Argamassa

Relação
Resistência à compressão Resistência à tração na
água/materiais secos
aos 28 dias (MPa)
flexão aos 28 dias (MPa)

REF

0,184

4,5

1,5

CaS 0,25

0,189

4,9

1,7

CaS 1,00

0,186

5,6

1,8

4.1

Ensaio de Absorção por capilaridade

As Figuras 2 e 3 permitem avaliar a quantidade de água absorvida no ensaio de
capilaridade. Observa-se que ao longo de todas as repetições, a quantidade de água
absorvida pela argamassa referência foi invariavelmente superior à quantidade de água
absorvida pelas argamassas com aditivos.
Figura 2 - Absorção de água por capilaridade calculada para cada tempo. As
curvas de cores semelhantes representam a mesma argamassa em ensaios diferentes.
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Entre as argamassas com aditivo, aquela com teor de 1,00% de Estearato de Cálcio foi a
argamassa que se mostrou mais eficiente. Observa-se ainda que, comparando as cinco
repetições, a argamassa com 0,25% de estearato de cálcio apresentou maior variação de
quantidade de água absorvida nos diferentes ensaios. Essa variação não foi observada na
argamassa Referência e na argamassa com 1,00% de Estearato de Cálcio.
A Tabela 4 apresenta os mesmos dados da Figura 8 calculados na forma de Coeficientes
de Capilaridade. É possível observar a diferença entre os Coeficientes de Capilaridade
das argamassas. A argamassa com 1,00% de Estearato de Cálcio manteve baixos valores
ao longo das repetições, entre 0,3 e 0,6 g/dm².min1/². Já no ensaio com a argamassa
referência, os valores variaram entre 20,2 e 18,4 g/dm².min1/².
Tabela 4 - Coeficiente de Capilaridade ao longo das 5 repetições do ensaio.
Argamassa

Coeficiente De Capilaridade (g/dm2.min1/2)
1º ciclo

2º ciclo*

3º ciclo

4º ciclo

5º ciclo

REF

20,2

-

18,7

18,4

18,8

CaS 0,25%

4,9

-

6,1

7,6

8,6

CaS 1,00%

0,3

-

0,6

0,6

0,6

* Não foram realizadas as leituras de 90 min para cálculo do Coeficiente de Capilaridade

A Figura 3 representa a variação da massa do corpo de prova ensaio devido à absorção
de água no ensaio de capilaridade e perda de água absorvida durante a secagem. Cada
pico representa o fim de uma etapa de molhagem e início de uma etapa de secagem. No
eixo das abscissas cada evento (medição) é representado por um ponto mas não há
escala de tempo.
A observação da Figura 3 corrobora com as análises feitas sobre a Figura 2. A
argamassa Referência é a que mais absorve água durante a molhagem, seguida da
argamassa com 0,25% e da argamassa com 1,00% de Estearato de Cálcio, esta última
apresentou o melhor desempenho.
Figura 3 - Representação do ganho de massa e perda de massa devido à absorção e
evaporação de água ao longo da molhagem e secagem.

1700

Os dados ilustrados na Figura 3 permitem ainda explorar a eficiência do Estearato de
Cálcio ao longo do tempo. Observa-se que a argamassa Referência ao fim do período de
secagem não retorna ao estado inicial de secagem, ou seja, não há a repetição da leitura
0 gramas. Desta forma, entende-se que, mesmo permanecendo em ambiente de
temperatura e umidade controladas, uma parte da água absorvida permanece nos poros
dos corpos de prova.
O comportamento das argamassas com Estearato de Cálcio na secagem é mais eficiente
do que o apresentado pela argamassa Referência: a quantidade de “água residual” é
menor. Esse comportamento permite extrapolar os resultados e indicar uma maior
durabilidade dos revestimentos produzidos com argamassas aditivadas.
4.2

Microscopia eletrônica de varredura

A interpretação da morfologia das argamassas se deu através da análise de poros nas
seções das amostras. A escolha de se analisar os poros se deu em razão de algumas
referências que indicam que a ação do estearato se dá na interface matriz/ar das
argamassas ( IZAGUIRRE et al, 2009 e WANG et al, 2006).
Buscou-se identificar nas amostras poros esféricos que representariam poros de ar
incorporado na mistura. Quando possível, as imagens foram feitas com a mesma
aproximação para facilitar a comparação entre os diferentes tipos de argamassas. Nesses
poros, foi analisada a diferença de morfologia dos elementos visualizados.
Nas Figuras 4, 5 e 6 estão apresentados uma região com presença de poro nas
argamassas Referência, CaS 0,25 e CaS 1,00, respectivamente.
O poro apresentado na Figura 4 apresenta pequenas fissuras e pouco material
precipitado. A superfície do poro é bastante lisa indicando que, após a formação do
poro, não houve acúmulo de produto inerte ou mesmo reação dos aglomerantes nessa
região.
Figura 4 - Visualização de poro em uma amostra da argamassa referência.
Imagem obtida por elétrons secundários, com aproximação de a) 389X e b) 655X
a)

b)

Já nos poros selecionados para análise nas argamassas CaS 0,25 e CaS 1,00, foi
constatado a presença de produtos de forma irregular e elevada superfície específica
aderidos à superfície dos poros (Figura 5 e Figura 6). Por meio da interpretação das
imagens com aproximação de 2000X é observado que na argamassa com maior teor de
estearato a camada aderida ao poro é mais densa.
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Figura 5 - Visualização de poro em uma amostra da argamassa CaS 0,25. Imagem
obtida por elétrons secundários, com aproximação de a) 400X e b) 2000X
a)

b)

Figura 6 - Visualização de poro em uma amostra da argamassa CaS 1,00. Imagem
obtida por elétrons secundários, com aproximação de a) 400X e b) 2000X
a)

b)

Apesar de Izaguirre et al (2009) ter identificado estearatos em poros de argamassa, a
imagem obtida por elétrons retroespalhados não indicaram a presença de constituintes
que pudessem indicar a presença de estearato de cálcio (Figura 7).
Figura 7 - Visualização de poro em uma amostra da argamassa a) CaS 0,25 e
b)CaS 1,00. Imagem obtida por elétrons retroespalhados, com aproximação de 2000X.
a)

b)
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A região escolhida na argamassa CaS 1,00 está representada na Figuras 8. Três pontos
foram analisados e em todos eles foi identificada a presença de Silício, Cálcio e
Oxigênio. No entanto, na região mais clara, foi observada a presença de Titânio e
Cobre.
Como não se pode afirmar que ele reage com algum constituinte da argamassa,
formando um produto de composição conhecida, decidiu-se avaliar outras seções das
argamassas com estearato a procura da presença de compostos “fora do padrão”. Essas
formações podem indicar a interação do estearato com algum constituinte ou a presença
de “contaminantes” em algum constituinte da argamassa.
As seções escolhidas foram as que apresentaram alguma alteração de escala de cor nas
imagens de elétrons retroespalhados. Para cada região estudada foram feitas análises
pontuais de EDS que resultou em uma tabela com os elementos (e proporção) em cada
ponto analisado.
Figura 8 - Seção analisada por EDS na argamassa CAS 1,0. Imagem obtida por
elétrons retroespalhados, no modo baixo vácuo.
Elemento Massa %
OK

49.62

AlK

1.66

SiK

13.5

CaK

16.12

TiK

1.07

CuK

18.03

A região escolhida na argamassa CaS 0,25 está representada nas Figura 9. Nesta área
foram analisados 2 pontos que apontaram a presença de Silício, Cálcio, Oxigênio e
Alumínio na composição. No entanto, na região mais clara, foi observada ainda a
presença de Titânio e Ferro.
Figura 9 - Seção analisada por EDS na argamassa CAS 0,25. Imagem obtida por
elétrons retroespalhados, no modo baixo vácuo .
Elemento Massa %
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OK

48.44

AlK

1.71

SiK

5.76

CaK

9.6

TiK

21.98

FeK

12.51

5

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos nos ensaios de absorção por capilaridade evidenciam a diferença
de comportamento das argamassas. Aquelas produzidas sem aditivos apresentaram
coeficiente de capilaridade consideravelmente maior que aquelas produzidas com
estearato de Cálcio, ou industrializadas.
As microscopias eletrônicas de varredura ressaltaram a diferença de rugosidade nos
poros das argamassas. Observou-se que os poros das argamassas aditivadas contém
material impregnado em sua superfície, enquanto os poros das argamassas sem aditivos
são lisos.
No entanto, conclui-se que ainda não foi possível caracterizar a camada de material
aderida aos poros observada nas imagens. Para definir a composição e a formação
desses produtos existem algumas ferramentas que serão utilizadas na próxima etapa
deste trabalho como a investigação da composição da análise da argamassa via difração
raio-x e fluorescência raio x.
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RESUMO
As edificações construídas em áreas de proteção ambiental e de difícil acesso possuem demandas
específicas, principalmente quando se trata dos aspectos relacionados à sustentabilidade. No caso dos
materiais de construção, a seleção com base em princípios sustentáveis pode contribuir para o menor
impacto possível. Assim, esta pesquisa objetivou analisar os materiais da envoltória de diferentes sistemas
construtivos passíveis de serem adotados em edificações projetadas para ilhas oceânicas. Foram
analisados os sistemas construtivos concreto-PVC, madeira serrada e madeira plástica. Em relação aos
métodos, inicialmente foi feita a pesquisa bibliográfica sendo posteriormente realizada a pesquisa
experimental para a análise dos materiais dos sistemas construtivos selecionados através da ferramenta
ISMAS - Instrumento para Seleção de Materiais mais Sustentáveis. O ISMAS visa analisar a
sustentabilidade dos materiais sob duas temáticas específicas: "economia de matérias primas" e "geração
e gestão dos resíduos", cuja aplicação em edifícios projetados para ilhas oceânicas é de fundamental
importância. Os resultados demonstraram que o material da envoltória do sistema construtivo em madeira
plástica obteve o melhor índice de sustentabilidade (índice Elevado), o que se deve à avaliação positiva
em todos os critérios do ISMAS. O teste reforçou o entendimento de que a madeira plástica apresenta
potencial de utilização em ilhas oceânicas, principalmente por possuir aspectos como possibilidade de
desmontagem, baixa geração de resíduos nas fases de construção, operação e desmonte do edifício e
pequena necessidade de manutenção.
Palavras-chave: Ilhas oceânicas, Materiais, Sustentabilidade, ISMAS.

ABSTRACT
The buildings constructed in areas of environmental protection and difficult access have specific
demands, especially when it relates to sustainability aspects. In the case of building materials, the
selection based on sustainable principles can contribute to minimize impact. Thus, this research aimed to
analyze different materials of the envelope that can be adopted in buildings designed for oceanic island
construction systems. The PVC-concrete building systems, wood and plastic wood were analyzed.
Regarding the methods, initially was done the literature survey and subsequently experimental research
for the analysis of materials selected in building systems through ISMAS tool - Tool for Selecting
Materials More Sustainable. The ISMAS aims to analyze the sustainability of materials under two specific
themes: "economy of raw materials" and "generation and waste management", whose application in
buildings designed for oceanic islands is of fundamental importance. The results showed that the material
of the envelope of the building system in plastic wood had the best sustainability index (High level), that
is attributable to the positive evaluation on all criteria of the ISMAS. The test strengthened the
understanding that the plastic wood has potential for use in oceanic islands, specially by having aspects
such as the possibility of disassemble, low generation of residues during the construction, operation and
disassemble of the building and little maintenance.
Keywords: Oceanic Island, Materials, Sustainability, ISMAS.

1705

1

INTRODUÇÃO

As principais condicionantes projetuais para uma edificação a ser instalada em local de
interesse ambiental e de difícil acesso como as ilhas oceânicas (Figura 1) estão
vinculadas a três temas principais: segurança, logística e meio ambiente, que devem ser
consideradas tanto na etapa de construção, como posteriormente, nas atividades de
operação, manutenção e eventual desmonte da edificação (ALVAREZ, 2003). Assim,
para a construção em ilhas oceânicas – como o Atol das Rocas, o Arquipélago de São
Pedro e São Paulo, o Arquipélago de Fernando de Noronha e a Ilha da Trindade (Figura
2) – deve-se ter em vista suas peculiaridades: fragilidade do ambiente; clima quente e
úmido; elevada solicitação dos materiais de construção pelas intempéries (altos índices
de insolação, calor, umidade e névoa salina, por exemplo); dificuldade de construção e
manutenção pela distância do continente e custo das operações; ausência de
equipamentos e mão-de-obra especializada tanto na montagem das edificações como em
sua posterior operacionalização; e reduzido prazo para execução das obras (ALVAREZ,
2003). Além disso, deve-se levar em conta o âmbito interno da edificação como, por
exemplo, a influência dos materiais na qualidade do ar interno do edifício e as trocas
térmicas entre o ambiente externo e o interno.
Figura 1 – Esquema dos condicionantes projetuais de edificações para áreas de
interesse ambiental e de difícil acesso

Fonte: Adaptado de Alvarez (2003)
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Figura 2– Localização aproximada das ilhas oceânicas brasileiras e imagens de
edificações nesses locais

Fonte: Dias e outros (2014)

A adoção dos aspectos relacionados à sustentabilidade durante o processo de
especificação dos materiais de construção de um edifício é muito importante para uma
edificação que visa o menor impacto ambiental possível (BISSOLI-DALVI, 2014).
Assim, esta pesquisa buscou analisar, utilizando o Instrumento para Seleção de
Materiais mais Sustentáveis – ISMAS, os aspectos relacionados à sustentabilidade dos
materiais presentes nas envoltórias de três sistemas construtivos selecionados: concretoPVC, madeira serrada e madeira plástica.
Ressalta-se que os dois primeiros sistemas já foram aplicados em estações científicas
situadas em ilhas oceânicas brasileiras, e o último (madeira plástica) é um sistema
construtivo hipotético, cuja avaliação de desempenho em comparação com os demais
sistemas construtivos citados tem mostrado ser este um sistema promissor para uma
futura estação científica a ser construída no Arquipélago de Fernando de Noronha.
2

MÉTODO

De cunho experimental, o estudo contemplou inicialmente a pesquisa bibliográfica a fim
de identificar os condicionantes ambientais de áreas inóspitas, particularmente de ilhas
oceânicas. Posteriormente foram realizadas entrevistas informais com pesquisadores
especializados em construções em áreas inóspitas e levantados, através de pesquisa
documental, os sistemas construtivos e os respectivos materiais comumente utilizados
em edificações em ilhas oceânicas e outros de possível emprego em novas edificações.
Concomitante à seleção dos sistemas construtivos considerados prioritários para a
análise, foram elencadas as possíveis ferramentas de avaliação de sustentabilidade dos
materiais, sendo escolhido o Instrumento para a Seleção de Materiais Mais Sustentáveis
– ISMAS (BISSOLI-DALVI, 2014), tanto em função da abordagem como pela
facilidade de acesso e utilização.
Ressalta-se que o ISMAS tem por objetivo auxiliar o projetista na avaliação da
sustentabilidade dos materiais, sendo de manuseio simples, prático e gratuito. O
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instrumento aborda critérios ambientais que se relacionam com a “economia de matérias
primas” e a "geração e gestão dos resíduos" – temas fundamentais quando se trata de
edificações projetadas para ilhas oceânicas – e é constituído por sete critérios, sendo que
para cada um destes há três níveis de desempenho, estando cada nível vinculado a uma
estratégia e a um determinado valor numérico. O desempenho final do material no
ISMAS é calculado utilizando-se uma média ponderada, na qual o nível de desempenho
alcançado em cada critério é multiplicado por seu respectivo peso. O resultado é dado
numa escala que varia entre -1 e 1, sendo que quanto maior o valor numérico, mais
sustentável é o material (Figura 3).
Figura 3 – Escala de desempenho do Índice de Sustentabilidade proposto pelo
ISMAS
-1 ≤

≤ -0,6 <

Muito baixo

≤ -0,2 <

Baixo

≤ 0,2 <

Médio

≤ 0,6 <

Alto

≤1

Elevado

Fonte: Bissoli-Dalvi (2014).

3

SISTEMAS CONSTRUTIVOS/ MATERIAIS

Seguem apresentadas as sínteses das características mais relevantes dos sistemas
construtivos concreto-PVC, madeira serrada e madeira plástica, selecionados para
análise.
3.1

Concreto-PVC

O sistema é formado por paredes estruturais constituídas de perfis de PVC preenchidas
com concreto moldado in loco (Figura 4). No espaço interno entre os perfis de PVC são
posicionadas barras de aço visando reforçar as ligações entre as vedações e aumentar a
estabilidade do sistema construtivo após a cura do concreto. Os perfis de PVC são
utilizados como fôrmas para o concreto e compõem, juntamente com ele, a
parede/estrutura da edificação, tendo também função de revestimento e acabamento
final (SISTEMA..., 2013). O sistema construtivo possui como características a
facilidade e a rapidez na montagem; a possibilidade de não utilização de equipamentos
pesados para a construção; a redução nos custos de construção e manutenção em relação
aos demais sistemas analisados; uma relativa segurança contra o fogo; a resistência à
ação de fungos e às intempéries; e atende aos requisitos da norma NBR 15575
(SISTEMA..., 2013). Ressalta-se que para questões relacionadas ao conforto térmico e
acústico, por exemplo, outras características da edificação são consideradas para
verificar se o sistema construtivo cumpre ou não o desempenho determinado pela NBR
15575, ou seja, caso elementos como cobertura ou esquadrias sejam modificados, o
resultado pode ser diferente.
Por outro lado, o PVC vem sendo associado a problemas relacionados com a qualidade
do ar interno da edificação, uma vez que libera no ambiente substâncias suspeitas de
causarem problemas endócrinos em seres humanos (HEUDORF; MERSCHSUNDERMANN; ANGERER, 2007). Outro aspecto do sistema é a liberação de
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compostos altamente tóxicos em caso de queima (WEY et al., 2001), problema que
pode ser mitigado com a presença de aberturas que mantenham uma ventilação
constante no interior da edificação, permitindo a saída da fumaça tóxica.
Figura 4 – Sistema construtivo concreto-PVC (Ilha da Trindade)

Fonte: Acervo dos autores.

3.2

Madeira serrada

As técnicas utilizadas nas ilhas oceânicas a partir da madeira serrada são o denominado
sistema “viga-laje em madeira”, adotado especialmente para a Estação Científica do
Arquipélago de São Pedro e São Paulo (Figura 5) devido a ocorrência de abalos
sísmicos no local, e os tradicionais sistemas pré-fabricados adotados para a Estação
Científica do Atol das Rocas (Figura 6) e para edificações e instalações de apoio e lazer
no Arquipélago de Fernando de Noronha.
Ambos os sistemas em madeira serrada são executados a partir do encaixe e fixação
com parafusos ou barras metálicas rosqueadas de peças de madeira pré-fabricadas,
tornando o manuseio e a montagem rápidos, além de gerar menor quantidade de
resíduos no canteiro de obras. A madeira apresenta propriedades físicas (higrospicidade,
flexibilidade e durabilidade) e mecânicas (resistência à compressão, à tração, à flexão e
dureza) favoráveis à realidade extrema das ilhas oceânicas (DIAS et al., 2014). Destacase nos estudos sobre sustentabilidade por ser um recurso renovável, no entanto, requer
constante atividade de manutenção, seja para a proteção do material e/ou ampliação da
vida útil da edificação, seja para a garantia da habitabilidade dos ambientes internos,
principalmente considerando os altos níveis de umidade e insolação existentes nas ilhas
oceânicas.
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Figura 5 – Sistema construtivo viga-laje em madeira (Arquipélago de São Pedro e
São Paulo)

Fonte: Figura à esquerda, Alvarez (2003); figura à direita, acervo dos autores.

Figura 6 – Sistema construtivo pré-fabricado em madeira (Atol das Rocas)

Fonte: Acervo dos autores.

3.3

Madeira plástica

Ainda em fase de desenvolvimento, o sistema construtivo está sendo projetado com
técnica semelhante ao sistema viga-laje em madeira, sendo somente substituída a
madeira serrada pela madeira plástica. Isso a princípio é possível, visto que a madeira
plástica pode ser aparafusada e manuseada com equipamentos similares aos utilizados
em madeira serrada (CALKINS, 2009).
A madeira plástica é fabricada a partir de resíduos plásticos, minerais e/ou vegetais,
como a cinza volante, a farinha de madeira e a serragem, por exemplo, provenientes da
queima de carvão e da indústria madeireira e moveleira, respectivamente (Figura 7).
Apesar de incluir resíduos vegetais em sua composição, a madeira plástica apresenta
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resistência à atuação de cupins, uma vez que os resíduos vegetais, em grande parte,
ficam envoltos pelo plástico, entretanto, dependendo da quantidade empregada, as peças
de madeira plástica podem sofrer inchamento e deformações quando em contato
prolongado com água e descolorir mais rapidamente (KLYOSOV, 2007). Além disso,
se iniciado o processo de oxidação da matriz polimérica – processo danoso ao material e
que pode culminar com a perda de resistência mecânica e até com a ruptura da peça – os
raios solares e a água podem contribui para sua aceleração.
As pesquisas têm apontado a madeira plástica como um material promissor para uso em
novas estações científicas, embora atualmente a aplicação desta técnica se encontre em
fase incipiente na construção de edificações (DIAS et al., 2014). Sua principal vantagem
em relação à madeira serrada é sua reduzida necessidade de manutenção e, com isso,
diminuição dos custos com mão de obra e com emprego de novos materiais, não
precisando ser envernizada ou receber acabamento superficial (CALKINS, 2009).
Figura 7 – Exemplo de sistema construtivo em madeira plástica

Fonte: Casa..., acesso em 10 maio 2014.

4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados dos testes, utilizando-se o ISMAS, dos materiais presentes na envoltória
dos sistemas construtivos selecionados seguem expostos na Erro! Autoreferência de indicador
não válida., sendo possível visualizar o desempenho de cada um deles em cada critério de
avaliação do instrumento.

1. É possível ser
reaproveitado, no
todo ou em parte

1

Madeira
serrada
Madeira
plástica

PVC

Nível

Critério

Peso

Tabela 1 – Aplicação do ISMAS aos materiais

Marcas de referência

+1

É possível ser reaproveitado com mínimo
processamento ou de forma direta, sem
processamento

0

É possível ser reaproveitado, contudo
requer processamento industrial

-1

Não atendimento ao requisito mínimo
estabelecido para o nível 0
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2. É renovável

3. Dispensa
materiais
adicionais para
acabamento

4. Possui
elementos
reciclados

5. A
durabilidade
independe de
manutenção

6. Favorece a
desmontagem
visando o
reaproveitamento

4

0,5

2

1

0,5

Madeira
serrada
Madeira
plástica

PVC

Nível

Peso

Critério

Marcas de referência

+1

Todo o material é de fonte renovável ou
constituído por matérias primas
abundantes1

0

Aproximadamente a metade dos
elementos que compõem o material é de
fonte renovável ou matérias primas
abundantes

-1

Os elementos que constituem o material
e que são de fonte renovável ou
abundantes estão presentes em
quantidades mínimas

+1

Não necessita de materiais adicionais
para acabamento superficial

0

Necessita de materiais de acabamento
superficial, contudo este é considerado
apenas um material de proteção2

-1

Não atendimento ao requisito mínimo
estabelecido para o nível 0

+1

Possui elementos reciclados em sua
composição oriundos de outros materiais

0

Possui elementos reciclados em sua
composição oriundos do mesmo material

-1

Não possui elementos reciclados em sua
composição

+1

Possui VUP mínima estabelecida pela
NBR 15575, e a manutenção ocorre
somente com limpeza

0

Possui vida útil de projeto (VUP) mínima
estabelecida pela NBR 15575, e exige
manutenções periódicas com o uso de
novos materiais

-1

Não atendimento ao requisito mínimo
estabelecido para o nível 0

+1

É possível ser facilmente separado dos
demais materiais por usar encaixes
mecânicos como amarrações, parafusos,
etc.

0

É possível ser separado dos demais
materiais construtivos, contudo podem
ocorrer perdas do material, pois utiliza
ligantes, colas ou aglomerantes

-1

Não atendimento aos requisitos mínimos
estabelecidos para o nível 0
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7. Favorece a
baixa geração de
resíduos

1

Madeira
serrada
Madeira
plástica

PVC

Nível

Peso

Critério

Marcas de referência

+1

Atende aos requisitos do nível 0,
incluindo as etapas de uso/operação e
desmonte

0

O material favorece mínima geração de
resíduos na etapa de construção 3

-1

Não atendimento ao requisito mínimo
estabelecido para o nível 0

1

No critério “É renovável” a madeira plástica foi classificada no nível +1 pois considerou-se
que a maior parte de sua composição é de resíduos plásticos, considerados neste estudo uma
matéria prima abundante. Além disso, os resíduos de madeira, como farinha de madeira e
serragem, que fazem parte da composição são materiais de fontes renováveis.
2
É necessário pintar as peças de madeira serrada (principalmente, quando utilizada em
edificações em ilhas oceânicas) uma vez que a alta umidade do ar, a exposição aos raios
solares e ao calor, causam inchamentos, ressecamentos e fissuração nas peças. Assim, a
pintura se constitui como uma barreira à absorção de umidade pela madeira, além de
proteção contra o sol. Caso não seja realizada pintura, a durabilidade da madeira e/ou seu
desempenho em relação à estanqueidade da edificação e ao conforto térmico, por exemplo,
provavelmente sofrerão redução.
3
Nesse sistema construtivo o concreto deve ser moldado in loco, o que ocasiona maior
desperdício de material, fato inerente ao tipo de execução.
Fonte: Adaptado de Bissoli-Dalvi (2014)

O desempenho da madeira serrada no teste foi superior ao do PVC, que obteve nota
0,10 (índice Médio), mas foi inferior ao desempenho da madeira plástica, obtendo nota
0,35 (índice Alto). Dessa forma, a madeira serrada, apesar de possuir pontos positivos
como ser reaproveitável, renovável, desmontável e gerar poucos resíduos durante a
construção, uso e desmonte da edificação, tem como pontos desfavoráveis não
apresentar material reciclado em sua composição, além de necessitar de material de
acabamento e constante manutenção (tendo em vista as características de uma ilha
oceânica), acarretando custos econômicos e ambientais. Já o material PVC apresentou
apenas dois critérios com respostas positivas. Além disso, não pode ser desmontado
uma vez que no sistema construtivo para o qual está sendo considerado, os perfis de
PVC e o concreto existente em seu interior se tornam um elemento inseparável, restando
apenas a demolição. Vale ressaltar que o critério “É renovável” é o de maior peso,
sendo o nível de desempenho alcançado nele um fator preponderante no resultado final.
Já a madeira plástica obteve o melhor índice de sustentabilidade (índice Elevado),
mantendo o nível +1 em todos os critérios de avaliação. Isso se deve a possibilidade de
modulação de suas peças, de realização de encaixes e de fixação por parafusos e pregos
e, com isso, reduzir a perda de material e a geração de resíduos durante a construção,
manutenção e desmonte da edificação. Além disso, sua fabricação a partir de resíduos
estimula a reciclagem e contribui para a diminuição de áreas de descarte de lixo.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O teste realizado demonstrou que além de apresentar maior durabilidade e baixa
necessidade de manutenção quando comparada à madeira serrada, fatores determinantes
para construções em ilhas oceânicas, a madeira plástica também desponta em relação a
questões ambientais.
Deve ser enfatizado que o desempenho máximo atingido pela madeira plástica no
ISMAS não significa ser ela um material sustentável, uma vez que nenhum é, mas sim,
reflete o bom desempenho de suas características frente às temáticas abordadas pelo
instrumento, isto é, “economia de matérias primas” e “geração e gestão de resíduos”
que, por sua vez, são temáticas cruciais para edificações projetadas para ambientes
frágeis como as ilhas oceânicas.
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES).
REFERÊNCIAS
ALVAREZ, C. E. Metodologia para construção em áreas de difícil acesso e de interesse
ambiental: aplicabilidade na Antártica e nas ilhas oceânicas brasileiras. 2003. 192 f. Tese
(Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura da Universidade de São
Paulo. São Paulo, 2003.
BISSOLI-DALVI, M. ISMAS: a sustentabilidade como premissa para a seleção de materiais.
2014. 194 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). Facultad de Arquitectura,
Construcción y Diseño. UniversidaddelBío-Bío, Concepción, 2014.
CALKINS, M. Materials for Sustainable Sites: a complete guide to the evaluation, selection,
and use of sustainable construction materials. Hoboken: John Wiley& Sons, Inc., 2009.
Casa
de
Plástico
na
Ilha
de
Marajó.
Disponível
<http://marcasitehost.com.br/romanplast/?page_id=7>. Acesso em: 10 maio 2014.

em:

DIAS, B. Z.; FUKAI, F. M.; DORIO, N.; ALVAREZ, C. E. Concreto-PVC, madeira serrada e
madeira plástica: estudo comparativo de adequabilidade para construções em ilhas oceânicas.
In: I Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis. Minho. Anais.., 2014.
HEUDORF, U.; MERSCH-SUNDERMANN, V.; ANGERER, J. Phthalates: toxicology and
exposure. International Journal of Hygiene and Environmental Health, v. 210, n. 5, p. 623–
34, out. 2007.
KLYOSOV, A. A. Wood–Plastic Composites. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2007.
SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÕES TÉCNICAS. DATec nº 017: Sistema Construtivo
Global de paredes constituídas por painéis de PVC preenchidos com concreto. Brasília, 2013.
WEY, M. Y.; OU, W. Y.; LIU, Z. S.; TSENG, H. H.; YANG, W. Y.; CHIANG, B. C.
Pollutants in incineration flue gas. Journal of Hazardous Materials, v. 82, n. 3, p. 247–62,abr.
2001.

1714

http://doi.org/10.17012/entac2014.472

INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS
RELACIONADAS ÀS FACHADAS DE UMA EDIFICAÇÃO
LIMA, Gustavo Emilio Soares de Lima (1); SOUZA, Kelly Diniz (2); TIBIRIÇÁ,
Antônio Cleber Gonçalves (3)

(1) Universidade Federal de Viçosa, (31)38992749, gustavo.lima@ufv.br; (2) Universidade Federal de
Viçosa, kellydiniz.mg@gmail.com; (3) Universidade Federal de Viçosa, tibirica@ufv.br

RESUMO
As fachadas são elementos que demandam uma especial atenção no desenvolvimento dos projetos de uma
edificação, principalmente quanto à escolha de materiais, detalhamentos e soluções adotadas, pois estão
sujeitas a diversas ações endógenas e exógenas, tornando assim esses elementos extremamente propensos
a falhas e danos. Este artigo aborda a questão das vedações externas da edificação e as principais
manifestações patológicas que afetam o desempenho e durabilidade destes elementos construtivos em
decorrência do seu uso, materiais empregados, manutenção e condições ambientais, a partir do estudo de
caso de um edifício construído no início da década de 1950, na cidade de Belo Horizonte-MG, de
propriedade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O desenvolvimento do tema está estruturado
em dois aspectos: a leitura dos materiais e sistema construtivo utilizados na edificação e a análise das
principais manifestações patológicas e agentes causadores de danos nas fachadas, a partir do que foi
elaborado um mapeamento das manifestações patológicas, estabelecido um quadro relacionando os danos
observados com a orientação das fachadas e uma análise de prioridade de intervenção utilizando a técnica
da matriz GUT. Deste estudo, foi possível verificar que as principais manifestações patológicas decorrem
do nível de manutenção da edificação, potencializadas pelas soluções adotadas no projeto das fachadas e
pela ação das intempéries climáticas a que o edifício está sujeito. O estado de conservação da edificação
analisada é baixo e as manifestações patológicas constatadas, além de induzirem danos em outros
subsistemas da edificação, já colocam em risco a vida de pedestres que transitam em suas imediações.
Palavras-chave: Fachadas, Manifestações patológicas, Manutenção.

ABSTRACT
The facades are elements that require special attention in the development of the projects of a building,
especially regarding the choice of materials, detailing and solutions adopted, as they are subject to
various endogenous and exogenous actions, thus making these elements extremely prone to failure and
damage. This article addresses the issue of external seals the building and the main pathological
manifestations that affect the performance and durability of these constructive elements as a result of
their use, materials used, maintenance and environmental conditions, from the case study of a building
built in the early 1950, in the city of Belo Horizonte-MG, owned by the National Social Security Institute
(INSS).The development of the subject is divided into two aspects: reading materials and construction
system used in the construction and analysis of the major pathological manifestations and agents causing
damage to the facades, from which a mapping of pathological manifestations, established a framework
was developed relating damage observed with the orientation of facades and an analysis of priority
intervention using the technique of GUT matrix. Through this study, we found that the major pathological
manifestations are a result of the level of maintenance of the building, potentiated by the solutions
adopted in the design of facades and the action of inclement weather solutions to which the building is
subjected. The condition of the building analyzed is low and harm verified besides commit damage other
subsystems in the building, since they endanger the lives of pedestrians passing in their vicinity.
Keywords: Facades, Pathological Manifestations, Maintenance.
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1

INTRODUÇÃO

As fachadas, em função da configuração, da extensão de suas áreas e de funcionarem
como filtros entre os ambientes interno e externo, apresentam-se como um dos mais
importantes subsistemas de uma edificação. Como consequência, seu custo de
manutenção pode implicar num grande impacto sobre o custo total da manutenção de
um edifício (CHEW; DE SILVA; TAN, 2003). Observações cotidianas do projeto e da
construção denotam uma opção dominante em se dar atenção aos parâmetros estéticos,
deixando-se em planos inferiores aspectos funcionais e de manutenibilidade.
Segundo Beasley (2012), o conhecimento das características e vulnerabilidades das
fachadas é imprescindível para entender seu comportamento. Sendo este elemento a
primeira e principal barreira de proteção entre o meio ambiente externo e os demais
subsistemas da edificação, ele absorve a maior parcela da ação das mais variadas
intempéries climáticas, o que, ao longo do tempo, culmina em sua degradação. Esta
degradação, quando não interrompida ou controlada, pode conduzir a graves danos nos
materiais constituintes da fachada e se estender aos demais subsistemas da edificação.
Com a finalidade de prevenir essas ocorrências, os edifícios necessitam de ações de
conservação que englobam desde operações de manutenção, até a substituição parcial
ou completa de componentes danificados, com o objetivo de aumentar ou recuperar o
desempenho e a vida útil1 requerida.
As manifestações patológicas2 identificadas em fachadas, frequentemente, estão
relacionadas a falhas de projeto e execução, escolha inadequada ou uso de materiais de
baixa qualidade e a ausência de manutenção. Entretanto, essas manifestações também
podem ser provocadas por falhas ou deficiências em componentes integrados às
fachadas, tais como esquadrias, ou ainda por elementos, que como as fachadas,
compõem a envoltória da edificação, como telhados e calhas.
Para compreender as manifestações patológicas observadas, o método utilizado
abrangeu dois eixos. O primeiro, por meio de revisão bibliográfica, direciona-se para a
investigação da influência dos componentes morfológicos das fachadas, na ocorrência
das principais manifestações patológicas que afetam as vedações externas e,
consequentemente, alteram o aspecto original da edificação, tendo por referência os
fatores extrínsecos e intrínsecos atuantes. O segundo eixo dirigiu-se para a avaliação das
vedações de uma edificação construída em Belo Horizonte, Minas Gerais, nos anos
1950, por meio do estudo de caso.
2

MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA: INTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS E A FORMA CONSTRUÍDA

A ocorrência de manifestações patológicas nos edifícios ocasiona uma redução de sua
vida útil, que está diretamente relacionada ao desempenho de seus componentes. De
modo geral, esses problemas são evolutivos e tendem a se intensificar com o passar do
tempo, além de acarretarem outros danos associados ao problema inicial, que podem,
segundo Ribeiro (2003, p. 95), estar relacionados a aspectos “[...] de ordem intrínseca
1

Conforme estabelecido na NBR 15575-1, vida útil é o “período de tempo em que um edifício e/ou seus
sistemas se prestam às atividades para as quais foram projetados e construídos considerando a
periodicidade e correta execução dos processos de manutenção [...]”. (ABNT, 2013)
2
Entende-se por manifestação patológica a “não conformidade que se manifesta no produto em função de
falhas no projeto, na fabricação, na instalação, na execução, na montagem, no uso ou na manutenção bem
como problemas que não decorram do envelhecimento natural”. (ABNT, 2013)
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ou extrínseca, ou seja, provenientes dos materiais que constituem a edificação ou de
fatores externos aos mesmos.”
Como fatores extrínsecos, têm-se os aspectos físicos resultantes de ações externas que,
neste estudo, limitam-se às condições ambientais (ou ambiente físico) às quais as
fachadas das edificações estão expostas. Como intrínsecos, têm-se as variáveis que
dizem respeito à materialização do edifício, à forma construída.
2.1

Fatores extrínsecos: condições ambientais

As condições ambientais em que uma edificação está inserida exercem influências no
tempo de vida útil de seus materiais constituintes. Para Ribeiro (2003, p. 95), “a água, a
umidade, a luz, o ar, a poluição, a temperatura, os microrganismos são elementos que
interferem direta ou indiretamente nos elementos de uma edificação, ocasionando danos
e patologias muitas vezes irrecuperáveis,” que podem estar associados à alteração da
composição do material, nos casos de degradação química, ou podem resultar da ação
que os fatores ambientais exercem sobre a estrutura dos materiais, causando um estresse
mecânico capaz de desintegrá-la, ocasionando uma degradação física.
A água é “[...] um elemento da natureza causador de degradação devido ao
intemperismo e pela corrosão” (RIBEIRO, 2003, p. 97). A ação da água ocorre, segundo
o autor, em função do nível do lençol freático e das chuvas, podendo provocar
infiltrações nas alvenarias das fachadas, sobretudo na parte superior das vedações e nas
bordas laterais das faces expostas, locais que, segundo Vallejo (1990, p. 62), as fachadas
estão mais sujeitas à sua incidência.
A atuação da água sobre as fachadas está relacionada, ainda, aos processos de fissuração
por retração e por movimentação higroscópica. As fissuras decorrentes da retração
ocorrem quando há redução do volume do material devido à perda de água para o meio
através da evaporação. Aquelas oriundas da movimentação higroscópica, por sua vez,
surgem quando há movimentação de água no interior dos materiais, ocorrendo devido à
alteração do volume desses elementos à medida que absorvem ou expelem água.
A umidade constitui um dos fenômenos que caracterizam boa parte dos danos que
ocorrem nas edificações. Como apontado por Vallejo (1990, p. 84), altas taxas de
umidade podem conduzir ao aumento da deposição e adesão de partículas e, por
consequência, da sujidade de materiais porosos. Nessas condições, as fachadas
adquirem uma pátina de enegrecimento mais evidenciada que em situações de menor
conteúdo de umidade, além de favorecer processos de corrosão, eflorescências,
destacamento de revestimentos, friabilidade da argamassa por dissolução de compostos
com propriedades cimentícias, fissuras e mudança de coloração dos materiais.
As variações de umidade estão relacionadas, ainda, à ação de microrganismos, fontes
determinantes de destruição dos componentes de um edifício, seja por apodrecimento,
como causado por fungos e bactérias; seja pelo ataque de insetos xilófagos.
A influência da temperatura é geralmente benéfica em relação à contaminação e,
portanto, ao processo de sujidade e aparecimento de manchas nas fachadas. “A
temperatura opera, principalmente, em duas direções: a dissolução de contaminantes na
atmosfera, e a modificação dos conteúdos de vapor de água no ambiente e de umidade
no interior do material que reveste as fachadas” (VALLEJO, 1990, p. 77). Entretanto, “a
temperatura quando aumenta acelera os processos de corrosão [...] [e] também afeta os
elementos expostos ao Sol causando uma descoloração das fachadas, ressecamento do
madeiramento e a cristalização rápida, e consequente expansão dos sais na alvenaria”
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(RIBEIRO, 2003, p. 97). Alterações na temperatura estão, ainda, associadas a fissuração
por movimentação térmica, isto é, variações de temperatura podem provocar contrações
ou dilatações dos materiais constituintes das vedações.
Por ser o ar elemento básico que envolve qualquer edificação, não é possível, portanto,
resguardá-la de seus efeitos. Sua ação está diretamente relacionada com as partículas
por ele transportadas que se assentam em camadas sobre os edifícios, formando uma
crosta ativa que pode provocar erosão progressiva da superfície. O vento, por sua
velocidade, serve de veículo para estas partículas, bem como a água da chuva, e atua na
modificação da distribuição das sujidades depositadas sobre as superfícies das vedações.
(GANDEMER, 1975)
Na ação do vento, ainda que em princípio essa ocorrência seja mais observada em
edificações isoladas e em local aberto, Vallejo (1990, p. 51) observa que o efeito
abrasivo será maior nas partes mais expostas das fachadas, como esquinas e
coroamento, e também quando a camada do revestimento estiver suficientemente
alterada para permitir o arraste apreciável de material. Em oposição, nas áreas baixas,
com vento incidente de menor intensidade, e nas partes abrigadas por saliências, a força
de abrasão diminui, aumentando a taxa de deposição.
2.2

Fatores intrínsecos: a forma construída e as características dos materiais

Os fatores intrínsecos tratam da materialização do edifício pelas características formais
das fachadas e pelas características dos materiais empregados. As características
formais se relacionam à superfície dos materiais de revestimento e aquelas que dizem
respeito à sua geometria. Em contrapartida, as características dos materiais estão ligadas
às propriedades mecânicas e físicas dos diferentes elementos que constituem a fachada.
Segundo Vallejo (1990, p. 116), a composição da fachada e a tipologia dos materiais de
revestimento constituem os fatores principais que exercem influência sobre a imagem
de deterioração de um edifício. Para o autor, dentro da organização aparente da fachada,
devem-se distinguir três aspectos fundamentais: proporção e forma da fachada; sua
composição geral, incluindo planos, maciços, reentrâncias, etc.; e, sua textura geral,
estritamente relacionada com a ornamentação, e outros elementos como de drenagem.
A influência da forma e das proporções das fachadas afeta diretamente o modo de
incidência do vento e da chuva, que dependerá tanto da orientação das fachadas frente
às correntes de ar, quanto dos obstáculos existentes.
A composição geral da fachada resulta importante para avaliar o resultado das ações de
sujidade e manchas que ocorrem sobre ela, bem como a influência da temperatura
responsável pelo ressecamento de materiais. Outro fator é a disposição dos planos
maciços, ou a existência de planos avançados ou recuados que igualmente aumentam a
deposição de partículas de sujidade e a incidência de ventos e chuvas.
Os principais componentes da textura são os ornamentos, as juntas, elementos
decorativos ou de drenagem. Todos estes elementos, ao gerar descontinuidades sobre as
vedações, também constituem fontes de acúmulo de sujidades e de água da chuva,
podendo, ainda, ocasionarem fissuras provenientes de aberturas e junções de materiais.
A influência dos materiais que compõem a fachada afeta diretamente a forma como se
dá a absorção de água e capilaridade pelas vedações e como esses componentes reagem
às variações de temperatura. Esse parâmetro opera, principalmente, no fenômeno de
fissuração, no empolamento e destacamento dos revestimentos, e no surgimento de
manchas de umidade e acumulação de sais na superfície da vedação (eflorescência).
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Em relação a esses materiais, deve-se distinguir dois grupos de aspectos fundamentais:
as manifestações patológicas decorrentes das ações mecânicas dos componentes da
fachada, e aquelas decorrentes de suas ações físicas, químicas e biológicas.
Segundo ICOMOS (2004, p. 18), as ações mecânicas que atuam na estrutura produzem
tensões e deformações no material, resultando em fissuração, esmagamento e
movimentos visíveis. Essas propriedades dizem respeito à resistência do material e à sua
capacidade de deformação, estando associadas às movimentações por variações
térmicas e higroscópicas, danos das estruturas e fundações, cargas de vento e choque,
que provocam tensões de compressão, tração e cisalhamento.
Em contrapartida, as ações físicas, químicas e biológicas “[...] atuam sobre os materiais
alterando a sua natureza, habitualmente resultando numa forma diferente de
degradações e, nomeadamente, afetando a sua resistência” (ICOMOS, 2004, p. 19), e
englobam as lesões que se manifestam, geralmente, pela presença de água, variações de
temperatura e condições microclimáticas.
3

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação das vedações externas da edificação do caso estudado se deu mediante
verificação in loco. Segundo Beasley (2012, p. 15-16), os objetivos da investigação
incluem, muitas vezes, determinar a localização da natureza do dano, identificar padrões
de deterioração, estabelecendo os locais potenciais para reparação e desenvolvendo
condições de comparação com as inspeções subsequentes.
Foi utilizada, ainda, a Matriz GUT que, segundo Meireles (2001), é uma ferramenta
usada para definir prioridades dadas às diversas alternativas de ação, buscando
responder racionalmente sobre onde atuar primeiro e por onde começar. Na apreciação
dos aspectos referentes a essas instalações, o estabelecimento da ordem de prioridades
considerou três aspectos: a) gravidade, que é o impacto do problema sobre coisas,
pessoas, resultados, processos ou organizações e efeitos que surgirão, em longo prazo,
caso o problema não seja resolvido; b) urgência, que é a relação com o tempo disponível
ou necessário para resolver o problema; c) tendência, que é o potencial de crescimento
do problema, avaliação da tendência de crescimento, redução ou desaparecimento do
problema.
Para a utilização dessa ferramenta, foi necessário analisar cada problema sob a ótica da
técnica GUT, atribuindo uma escala de 1 a 5 para cada aspecto, conforme o
Quadro1.Para a obtenção do valor GUT de um determinado problema, multiplica-se o
valor atribuído a cada aspecto, ou seja, G x U x T. Os problemas que obtiverem os
maiores valores GUT devem receber prioridade de resolução.
Quadro 1 – Escalas da Matriz GUT
Gravidade

Urgência

Tendência

5: Extremamente grave

5: Ação imediata

5: Vai piorar rapidamente

4: Muito grave

4: Com alguma urgência

4: Vai piorar em curto prazo

3: Grave

3: O mais cedo possível

3: Vai piorar em médio prazo

2: Pouco grave

2: Pode esperar um pouco

2: Vai piorar em longo prazo

1: Sem gravidade

1: Não tem pressa

1: Não vai piorar

Fonte: Meireles (2001)
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4
4.1

ESTUDO DE CASO
Caracterização tipológica da edificação

A presente análise contempla a caracterização do sistema construtivo, com foco nas
vedações, de uma edificação construída na década de 1950, situada no hipercentro da
cidade de Belo Horizonte-MG [Figura 1], pertencente ao Instituto de Aposentadorias e
Pensões dos Comerciários (IAPC) 3.
Figura 1 – Mapa de localização da edificação

PRAÇA RIO
BRANCO

N

Fonte: Adaptado de Google Maps: cidade de Belo Horizonte-MG. 2014.

O edifício possui treze níveis (Subsolo, Térreo, Sobreloja, Tipo e Casa de Máquinas),
com uma área construída aproximada de 7.790,00m². A estrutura da edificação é em
concreto armado, com alvenarias de tijolo cerâmico furado, sendo as fachadas principal
e fundos rebocadas e texturizadas, e as fachadas laterais, rebocadas e pintadas.
O subsistema de cobertura é composto por telhado de estrutura de madeira com telha
cerâmica tipo francesa, telhado de estrutura metálica com telha galvanizada de seção
trapezoidal, com calhas em chapa galvanizada de seção retangular e trecho em laje
impermeabilizada com manta asfáltica com proteção mecânica.
A caracterização interna da edificação, bem como de seus subsistemas, não será descrita
por não estar diretamente relacionada com o foco principal deste trabalho.
4.2

Análise da edificação

Segundo ICOMOS (2004), o método de análise de edificações requer tanto dados
qualitativos, baseados na observação direta da degradação dos materiais e dos danos
estruturais, como também dados quantitativos, obtidos por meio de ensaios e modelos
matemáticos.
Como apresentado nos critérios de avaliação, este estudo se limitou aos dados
qualitativos, e essa análise teve por base a inspeção visual da construção, a partir do
mapeamento dos danos visíveis, com o objetivo de identificar as degradações e os
efeitos do meio ambiente sobre a edificação. As fachadas do edifício, denominadas
segundo sua orientação solar, foram assim analisadas quanto à sua composição geral e
geometria, detalhes de superfície e materiais construtivos.

3

O IAPC, juntamente com outros institutos de aposentadoria e pensão, dariam origem, mais tarde, ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
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A fachada frontal, orientada para Nordeste (NE), foi concebida com superfícies
praticamente coplanares. Por suas características construtivas, observa-se fissuração por
movimentações térmica e higroscópica nas alvenarias, além de desprendimento de
placas de revestimento e manchas por lavado de chuva e impregnação de sujidades. As
esquadrias em madeira encontram-se ressecadas e com destacamento de pintura, devido
à incidência solar no plano, apresentando, ainda, partes faltantes e apodrecimento por
umidade. Elementos de acabamento dos peitoris em deterioração devido à ação de
intempéries, como apresentado na Figura 2.
Figura 2 – Fachada Nordeste (NE)

B

A

Fachada Nordeste: A. Vista geral; B. Detalhe da degradação do revestimento. Fonte: Autores.

A fachada lateral Sudeste (SE) foi concebida com solução arquitetônica em superfícies
não coplanares, com avanços e recuos da própria fachada, apresentando planos ‘cegos’,
em suas porções externas, e planos recuados com muitas aberturas, conforme Figura 3.
Nessa fachada há presença de umidade descendente, com manchas de lavado de chuva e
impregnação de sujidade nas alvenarias. Ocorre, ainda, empolamento e destacamento da
pintura, desplacamento de reboco e fissuras por movimentações térmicas e
higroscópicas, sobretudo junto às aberturas. As esquadrias metálicas apresentam pontos
de corrosão e destacamento de pintura. Devido à sua orientação, esta fachada apresenta
os maiores danos provenientes da umidade, o que favorece, ainda, o surgimento de
vegetação em sua superfície.
Figura 3– Fachada Sudeste (SE)

A

B

Fachada Nordeste: A. Vista parcial; B. Detalhe da degradação do revestimento. Fonte: Autores.
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A fachada Noroeste (NO), por sua vez, apresenta praticamente os mesmos danos
observados na Fachada Sudeste, porém, em menor intensidade. Nessa vedação há
presença de umidade descendente e manchas de lavado de chuva, além de impregnação
de sujidades, empolamento de destacamento de pintura e desplacamento de reboco.
Ocorrem, ainda, fissuras devido a movimentações térmicas e higroscópicas [Figura 4].
Figura 4 – Fachada Noroeste (NO)

A

B

Fachada Nordeste. A. Vista parcial. B. Detalhe da degradação do revestimento. Fonte: Acervo do autor.

Na fachada posterior, orientada para Oeste (O), ocorrem desprendimento de placas de
revestimento, manchas de lavado de chuva, com impregnação de sujidades, além de
fissuras devido a movimentações térmicas e higroscópicas, e à deterioração de
elementos de acabamento do peitoril devida à ação de intempéries. As esquadrias
metálicas apresentam pontos de corrosão e destacamento de pintura e as esquadrias de
madeira encontram-se ressecadas, com partes faltantes e destacamento de pintura, e
partes apodrecidas pela presença de umidade, como apresentado na Figura 5.
Figura 5 – Fachada Oeste (O)

A

B

Fachada Nordeste: A. Vista geral. B; Detalhe da degradação do revestimento. Fonte: Autores.

As manifestações patológicas identificadas foram relacionadas no Quadro 2, indicandose ocorrência e intensidade para cada fachada analisada. A intensidade foi classificada
como: baixa, para ocorrências que atingem até 30% da área da fachada; média, para
ocorrências que atingem entre 31% e 60%; e, alta para ocorrências superiores a 61%.
Quadro 2 – Tabela geral dos danos observados nas vedações da edificação
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Degradação do material

SE

Descolamento
revestimento peitoril

Infiltração descendente

Perdas/ partes faltantes

Destacamento de tinta

●

●

●
●

Alta
Baixa

Apodrecimento de
elementos de madeira

NE

Baixa
Média

Umidade

Esquadrias
de Madeira

Ressecamento

Corrosão

Presença de vegetação

Sujidade/ lavado chuva

Desprendimento revest.
texturizado

Destacamento pintura

Fissura

Desprendimento reboco

Manifestação
patológica
Fachada

Destacamento de
pintura

Esquadrias
Metálicas

Alvenarias

●
●

●

●

Média

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Alta
NO

Baixa

●

Média

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Alta
O

Baixa
Média
Alta

●

●

●

●
●

●

●

●

Fonte: Autores

4.3

Análise das prioridades de intervenção

Conforme disposto no Quadro 3, foi realizada a análise GUT para definição das
prioridades de intervenção. A análise indica que as manifestações relacionadas ao
desprendimento de reboco, ao revestimento texturizado e ao revestimento do peitoril
devem receber intervenção imediata.
Quadro 3 – Análise GUT nas vedações externas
Problema
Descolamento revestimento peitoril (Umidade)

Gravidade

Urgência

Tendência

GUT

5

5

4

100

Desprendimento reboco (Alv.)

5

5

4

100

Desprendimento revest. texturizado (Alv.)

5

5

4

100

Perdas/partes faltantes (Esq. Madeira)

4

5

4

80

Apodrecimento de elem. de madeira (Umidade)

3

3

3

27

Fissura (Alv.)

3

3

3

27

Corrosão (Esq. Metálica)

3

3

2

18

Infiltração descendente (Umidade)

3

2

3

18

Ressecamento (Esq. Madeira)

3

2

3

12
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Destacamento pintura (Alv.)

2

3

2

12

Sujidade/ lavado chuva (Alv.)

2

2

3

12

Destacamento de pintura (Esq. Metálica)

2

2

2

8

Destacamento de tinta (Esq. Madeira)

2

2

2

8

Presença de vegetação (Alv.)

2

2

2

8

Fonte: Autores

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante se ter clareza sobre o conhecimento e o comportamento dos sistemas
construtivos, materiais e as condições ambientais do local de inserção de um edifício, o
que permite que sejam realizadas manutenções de forma sistêmica, minimizando-se a
ocorrência de manifestações patológicas e ampliação da vida útil da edificação.
Na edificação analisada, as manifestações patológicas já atingiram o interior da
edificação em diversos pontos, degradando principalmente os revestimentos de piso,
parede e tetos e instalações elétricas e hidrossanitárias. Na fachada sudeste,
principalmente, o estágio de degradação já se encontra mais avançado, tendo-se o início
do processo de deterioração dos blocos de vedação e de alguns elementos estruturais.
Em linhas gerais, o atual estado da degradação das fachadas da edificação, é reflexo da
ação das condições ambientais aliados ao seu baixo nível de manutenção, sendo
recomendável que a resolução das manifestações patológicas identificadas no Quadro
3seja priorizada segundo o valor GUT (maior para o menor).
REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575-1: edificações
habitacionais: desempenho: parte 1 - requisitos gerais. Rio de Janeiro, 2013.
BEASLEY, K. J. Building facade failures. Forensic Engineering, v. 165, p. 13-19, Fev. 2012.
CHEW, M. Y. L; DE SILVA, N.; TAN, P. P. Maintainability of facades in the tropics. Facade
design and procurement, 1., 2003, Bath. Proceedings… Bath: University of Bath, 2003, p. 185193. Disponível em: <http://www.bath.ac.uk/cwct/cladding_org/fdp/paper22.pdf>. Acesso em:
22 abr. 2014.
GANDEMER, J. Wind environment around buildings: Aerodynamic concepts. In: International
Conference on Wind Effects on Buildings and Structures, 4., 1975, London. Proceedings…
London: Cambridge University Press, 1975, p. 423-432. Disponível em:
<http://books.google.com.br/books>. Acesso em: 05 jan. 2014.
ICOMOS – International Council on Monuments and Sites. Recomendações para a análise,
conservação e restauro estrutural do patrimônio arquitetônico. Tradução livre por Paulo B.
Lourenço e Daniel V. Oliveira. Universidade do Minho. Departamento de Engenharia Civil.
2004. Disponível em: <www.civil.uminho.pt/masonry>. Acesso em: 05 jan. 2014.
MEIRELES, M. Ferramentas Administrativas para Identificar, Observar e Analisar
Problemas. São Paulo, SP: Arte & Ciência, 2001.
RIBEIRO, R. T. M.. Patologias nas construções históricas. In: BRAGA, M.. (Org.)
Conservação e restauro: arquitetura brasileira. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 2003.
VALLEJO, F. J. L. Ensuciamiento de fachadas por contaminación atmosférica: análisis y
prevención. Valladolid: Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1990.

1724

http://doi.org/10.17012/entac2014.492

MANIFESTAÇÃO PATOLOGICA EM ESTRUTURAS
METÁLICAS E MISTAS. PRÉDIO DA ESCOLA DE MINAS - UFOP
ANDRADE, Miguel (1); FERREIRA, Franciele M.C. (2); MELO, Mirvane
Vasconcelos Santos (3); SOUZA, Henor Artur de (4)
(1) UFOP, e-mail: andradejuniorarquitetura@hotmail.com (2) IFMG, (31) 8902-2267, e-mail:
fram013@yahoo.com.br (3) UFOP, e-mail: mirvanearquitetura@yahoo.com.br, (4) UFOP, e-mail:
henorster@gmail.com

RESUMO
Estruturas, de aço, concreto e madeira, não duram indefinidamente, se deterioram com o passar do tempo
e não alcançam sua vida útil se não bem projetadas, executadas, utilizadas com critérios e, finalmente,
submetidas a uma manutenção preventiva. O objetivo deste trabalho é avaliar as condições físicas do
prédio da Escola de Minas - Universidade Federal de Ouro Preto – verificando as principais
manifestações patológicas encontradas. Este trabalho foi dividido em duas etapas: primeiramente um
levantamento bibliográfico dentro do contexto das manifestações patológicas em estruturas metálicas e
mistas bem como dentro do assunto manutenção predial e, em seguida, realizado estudo de caso com uma
avaliação das condições físicas do prédio da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto –
UFOP – em Minas Gerais. O estudo apresenta caráter exploratório tendo em vista realizar estudo de
campo para aprimorar os conhecimentos apresentados. Foram delimitadas duas áreas a serem mapeadas
no pavimento térreo, primeiro bloco do edifício. A primeira exatamente no acesso principal e a segunda,
próxima aos primeiros banheiros de acesso ao público, ainda no pavimento térreo. Foram utilizadas
máquinas fotográficas, trena e fichas para catalogar as manifestações patológicas. A partir do
mapeamento das áreas e após inspeção predial foram elaborados dois laudos técnicos com as fotografias
das manifestações patológicas existentes e uma breve descrição de cada um dos casos encontrados. A
partir dos levantamentos foi possível compreender as principais causas das manifestações patológicas
como presença de microrganismos, umidade constante, baixa insolação etc. Foi possível identificar que o
prédio da Escola de Minas não apresenta uma organização periódica de manutenção ficando o edifício
sujeito a desgaste constante. O presente trabalho possui relevante contribuição no tema Durabilidade das
Construções, levantando questões acerca da falta de uma política organizacional de manutenção nos
prédios, principalmente os públicos e levando discussões pertinentes ao tema.
Palavras-chave: manifestações patológicas, aço e concreto, manutenção predial

ABSTRACT
Structures , steel , concrete and wood do not last indefinitely , deteriorate over time and fail to reach their
useful life if not properly designed , implemented , used with criteria and finally submitted to a preventive
maintenance. The objective of this study is to evaluate the physical condition of the building of the School
of Mines - Federal University of Ouro Preto - checking the main pathologies found . This work was
carried out from a discipline master being divided into two stages : first a literature within the context of
pathologies in steel and composite structures as well as within the subject building maintenance and then
conducted a case study with a review the physical conditions of the building of the School of Mines ,
Federal University of Ouro Preto - UFOP - Minas Gerais. The present exploratory study in order to
achieve field study to enhance the knowledge presented. Two areas were defined to be mapped on the
ground floor , first block of the building . The first page in exactly the same access and the second , next
to the first access to the public baths , still on the ground floor . Cameras , tape and plugs to catalog the

1725

pathologies were used . From the mapping of areas and building inspection after two technical reports
with photographs of existing conditions and a brief description of each of them were drafted . From the
survey it was possible to understand the main causes of diseases such as the presence of microorganisms
, moisture constant , low insolation etc . It was possible to identify that the building of the School of Mines
has no periodic maintenance organization getting the building subject to constant wear . This work has
significant contribution on the theme Durability of Constructions , raising questions about the lack of an
organizational policy of maintaining the buildings , especially public and leading discussions relevant to
the topic .
Keywords: pathologies, steel and concrete, building maintenance

1

INTRODUÇÃO

As anomalias construtivas e descuidos com a manutenção predial são causadores de
danos pessoais e materiais significativos, tanto aos usuários e proprietários das
edificações, como à sociedade em geral, devido à deterioração urbana que favorece o
crime, afasta o turismo e reduz a auto-estima dos cidadãos.
Segundo o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo
(IBAPE, 2005), infiltrações, trincas, insuficiência de vagas de garagem, portas
empenadas e outros problemas, aparentes ou ocultos, devem ser reparados na fase de
garantia do imóvel, para evitar agravamentos posteriores. Danos causados por obra
vizinha, choques de veículos em partes da edificação, vandalismos, etc., podem ameaçar
seriamente o prédio, sugerindo-se a realização de perícia de engenharia para apuração
dos danos e responsabilidades.
Segundo Andrade (2005), no Brasil, como em todo mundo, edificações de pequeno e
grande porte, pontes, viadutos, túneis, obras hidráulicas, construções residenciais e
comerciais, pela ação do tempo podem manifestar patologias que estão associadas com
uma ou mais formas de deterioração. A problemática não esta relacionada às patologias
e anomalias em si, e nem ao mecanismo de ocorrência das falhas dos sistemas de
degradação das estruturas, mas, sim, ao curto tempo em que estão surgindo. Muitas
vezes, com menos de 20 anos de uso as estruturas já necessitam de manutenção
corretiva generalizada para prolongar sua vida útil.
Vida útil é o período no qual a estrutura cumpre sua função projetada sem custos
importantes de manutenção, ou seja, deverá estar sob manutenção preventiva e não
sofrer manutenção corretiva. (PIANCASTELLI, 1998).
O ideal de preservação seria que as edificações resistissem por um bom espaço de
tempo nas condições ideais; mas este uso cria impacto que, mesmo nas condições de
uso ideais, interfere no desempenho da edificação de forma intrínseca e extrínseca.
Causas intrínsecas da deterioração são as falhas de execução como: deficiências na
concretagem, inadequação de escoramentos e fôrmas, deficiências nas armaduras,
utilização incorreta dos materiais de construção, inexistência de controle de qualidade.
Bem como as falhas durante a utilização, como a ausência de manutenção, além das
causas denominadas como naturais e próprias à estrutura, as causas químicas e causas
físicas. Devem ser consideradas também as causas extrínsecas como as falhas durante o
projeto, defeitos de execução, falhas durante a utilização, sinistras ou causas fortuitas
como: incêndio, inundações, acidentes entre outras. (PIANCASTELLI, 1998)
Não há dúvidas quanto à forte influência que o espaço construído exerce sobre a
qualidade de vida da humanidade, já que a maior parte da população mundial habita em
cidades, e vive essencialmente em edificações. O ambiente edificado se configura como
suporte físico para a realização direta ou indireta de todas as atividades produtivas, e por
isso representa um papel social fundamental.
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Além disto, as construções têm alto valor patrimonial. O edifício se constitui em um dos
maiores patrimônios de qualquer pessoa ou empresa, em geral com elevado valor de uso
e de troca, desde que mantido em boas condições. Ainda, há que se considerar também
o valor afetivo da edificação. No caso brasileiro faz parte da cultura a grande estima
pelo ambiente construído, o edifício concebido como patrimônio a ser legado aos
herdeiros, como que de duração eterna.
Apesar da busca incessante por maior solidez e tecnologia na construção civil, sabe-se
que, a princípio, qualquer bem possui durabilidade limitada, e é natural que sofra
depreciação ao longo do tempo. Nenhuma edificação está imune à degradação
provocada pelo ambiente, pelo uso ou mesmo pelas características de seus materiais
constituintes. No entanto, o passar do tempo não é determinante para o estado de
conservação de um edifício, sendo possível que o processo inevitável de depreciação se
torne consideravelmente mais lento, por meio de atividades de conservação e
manutenção do ambiente construído. (BARBOSA; PUSCH, 2011)
Em estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia
de São Paulo (IBAPE, 2005), foi verificado que mais de 60% dos acidentes ocorridos
em edifícios com mais de 10 anos estão relacionados à deficiência ou inexistência de
manutenção, perda precoce de desempenho e degradação acentuada. O estudo ainda
concluiu que em mais da metade dos acidentes avaliados houve o colapso parcial ou
total do sistema estrutural, ora por falta de manutenção, ora por erros de projeto ou de
execução daí a importância desse trabalho.
1.1

Manifestações patológicas em estruturas mistas

Segundo o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo
(IBAPE, 2005) pode-se definir corrosão como a interação destrutiva de um material
com o ambiente, seja por reação química, ou eletroquímica. Basicamente, são dois os
processos principais de corrosão que podem sofrer as armaduras de aço para concreto
armado: a oxidação e a corrosão propriamente dita.
Por oxidação entende-se o ataque provocado por uma reação gás-metal, com formação
de uma película de óxido. Este tipo de corrosão é extremamente lento à temperatura
ambiente e não provoca deterioração substancial das superfícies metálicas, salvo se
existirem gases extremamente agressivos na atmosfera.
De acordo com Junior (2008) por corrosão entende-se o ataque eletroquímico que
ocorre em meio aquoso. A corrosão acontece quando é formada uma película de
eletrólito sobre a superfície dos fios ou barras de aço. Esta película é causada pela
presença de umidade no concreto, salvo situações especiais e muito raras, tais como
dentro de estufas ou sob ação de elevadas temperaturas (> 80°C) e em ambientes de
baixa umidade relativa (< 50%). Este tipo de corrosão é também responsável pelo
ataque que sofrem as armaduras quando ainda armazenadas no canteiro. É melhor e
mais simples preveni-la do que tentar saná-la depois de iniciado o processo.
As fissuras do concreto facilitam o acesso do meio corrosivo a aceleram o processo.
Quando as fissuras atingem a superfície externa do concreto, os produtos da corrosão
podem ser removidos. Mais graves são os ataques em concreto protendido. Neste caso o
processo de corrosão pode levar a perda da resistência e eventualmente colapso.
(IBAPE, 2005)
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1.2

Manifestações patológicas em estruturas de aço

Segundo Pravia e Betinelli (2013) as manifestações patológicas mais comuns em
estruturas de aço podem ser definidas em seis tipos principais, conforme mostrados no
quadro1.
Quadro 1 – Manifestações patológicas em estruturas de aço
Manifestações patológicas no aço
Corrosão localizada

Corrosão generalizada
Deformações excessivas

Flambagem local ou global

Fratura e propagação de fraturas

Principais causas
Causada por deficiência de drenagem das águas
pluviais e deficiências de detalhes construtivos,
permitindo o acúmulo de umidade e de agentes
agressivos.
Causada pela ausência de proteção contra o
processo de corrosão.
Causadas por sobrecargas ou efeitos térmicos não
previstos no projeto original, ou ainda, deficiências
na disposição de travejamentos.
Causadas pelo uso de modelos estruturais
incorretos para verificação da estabilidade, ou
deficiências no enrijecimento local de chapas, ou
efeitos de imperfeições geométricas não
consideradas no projeto e cálculo.
Falhas estas iniciadas por concentração de tensões,
devido a detalhes de projeto inadequados, defeitos
de solda, ou variações de tensão não previstas no
projeto.

Fonte: PRAVIA; BETINELLI, 2013

A corrosão é um tipo de deterioração que pode ser facilmente encontrada em obras
metálicas e se caracteriza como um fenômeno patológico de maior conhecimento
público. O aço oxida quando em contato com gases nocivos ou umidade, necessitando
por isso de cuidados para prolongar sua durabilidade.
Segundo Castro (1999) como o fenômeno da corrosão envolve vários tipos de
mecanismos, é importante conhecê-los para que, no caso de sua ocorrência, se possa
rapidamente estabelecer um diagnóstico.
A Inspeção Predial é fonte de informação para a manutenção, apresentada por meio de
laudo com o levantamento de anomalias, sua classificação quanto ao risco e urgência de
cada uma delas, gerando lista de prioridades com orientações técnicas e informando o
estado de conservação da edificação.
Falhas de manutenção ou ausência de manutenção preventiva, derivando numa possível
degradação acelerada da estrutura, podem comprometer a sua segurança.
2

METODOLOGIA

Este trabalho foi realizado em duas etapas: primeiramente um levantamento
bibliográfico dentro do contexto das manifestações patológicas em estruturas metálicas
e estruturas mistas bem como dentro do assunto de manutenção predial e, em seguida,
uma avaliação das condições físicas do prédio da Escola de Minas da Universidade
Federal de Ouro Preto – UFOP – em Minas Gerais (Figura 1), levantando
minuciosamente as manifestações patológicas encontradas nas estruturas metálicas e
estruturas mistas.
1728

Figura 1 – Vista do prédio da Escola de Minas - UFOP

(a) Hall de entrada
Fonte: BASTOS, 2008

(b) Vista lateral

Foram delimitadas duas áreas a serem mapeadas no pavimento térreo A e B, primeiro
bloco do edifício conforme mostrado na figura 2.
Figura 2 – Áreas mapeadas no prédio da Escola de Minas - UFOP

A

B

Fonte: BASTOS, 2008

A partir do mapeamento das áreas A, B e após inspeção predial foram elaborados dois
laudos técnicos com as fotografias das manifestações patológicas existentes e uma breve
descrição de cada um dos casos encontrados.
3

RESULTADOS

No quadro 2 descreve-se a situação da área A (Figura 2), externamente ao edifício, com
breve comentário das manifestações patológicas encontradas.
No quadro 3 evidencia-se a situação da área B (Figura 2), também com breve descrição
das manifestações patológicas encontradas.
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Quadro 2 – Patologias identificadas no estudo de caso – Área A (Figura 2)
Imagem

Descrição
Corrosão da esquadria do banheiro feminino
com a presença constante de umidade.
Percebe-se desestabilização da pintura e
reboco pulverulento na moldura e vidro solto
em uma das laterais.

Alma vazada da viga metálica de sustentação
do edifício sem vedação, criando ambiente de
umidade constante.

Estrutura exposta diretamente
constante presença de umidade.

ao

solo,

Contato direto do material de fechamento com
a estrutura sem nenhuma proteção permitindo
que a exposição à umidade seja transmitida de
um material para o outro.

Desenvolvimento
de
micro-organismos
devido à alta incidência de umidade e baixa
insolação.

Quadro 3 – Patologias identificadas no estudo de caso – Área B (Figura 2)
(continua)
Formação de pites de corrosão nas
extremidades da estrutura evidenciando
este como um ponto frágil que merece
um tratamento diferenciado contra esta
patologia. Presença de sujidades.
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Quadro 3 – Patologias identificadas no estudo de caso – Área B (Figura 2)
(conclusão)
Contato direto da estrutura metálica com
o solo, sem nenhuma proteção,
permitindo e até mesmo facilitando que a
umidade seja transmitida diretamente
para a estrutura.

Formação de bolor na argamassa de
assentamento dos tijolos da parede
divisória, chegando até a estrutura e
incorporando consequentemente um
processo corrosivo com a presença de
uma umidade constante.

Descolamento da parede em alvenaria de
tijolos maciços da estrutura criando um
espaçamento capaz de facilitar a entrada
de
umidade
e
consequentemente
promover
processo
corrosivo
na
estrutura.
Alma vazada da viga metálica de
sustentação do edifício sem vedação,
criando ambiente de umidade constante.
Presença de pites de corrosão.

No ano de 2008 foi realizada uma inspeção predial para averiguar a situação do edifício
naquele período e dentro dessas mesmas áreas foram encontradas as seguintes
realidades, como mostrado nos quadros 4 e 5.
A partir das entrevistas que foram realizadas naquele período com engenheiros
responsáveis sobre os serviços de manutenção do campus verificou-se que as
manutenções eram basicamente corretivas, atuando principalmente em serviços
imediatos como troca de lâmpadas, substituição de bucha de torneiras, etc.
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Quadro 4 – Patologias identificadas no estudo de caso em 2008– Área A (Figura 2)
Imagens - Área A
Esquadrias dos banheiros:

Corrosão nas esquadrias dos
banheiros no andar térreo.

Estrutura fachada:

Sinais de pites de corrosão.

Umidade
constante
na
estrutura em geral acelera o
processo de degradação.

Estrutura em contato direto
com o solo.

Fonte: BASTOS, 2008.
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Quadro 5 – Patologias identificadas no estudo de caso em 2008 – Área B (Figura 2)
Imagens - Área B
Acesso Principal:

Manchas na estrutura

Estrutura em contato direto
com o solo favorecendo o
aparecimento
de
manifestações patológicas.

Surgimento de pites de
corrosão em algumas regiões
da estrutura.
Fonte: BASTOS, 2008.

A manutenção corretiva definida pela norma NBR 5674 (ABNT, 2012) é a estratégia
menos recomendada, uma vez que, além dos custos inviáveis da correção imprevista,
também é possível que hajam patologias não identificadas, ou não apontadas, pelos
usuários, que vão se agravando com o tempo e acabam por definir a degradação e
envelhecimento precoce do edifício, bem como a redução da vida útil de equipamentos,
máquinas e instalações.
Percebe-se a necessidade de criação de um programa de manutenção preventiva para
reestabelecer as condições físicas do edifício.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
De um modo geral, a análise comparativa realizada no presente trabalho permite
concluir que, num período de tempo de aproximadamente seis anos, houve uma
degradação significativa no processo evolutivo das manifestações patológicas
apresentadas em 2008, Quadros 4 e 5 (BASTOS, 2008), presentes no objeto de análise.
Foram encontrados, nos locais estudados, micro-organismos, sinais de umidade
constante, baixa insolação etc. Como também se constataram falhas ou ausência de
manutenção preventiva, derivando numa possível degradação acelerada das condições
físicas do prédio, podendo comprometer a sua segurança.
Esta conclusão acaba se constituindo num relevante subsidio para os responsáveis pelas
condições físicas do prédio da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto
– UFOP – em Minas Gerais, nas condições abrangidas pelo estudo realizado. Constata1733

se que a manutenção predial definida pela norma NBR 14037 (ABNT, 2011), seja ela
realizada para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas
partes, valoriza sobremaneira a pratica da inspeção predial. Esta norma sugere que se
desenvolvam programas de manutenção preventiva e corretiva na construção civil.
Observa-se que a comparação foi feita nos mesmos pontos com um espaço de tempo em
que, neste interstício, foi reformulada a norma citada anteriormente, para reforçar a
compreensão da importância de operação e de manutenção das edificações.
Este é um exemplo da necessidade imediata da prática da manutenção corretiva no
prédio estudado neste trabalho, com o estabelecimento de novos e eficientes
procedimentos para a recuperação dos sistemas e elementos construtivos da edificação.
Apresentadas as deficiências, expostas as carências de manutenção, fica a sugestão de
um trabalho que trate de cada uma, detalhadamente, sob a luz da norma NBR 14037
(ABNT, 2011).
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RESUMO
A deterioração dos elementos externos das edificações está associada com as condições ambientais nas
quais elas se inserem, dentre estas, a chuva dirigida apresenta papel importante, visto que é considerada a
principal fonte de umidade externa que afeta a durabilidade e o desempenho higrotérmico das fachadas
das edificações. A chuva dirigida é um fenômeno caracterizado pela ação conjunta da precipitação e do
vento, e na construção civil, um dos indicativos para determinar este fenômeno denomina-se índice de
chuva dirigida, entretanto, quem fornece informações sobre a direção da chuva é o índice de chuva
dirigida direcional. A determinação destes parâmetros é realizada através da aplicação de fórmulas
empíricas, existentes na literatura internacional. Os dados empregados são oriundos de estações
meteorológicas que disponibilizam arquivos climáticos com dados mensais, diários e horários. Desta
forma, o objetivo deste trabalho é avaliar a influência da periodicidade dos dados na determinação do
índice de chuva dirigida direcional, no período de 2002 a 2011, utilizando informações mensais, diárias e
horárias, provenientes da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia de Porto Alegre. A
partir deste estudo identificou-se que a utilização de dados com diferentes periodicidades de tempo
influenciam na determinação das direções de maior risco à exposição à chuva dirigida, ou seja, quanto
mais próximos forem os intervalos de coleta dos dados maior é a dispersão das direções de incidência da
chuva dirigida. Quando são empregados dados diários ou médias mensais a tendência é a concentração do
índice de chuva dirigida em determinadas direções. Contudo, mesmo com o emprego de dados com
diferentes periodicidades, a chuva dirigida apresentou em Porto Alegre, de forma geral, entre os anos de
2002 e 2011, um nível mais acentuado de influência no quadrante Leste/ Sul, representando maior risco à
incidência de chuva dirigida para as fachadas que estão orientadas nesta direção, sendo assim, elas
demandam maior atenção com relação à sua proteção da ação da água da chuva.
Palavras-chave: Índice de chuva dirigida direcional, Periodicidade de dados, Durabilidade de fachadas
de edificações.

ABSTRACT
The deterioration of the building external elements is associated with the environmental conditions in
which they are located, among these; the driving rain plays an important role, since it is considered the
major humidity source affecting the durability and hygrothermal performance of building facades. The
driving rain is a phenomenon characterized by the joint action of rain and wind, and in the civil
engineering, one parameter to characterize this phenomenon is called directional driving rain index, ,
which provides information about the rain direction. The determination of these parameters is performed
by applying empirical formula, existing in the international literature. The data used are from weather
stations that provide weather information with daily and hourly data. Thus, the aim of this study is to
analyze the influence of the data periodicity in determination of the directional driving rain, in the period
2002 to 2011, using monthly, daily and hourly information, provided by the National Institute of
Meteorology weather station located in Porto Alegre. From this study it was found that the use of data
with different time periodicity influence in determining the directions of greatest risk for exposure to
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driving rain, in other words, the greater proximity between the intervals of data collection reflects in
greater dispersion of the driving rain directions. When daily data or monthly averages are employed the
tendency is the driving rain index agglomeration in certain directions. However, even with the use of
different periodicities data, the driving rain in Porto Alegre, in general between the years 2002 and 2011,
presented a more pronounced level of influence in the quadrant East/South , representing the highest risk
of incidence of driving rain for facades that are oriented in that direction, so they require more attention
with regard to its protective action of wind driving rain.
Keywords: Directional driving rain index, Data frequency, Building facade durability.

1

INTRODUÇÃO

A deterioração dos elementos externos das edificações está associada com as condições
ambientais nas quais elas se inserem, dentre estas, a chuva dirigida apresenta papel
importante, visto que é considerada a principal fonte de umidade externa que afeta a
durabilidade e o desempenho higrotérmico das fachadas das edificações (CHOI, 1999;
BLOCKEN; CARMELIET, 2004).
A chuva dirigida é um fenômeno caracterizado pela ação conjunta da precipitação e do
vento, e na construção civil, o indicativo para determinar este fenômeno denomina-se
índice de chuva dirigida, entretanto, quem fornece informações sobre a direção da chuva
é o índice de chuva dirigida direcional. Sendo assim, dentre os fatores relevantes que
determinam a quantidade de chuva que incide nas fachadas de uma edificação estão a
posição das fachadas das edificações e as características da precipitação, que englobam
dentre outros aspectos a velocidade e direção do vento, bem como o tamanho das gotas
de chuva e sua intensidade (CHOI, 1994; BLOCKEN; HENS; CARMELIET, 2002).
O estudo da chuva dirigida na engenharia civil é dividido, basicamente, em duas partes:
a quantificação de cargas de chuva dirigida e o estudo da resposta da edificação a estas
cargas (BLOCKEN; CARMELIET, 2004). Com relação à quantificação dos valores de
chuva Blocken e Carmeliet (2004) identificaram a utilização de três métodos principais:
os experimentais, os numéricos e os semi-empíricos.
Desta forma, neste trabalho será abordada a determinação das direções de chuva
dirigida, a partir da quantificação do índice de chuva dirigida, na cidade de Porto
Alegre, entre os anos de 2002 e 2011, através da utilização de métodos semi- empíricos.
2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A chuva dirigida, também conhecida como chuva incidente (SABBATINI, 1988;
KAZMIERCZAK, 1989), é a chuva que apresenta uma componente de velocidade
horizontal que tem origem no vento. As pesquisas envolvendo chuva dirigida
apresentam importância em diversas áreas de pesquisa, incluindo agronomia,
meteorologia e engenharia civil (BLOCKEN; CARMELIET, 2004).
Neste trabalho será adotado o termo chuva dirigida, em função da ampla utilização por
parte de diversos pesquisadores a nível nacional e internacional, bem como pela
definição do termo, seguindo o exposto por Giongo (2007) que determina que a chuva
por sua natureza é incidente, contudo, quando consideramos este fenômeno nas
edificações, e principalmente sobre as superfícies verticais das fachadas, é necessário
que a precipitação seja conduzida pelo vento, uma vez que sem esta força de transporte,
as gotas cairiam verticalmente sem atingir as paredes protegidas de alguma forma.
Contudo, a partir da atuação do vento sobre as gotas de chuva, as fachadas se expõem
de uma forma maior e apresentam, assim, diferentes níveis de umidade que estão
diretamente relacionados com a direção e intensidade do vento (THOMAZ, 1990).
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Nesse sentido, com relação à posição das fachadas da edificação, Melo Junior (2010)
ressalta a importância da correta orientação das fachadas considerando o vento
predominante da região de implantação da construção, uma vez que a água da chuva é
carregada normalmente pela corrente de ar dominante, sendo assim, as faces da
edificação que estiverem voltadas para os ventos predominantes receberão uma maior
quantidade de chuva (MELO JUNIOR, 2010).
2.1

Índice de chuva dirigida

Os métodos de quantificação de chuva dirigida denominados semi-empíricos
relacionam, basicamente, os dados referentes aos ventos com àqueles relacionados à
precipitação pluviométrica, normalmente estas informações provém de estações
meteorológicas, que fornecem os dados de velocidade e direção de vento em conjunto
com as informações de precipitação (BLOCKEN; CARMELIET, 2004).
Estes métodos surgiram da necessidade de se conhecer o nível de exposição das
fachadas com relação à chuva dirigida, através do estabelecimento de relações entre os
dados de vento e precipitação. Sendo assim, em 1955, Hoppestad apresentou duas
relações nas quais se baseia a grande maioria dos métodos semiempíricos existentes: o
índice de chuva dirigida (ICD) (Driving Rain Index - DRI) e a relação de chuva dirigida
(Driving Rain Relationship).
No Brasil, não existem normas que abordem a quantificação do índice de chuva dirigida
ou o cálculo da quantidade de chuva acumulada em superfícies verticais. A única norma
nacional que apresenta aspectos relativos é a norma que trata das características dos
ventos brasileiros e apresenta o mapa das isopletas do vento (ABNT, 1988).
Durante os anos 60, o CIB (Conseil International du Bátiment) estabeleceu o ICD como
sendo o produto da quantidade de precipitação pela velocidade do vento (PEREZ,
1988), conforme demonstrado na equação 1.
ICD = (V* P) /1000
onde, ICD
V
P

(1)

= índice de chuva dirigida (m²/s);
= velocidade média de vento (m/s);
= total de precipitação (mm).

A partir da utilização do ICD a região de implantação pode ser classificada de acordo
com o nível de agressividade que representa para a edificação, segundo a indicação de
Lacy (1965)1 apud Chand e Bargava (2002), Marsh (1977) e Chand e Bargava (2002).
Normalmente o índice de chuva dirigida é utilizado para indicar aos projetistas a
intensidade de exposição do local de implantação de uma edificação e permitir que
sejam realizadas comparações, considerando o grau de agressividade de diferentes
locais.
É comum a produção de mapas com estes índices que apresentam os diferentes graus de
exposições de áreas de uma região, estado ou país, entretanto, estes mapas não
apresentam subsídios para que se identifique quais as fachadas estão mais propicias à
incidência de chuva, quem fornece esta informação é o ICDd (índice de chuva dirigida
direcional).

1

LACY, R. E. Driving-rain maps and the onslaught of rain on buildings. In: Moisture problems in
buildings. RILEM/CIB Symposium. Helsinki, 1965.

1737

2.2

Índice de chuva dirigida direcional

O indicativo de direção de chuva dirigida é calculado através da aplicação da Equação
1, já apresentada, associado às respectivas direções de vento. Os resultados comumente
são apresentados em forma de radar, com a finalidade de visualizar quais fachadas da
edificação estão mais expostas à chuva dirigida em determinada localidade, entretanto,
outros tipos de gráficos também podem ser utilizados para melhor visualização do
comportamento direcional da chuva dirigida.
Internacionalmente, diversos estudos identificaram as direções preferenciais da chuva
dirigida, seguindo a localização específica de cada um deles, sendo o pioneiro
desenvolvido por Lacy (1971)2 apud Blocken e Carmeliet (2004). À nível nacional,
Silva e Giralt (1995) determinaram as direções para Porto Alegre , bem como Giongo
(2007) para a região de Florianópolis, Melo Junior (2010) com o calculo dos ICDd´s de
Goiânia e Heerdt e Back (2012) com a determinação da chuva dirigida para região sul
catarinense.
Apesar de sua importância para diversas áreas do conhecimento, o estudo da chuva
dirigida ainda é novo no Brasil, com poucos estudos publicados. Um dos fatores que
dificultam esse estudo é a pouca disponibilidade de dados adequados para que possam
ser calculados os índices de chuva dirigida (ICD) (MELO JUNIOR; CARASEK, 2011;
LIMA; MORELLI, 2005; GIONGO; PADARATZ; LAMBERTS, 2011).
Entretanto, um indicativo que pode influenciar na qualidade da análise destes
parâmetros é a periodicidade dos dados, visto que, a quantidade de informação
determina a maior ou menor precisão entre os eventos de precipitação, velocidade e
direção de vento.
3

MÉTODO

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizadas informações provenientes do
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), mais precisamente do 8º Distrito de
Meteorologia (DISME), com sede na cidade de Porto Alegre- RS.
Os cálculos do índice de chuva dirigida direcional foram realizados a partir da aplicação
dos dados mensais e diários obtidos no Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e
Pesquisa (BDEP), e dos dados horários disponibilizados pelo 8º DISME/Porto Alegre.
O cálculo do ICDd foi executado por meio da multiplicação entre a velocidade média do
vento e o total de precipitação, equação proposta por Lacy (1965), associados à direção
do vento predominante no momento da coleta, sendo que a adoção deste método
baseou-se na extensiva aplicação por outros autores para a determinação do nível de
exposição das edificações, tais como Chand e Bhargava (2002), Lima e Morelli (2005)
Giongo (2007) e Melo Junior e Carasek (2010).
Os dados mensais caracterizam-se pelo somatório de precipitação ao longo dos dias dos
meses e pelo valor médio de velocidade de vento e direção de vento predominante neste
mesmo período, já os dados diários são formados por três leituras diárias de velocidade
e direção de vento, às 12, 18 e 24 UTC e a precipitação acumulada ao longo do dia. Já
as informações horárias são determinadas por 24 leituras diárias de precipitação, bem
como de velocidade e direção de vento. Neste trabalho foi utilizada para análise a seção

LACY, R.E. An index of exposure to driving rain, Building Research Station Digest 127, Garston,
1971
2
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de anos entre 2002 e 2011, uma vez que os dados horários disponibilizados
restringiram-se a este período.
Na estação meteorológica, as informações de velocidade do vento foram fornecidas em
m/s (metros por segundo) e a precipitação em mm (milímetros). Já os indicadores de
direção de vento obtidos nas leituras horárias foram em graus que variaram de 0º a 360º,
e nas diárias e mensais em códigos numerais de 1 a 99.
Desta forma este parâmetro foi convertido em 16 direções de vento que incluem os
pontos cardeais leste (E), oeste (W), norte (N) e sul (S), os colaterais nordeste (NE),
sudeste (SE), noroeste (NW) e sudoeste (SW), bem como os subcolaterais nor-nordeste
(NNE), és-nordeste (ENE), és-sudeste (ESE), su-sudeste (SSE), su-sudoeste (SSW),
oés-sudoeste (WSW), oés-noroeste (WNW) e nor-noroeste (NNW). Esta configuração
foi mantida, visto que o órgão que disponibilizou as informações utiliza esta forma de
apresentação com relação à direção dos ventos.
4

DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE

A partir do cálculo dos ICDd´s foram plotados dois tipos principais de gráficos: o radar
e o de colunas, desta forma, o gráfico de colunas permitiu uma melhor visualização do
comportamento da chuva dirigida direcional, visto que os resultados dos valores do ICD
variaram em função da periodicidade de dados, conforme apresentado na figura 1.
Figura 1 – Comparativo entre gráfico radar e de colunas para visualização do
comportamento da chuva dirigida direcional, na cidade de Porto Alegre, em 2008.
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Sendo assim, foram desenvolvidos gráficos anuais com o comportamento direcional da
chuva dirigida, apresentados nas figuras 2, 3, 4, 5 e 6. Desta forma pode-se identificar a
discrepância nos resultados dos ICDd´s anuais considerando os dados mensais, diários e
horários. Este fato, no caso das informações mensais, pode estar associado à
indefinição da direção de vento em determinados meses para os anos considerados nesta
pesquisa, nesta situação, estes dados foram desconsiderados para o cômputo do ICDd.
Ademais verifica-se que, de forma geral, o comportamento da chuva dirigida direcional,
definido a partir dos dados mensais apresenta uma configuração concentrada em
determinadas direções, normalmente associadas à metade Sul, mais especificamente, ao
quadrante Sul/Leste.
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Figura 2 – Comportamento da chuva dirigida direcional, para a cidade de Porto
Alegre em 2002 e 2003
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Figura 3 – Comportamento da chuva dirigida direcional em 2004 e 2005 para a
cidade de Porto Alegre
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Desta forma, para os gráficos resultantes do cômputo direcional da chuva dirigida, a
partir do emprego de informações diárias, verificou-se que apresentam, em comparação
com aqueles oriundos de dados mensais, uma maior gama de variações de direções, com
predominância de incidência no quadrante Sul/ Leste, entretanto, com registros no
quadrante Sul/Oeste.
Figura 4 – Comportamento da chuva dirigida direcional, na cidade de Porto
Alegre, para os anos de 2006 e 2007
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Considerando os valores dos ICDd´s a partir da aplicação dos dados horários identificase uma maior dispersão, considerando as direções da chuva dirigida, contudo, o
quadrante Sul/ Leste apresenta, de forma geral, assim como nas demais avaliações, um
predomínio dos valores do índice de chuva dirigida (ICD).
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Figura 5 – Comportamento da chuva dirigida direcional em 2008 e 2009, para a
cidade de Porto Alegre
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Figura 6 – Comportamento da chuva dirigida direcional, para a cidade de Porto
Alegre em 2010 e 2011
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A partir do apresentado, verifica-se que a maior ou menor dispersão da chuva dirigida
ao longo de diferentes direções de vento é determinada pela maior ou menor quantidade
de dados analisados, isto deve-se à maior precisão entre os eventos de precipitação e
vento e a coleta dos dados, ou seja, os dados horários refletem, em comparação com os
diários e mensais, uma maior proximidade com a real condição ambiental do local de
exposição. Isto ocorre pois tanto as informações mensais, quanto as diárias, representam
a direção de vento média ocorrida no intervalo de tempo entre as leituras, não
correspondendo à real condição ocorrida no evento da chuva.
Entretanto, de forma geral, a aplicação de informações com maior ou menor
periodicidade no cômputo do índice de chuva dirigida direcional, para a cidade de Porto
Alegre, entre 2002 e 2011, não alterou a direção predominante da chuva dirigida,
caracterizado pela metade Sul, com maior ênfase para o quadrante Sul/ Leste. Sendo
assim, as fachadas orientadas nestas direções encontram-se mais suscetíveis à incidência
de chuva dirigida, demandando maior atenção com relação à sua proteção.
Lima e Morelli (2005) corroboram com o exposto, quando identificam que os poucos
estudos sobre chuva dirigida em desenvolvimento no Brasil empregam normalmente
informações provenientes de estações meteorológicas, o que não caracteriza o clima
propriamente dito que atua no entorno da edificação ou estrutura, uma vez que gera
informações diárias e mensais que não condizem propriamente com as condições reais
de exposição. Sendo assim, a utilização de dados horários permite uma análise,
considerando condições climáticas mais próximas à realidade do local.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do desenvolvimento desta pesquisa puderam ser identificadas algumas questões
relevantes para os estudos de chuva dirigida direcional, considerando a periodicidade
dos dados empregados no calculo dos índices, tais como, a influência da qualidade dos
dados empregados na determinação dos índices de chuva dirigida direcional, uma vez
que as diferentes periodicidades para a coleta de dados resultaram em valores diferentes
de índice de chuva dirigida direcional para um mesmo ano.
Ainda, a quantidade de dados empregada no computo de ICDd gera uma maior, ou
menor dispersão de chuva dirigida ao longo das direções de vento, ou seja, o emprego
de informações mensais gera gráficos de chuva dirigida relacionados à direções
específicas de vento, enquanto que a utilização de dados horários origina representações
com mais direções de chuva dirigida.
Neste sentido, a periodicidade com que os dados são coletados nas estações podem
influenciar na qualidade dos resultados dos índices de chuva dirigida direcional, visto
que, quanto mais próximo do evento de chuva e vento, mais fidedigna será a análise
deste fenômeno. Contudo, de forma geral, a direção predominante da chuva dirigida não
altera-se em função da maior ou menor periodicidade dos dados empregados no
cômputo dos índices, sendo que, neste trabalho, identificou-se que as fachadas
orientadas para o quadrante Sul/ Leste, na cidade de Porto Alegre, estão mais
vulneráveis à incidência de chuva dirigida, necessitando de atenção especial com
relação á sua proteção.
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RESUMO
Ao longo do tempo a função das marquises foi sendo modificada. Esses elementos construtivos, por estarem
diretamente projetados sobre as vias públicas, podem representar sério risco à integridade do transeunte
caso não tenham uma manutenção adequada. Diante disso a presente pesquisa visou realizar os estudos
inicias para elaborar um panorama das principais manifestações patológicas das marquises, tomando como
estudo de caso o centro histórico de Vitória, no Estado do Espírito Santo, área repleta de edificações datadas
desde o séc. XVI e que possui uma situação ambiental propícia à deterioração estrutural devido a agentes
externos e internos. Este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento das manifestações
patológicas encontradas em marquises no Centro Histórico de Vitória-ES. Para tanto foi realizada uma
inspeção visual preliminar relacionando o tipo de manifestação patológica e sua frequência dentro do
espaço analisado. Foram eleitas três áreas do centro histórico que pudessem representar o contexto regional,
o que culminou em uma amostra de duzentas e vinte e cinco marquises. Os resultados apontam que mais
da metade da amostra analisada possui alguma manifestação patológica, sendo que as maiores ocorrências
foram de crescimento de micro-organismos e até mesmo vegetação, eflorescências, além de fissuras
visíveis, culminando com corrosão das armaduras. Tais resultados foram considerados coerentes com o
clima local, que possui elevada umidade relativa do ar, grande concentração de íons cloreto devido à
proximidade com a baía de Vitória e elevado fluxo de veículos. Os resultados obtidos permitem concluir
que as marquises analisadas necessitam de atenção voltada à sua recuperação e manutenção, e que de modo
geral as mesmas representam risco à população. Além disso, é necessária maior conscientização da
população, especialmente dos proprietários dos imóveis, aos problemas decorrentes das patologias a fim de
evitar incidentes que gerem danos maiores, para que as marquises possam exercer uma função eficiente no
ambiente urbano.
Palavras-chave: manifestações patológicas, durabilidade, manutenção.

ABSTRACT
Over time the function of the marquees has been modified. These building elements, because they are
directly projected onto public roads, can pose serious risk to the integrity of the passerby if they have not
proper maintenance. Therefore this study aimed to perform the initial investigation to provide an overview
of the major pathological manifestations of marquees, taking as case study the historical center of Vitoria,
Espírito Santo, full of buildings dating from the Century XVI and where there is47 a favorable
environmental situation of structural deterioration due to external and internal agents . This study aimed
to survey the pathological changes found in the historic center of Vitoria - ES. A preliminary visual
inspection relating the type of pathological manifestation and its frequency was performed within the space
analyzed. Three areas of the historic center that could represent the regional context, which culminated in
a sample of two hundred twenty-five marquees were elected. The results indicate that more than half of the
sample analyzed has some pathological manifestation, being the largest occurrences were the growth of
micro- organisms and even vegetation, efflorescence, and visible cracks, culminating with reinforcement
corrosion. These results were considered consistent with the local climate, which has a high relative
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humidity, high concentration of chloride ions due to the proximity to the bay and high flow of vehicles. The
results indicate that the analyzed marquees require attention focused on the restoration and maintenance,
and generally represent the same risk to the population. In addition, increased awareness of the population,
especially the owners of the properties, problems resulting from pathologies to avoid incidents and the
marquees can exercise an effective role in the urban environment.
Keywords: pathological manifestations, durability, maintenance.

1

INTRODUÇÃO

Segundo afirma Rizzo (s.d.), “a partir de 1902, com surgimento do Cimento Portland e a
teoria de dimensionamento do concreto armado de Mörsch, houve um grande salto na
tecnologia das estruturas”, a construção de grandes edifícios tornou-se possível, e as
cidades que contavam com construções de no máximo quatro pavimentos, iniciaram um
processo de verticalização, inspiradas no modelo urbano americano. A partir disso, surgiu
no Brasil a preocupação com o risco que a queda de objetos de grande altura traria para
os pedestres. Foi criado então no Rio de Janeiro o Decreto nº 6000/1937, que impôs
condições para construção de marquises e tornou obrigatória a sua construção em prédios
comerciais, e em outras edificações, dependendo do zoneamento. Em 1988, com o
Decreto nº 8272/88 e em 1991 com o Decreto nº 10426/91 extinguia-se a obrigatoriedade
de construção de marquises.
Cabe observar que o estado de conservação das marquises se dá devido a alguns fatores,
tais quais sugere Carmo (2009), como falhas humanas durante o projeto, durante a
construção e durante a utilização, além de causas naturais (físicas, químicas e biológicas).
Ou seja, o método construtivo, o cobrimento, os materiais empregados, a forma de
utilização além da durabilidade das estruturas de concreto são exemplos de fatores
influenciadores de patologias. Consta na NBR 6118/2014 que a durabilidade “consiste na
capacidade da estrutura resistir às influências ambientais previstas e definidas em
conjunto pelo autor do projeto estrutural e o contratante, no início do trabalho de
elaboração do projeto” (p.13).
Segundo Verçoza (1991 citado por Segat, 2005) os defeitos das edificações podem ser
comparados a doenças, as quais apresentam manifestações patológicas. Essa analogia é
muito utilizada na construção civil quando deseja-se analisar eventuais problemas nas
edificações e dessa forma pode-se entender melhor a convenção do termo patologia das
edificações.
1.1

Área de estudo

No Estado do Espírito Santo, a ilha de Vitória contém o primeiro perímetro urbano
ocupado na região, onde foi fundada sua capital (Figura 1). O surgimento do chamado
centro de Vitória deu-se primeiro na região que hoje é conhecida como Cidade Alta, local
em que foi instalado o centro administrativo do Estado. Na década de 1920 houve um
crescimento populacional, surgindo então a necessidade de expansão para as áreas
vizinhas (VITÓRIA, s.d).
Figura 1 – Localização da capital na ilha de Vitória.
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Fonte: Adaptada de Albuquerque (2009)

A partir da década de 1940 o processo de verticalização do centro foi se tornando mais
intenso, sendo a construção de marquises bastante comum, especialmente na região do
comércio (VITÓRIA, s.d).
Com o passar do tempo as construções tornaram-se antigas e a necessidade de
manutenções periódicas tornou-se necessária, porém isso não ocorreu com a maior parte
das edificações dessa região. Ao caminhar pelas ruas é perceptível o descaso com as
marquises e o perigo que muitos transeuntes correm ao passar por debaixo de tais
estruturas, como se observa na Figura 2. Alguns acidentes, que causaram ferimento em
pessoas que passavam, foram registrados nos jornais locais.
Dessa forma há uma necessidade de verificação da situação das marquises do Centro de
Vitória, diagnosticando os casos de forma que os proprietários dos imóveis possam
corrigir as patologias que se apresentam, evitando assim desastres como os já ocorridos
nessa região.
Figura 2 – Exemplo de estrutura diagnosticada na área de estudo.
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Fonte: Autores (2013)

2

METODOLOGIA

O objetivo dessa pesquisa foi avaliar o estado geral das marquises da região do centro de
Vitória, relacionando o tipo de manifestação patológica e sua frequência dentro da
amostra pesquisada.
Infundido na metodologia proposta por Castro (1994), que quantifica os tipos de dano em
estruturas de concreto e os relaciona com as manifestações patológicas, classificando-os
em função de sua importância e intensidade para cada elemento estrutural do estudo de
caso, o presente estudo se restringe a uma inspeção preliminar visual dos elementos de
marquises, o que significa que as manifestações não foram classificadas, bem como não
foram realizados ensaios complementares, não foi feita análise de projeto e nem medições
das estruturas in loco. De acordo com Filho (2003) citado por Carmo (2009) a presente
análise classifica-se no nível 1 de rigor de inspeção conforme mostra o Quadro 1.
Quadro 1 - Tipos de análises de manifestações patológicas.
Nível

Características

1

Inspeção para a identificação das patologias aparentes, elaboradas por
profissional habilitado; contratado com orientação técnica pertinente.

2

Inspeção para a identificação de patologias aparentes identificadas com o
auxílio de equipamentos, elaborada por profissionais habilitados.
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3

Inspeção para a identificação de patologias aparentes, e das ocultas constatáveis
com o auxílio de equipamentos, incluindo testes e ensaios locais e/ou
laboratoriais específicos, elaborada por profissionais habilitados.
Fonte: FILHO (2003) citado por Carmo (2009)

A região do Centro de Vitória foi escolhida para a pesquisa por se tratar de uma área com alta
concentração de marquises. A coleta de dados foi feita subdividindo o Centro de Vitória em
três sub-regiões conforme mostra a Figura 3.

Figura 3 – Sub-regiões analisadas.

Fonte: Autores (2013)

As três áreas por sua vez constituem-se em:
 Área 1: Avenida Jerônimo Monteiro e proximidades;
 Área 2: Rua Sete de Setembro e proximidades;
 Área 3: Parque Moscoso e proximidades.
Essas sub-regiões foram escolhidas por se tratarem de locais onde o fluxo de veículos e
transeuntes era mais elevado, sofrendo assim ação continua do dióxido de carbono (CO2),
além de ação abrasiva, concentração de íons cloreto e alta umidade relativa do ar por estar
próxima a baía de Vitória.
Segundo a norma NBR 6118 (ABNT, 2014), a qual avalia a agressividade do meio em
que o concreto está inserido, a área se encontra em um macro clima marinho e sua classe
de agressividade ambiental pode ser considerada nível III – forte.
3

RESULTADOS

Foram avaliadas 225 amostras de marquises nas três áreas definidas e observou-se que
116 marquises apresentaram alguma manifestação patológica em sua estrutura conforme
pode ser verificado na Tabela 1.
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Tabela 1 – Quantificação da amostra analisada e dos casos de manifestação
patológica.
Área
analisada

Quantidade de marquises

Nº de casos com
manifestação
patológica

%

Área 1

92

49

53,26

Área 2

48

44

91,67

Área 3

85

23

27,06

Total

225

116

51,56

Fonte: Autores (2013)

A partir da Tabela 1 é possível constatar que a região em que a incidência de
manifestações patológicas foi mais intensa foi a área 2. Esse fato pode ter sido causado
por se tratar de uma área em que as ruas são mais estreitas e a ventilação muito
prejudicada tornando o ambiente mais úmido e propício ao ataque de agentes externos.
As variáveis analisadas são apresentadas no Quadro 2. Ressalta-se que nesse estudo
avaliou-se apenas a ocorrência da manifestação, sem considerar sua intensidade.
Quadro 2 – Dados utilizados no check-list da avaliação preliminar.
Elemento

Manifestação patológica

Descascamento
Eflorescência
Vesículas
Desplacamento cerâmico
Fissuras visíveis
Microorganismos
Manchamento de Calcinação
Manchamento de Ferrugem

Revestimento

Concreto

Deteriorado

Ferragem

Exposta
Apresenta corrosão
Alteração diâmetro
Alteração estrutural
Sobrecarga
Ocultação de marquise

Outros

Fonte: Autores (2013)

Uma característica marcante da área 01 por ser uma área bastante comercial foi a
ocultação das marquises. Nas áreas 01 e 02 a manifestação mais frequente foi a incidência
de microorganismos, já na área 03 foi de eflorescência. Os dados se encontram descritos
na Figura 4.
Figura 4 – Frequências das manifestações patológicas por sub-área de estudo.
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Ocultação de marquise
Sobrecarga
Alteração estrutural
Ferragem Apresenta Alteração diâmetro
Ferragem Apresenta corrosão
Ferragem Exposta
Concreto Deteriorado
Revestimento contendo Reboco aparente
Revestimento contendo Manchamento Ferrugem
Revestimento contendo Manchamento Calcinação
Revestimento contendo Microrganismos
Revestimento contendo Fissuras visíveis
Revestimento contendo Desplacamento cerâmico
Revestimento contendo Vesículas
Revestimento contendo Eflorescência
Revestimento contendo Descascamento
0%

2%

Area 3

4%

Area 2

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Area 1

Fonte: Autores (2014)

Por fim, somando a quantidade total de cada variável por área, foi possível constatar a
ocorrência global da amostra adotada e sua porcentagem, culminando nos resultados
globais da Figura 5.
Figura 5 – Frequências gerais das manifestações patológicas das marquises.
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20%

Alteração
Ocultação de
Sobrecarga
estrutural
marquise
5%
3%
6%
Alteração
Apresenta diâmetro
corrosão
3%
3%
Exposta
3%
Deteriorado
5%
Reboco aparente
8%

Descascamento
9%

Eflorescência
12%

Vesículas
4%

Fissuras visíveis
10%

Manchamento
Calcinação
11%

Microrganismos
14%
Desplacamento
cerâmico
1%

Manchamento
Ferrugem
3%

Fonte: Autores (2013)

4

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Como não foram utilizadas técnicas de inferência estatística e consequentemente os dados
não foram analisados separada e detalhadamente, por exemplo, não foi estabelecida uma
relação de causa e efeito, que poderia ocorrer em marquises com concreto degradado e
armadura exposta, pode-se dizer que os resultados demonstram uma caracterização
bastante genérica da amostra.
Porém é possível observar que a manifestação mais recorrente é relacionada à presença
de microrganismos, tais como fungos e musgos, seguida pelas variáveis relativas à
eflorescência. Os dados sugerem uma coerência com o clima local, com altos índices
pluviométricos, aliados à falta de manutenção periódica, favorecendo o ambiente quente
e úmido no qual tais organismos tendem a se desenvolver. Há de se observar também a
amplitude térmica da capital, que pode favorecer a fissuração do concreto, abrindo
caminho para entrada de vários agentes agressores.
Outro dado importante é a necessidade de conscientização da população quanto aos
problemas decorrentes das patologias em marquises, pois se observa uma postura de
mascaramento dos problemas desses elementos estruturais e que em alguns casos
observados podem, mesmo sem uma análise mais profunda, ser consideradas em estado
crítico de conservação. Afinal o responsável pelo imóvel responde civil e criminalmente
por qualquer acidente.
Havendo, finalmente, a contabilização das amostras e suas variáveis nota-se que a
frequência das manifestações ultrapassa a metade do total avaliado, o que é um indicativo
preocupante para uma cidade que recebe um grande fluxo de pessoas diariamente, como
é o caso do centro de Vitória.
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5

CONCLUSÕES

Avaliando o estado geral das marquises foi possível constatar que a maior parte da
amostra analisada apresenta algum tipo de manifestação patológica, sendo que as mais
incidentes foram incidência de micro-organismos, eflorescências, manchamento por
calcinação e fissuras visíveis. Esse resultado é resultado coerente uma vez que a região
em que essas marquises estão inseridas colabora para essa situação.
Os fatores que influenciaram na deterioração das marquises foram as condições do meio
em que elas estão inseridas: elevada umidade relativa do ar, grande concentração de íons
cloreto devido à proximidade com a baía de Vitória e presença constante do CO2 devido
ao fluxo intenso de veículos. Aliado a essas ocorrências está o fato de se tratar de
edificações antigas e que não passam por manutenções periódicas.
Em alguns casos analisados foi possível detectar que havia um risco eminente de
desabamento. Apesar de não ter sido a manifestação mais incidente foi uma manifestação
preocupante. Há uma necessidade de intervenção urgente nas marquises avaliadas de
forma a corrigir os problemas verificados para que possa evitar danos maiores.
6
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RESUMO
No Brasil, muito corriqueiramente telas metálicas são recomendadas em revestimentos
de fachadas com função de incrementar a resistência à tração da argamassa, evitar a
formação de fissuras perceptíveis a olho nu e garantir o desempenho do sistema. E,
embora haja normas como a NBR 7200 (ABNT, 1998) e a NBR 13755 (ABNT, 1996)
que estimulem e/ou indiquem o uso da argamassa armada nos revestimentos e exijam
que a resistência por parte da tela aos esforços deva ser comprovada, não é explicitado o
tipo de ensaio a ser utilizado para esta comprovação. Neste sentido, este trabalho surge
no sentido de propor o uso do ensaio de tração na flexão para avaliar o desempenho de
argamassas armadas, reforçadas com tela metálica. Para tanto, foram moldadas 20
amostras de tela metálica eletrosoldada galvanizada (15x30) cm, de malha quadrada
(25x25) mm de diâmetro de fio de 1,24mm, inseridas na metade da espessura da camada
de uma argamassa industrializada de 5cm. Depois de endurecidos, submeteram-se os
corpos de prova a um ensaio de tração na flexão de 4 pontos, até a ruptura da
argamassa. A partir dos resultados obtidos considerou-se o ensaio proposto apto para
caracterização do desempenho de argamassas armadas diante da sua facilidade de
execução, número necessário de corpos de prova a ser ensaiado bastante pequeno, e
devido a sua reduzida variabilidade.
Palavras-chave: Desempenho de argamassa armada, Reforço com tela metálica, Ensaio
de tração na flexão.

ABSTRACT
In Brazil, metallic screens are very routinely recommended for facade coatings with
function to increase the tensile strength of the mortar, prevent the formation of cracks
visible to the naked eye and guarantee the system performance. And while there are
standards such as NBR 7200 (ABNT, 1998) and NBR 13755 (ABNT, 1996) to encourage
and/or require the use of mortar in coatings and require that the resistance to the
efforts of the screen must be proved; the type of test to be used for this verification is not
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explained. In this sense, this work proposes the use of the bending tensile test to
evaluate the performance of reinforced mortar, with metallic screens. For this purpose,
20 samples of galvanized metal screen electrowelded (15x30) cm were molded, square
mesh (25x25) mm wire diameter of 1,24 mm, embedded at half the thickness of the
mortar layer industrialized of 5cm. After hardened were submitted the specimens to a
bending tensile test in the 4 points until rupture of the mortar. From the results obtained
it was considered appropriated for the proposed performance characterization of
reinforced mortars, due to its ease of execution, to required number of specimens to be
tested rather small, and due to its reduced variability.
Keywords: Performance of wire mesh, Reinforcement of mortar, Flexural tensile
strength test.

1 INTRODUÇÃO
1.1 Contexto e Justificativa
A perda da estabilidade de revestimentos de argamassa aplicados sobre fachadas é um
indício preocupante da carência técnica nesta área da tecnologia construtiva.
Lamentavelmente é um fenômeno cada vez mais recorrente em edificações jovens e
multipavimentares.
No cenário atual onde a preocupação com o usuário torna-se a cada dia mais relevante e
um fator decisivo durante a especificação de materiais e escolha de técnicas
construtivas, prevenir a incidência de danos sobre os revestimentos externos é
imprescindível.
O sistema de revestimento externo exerce um papel importante no desempenho da
edificação, já que possui a função de absorver tensões e aliviar deformações decorrentes
das solicitações. Em havendo incompatibilidade entre as condições de deformação da
base e a capacidade de acomodar deformações do revestimento de argamassa, podem
desencadear-se desde pequenas fissuras no revestimento até o colapso total do mesmo,
gerando elevados custos, descrédito para as construtoras e principalmente, desconforto
ao usuário.
A nova realidade da construção civil no Brasil é apoiada em normas que exigem
desempenho dos materiais, componentes e sistemas construtivos inteiramente centrados
no usuário, bem como na qualidade desses. Segundo, por exemplo, a norma de
qualidade NBR ISO 9004-4 (ABNT, 2010), em nota:
[...] Melhorias da qualidade são obtidas pela tomada de ações preventivas ou
corretivas no processo, de forma a produzir saídas mais satisfatórias e/ou reduzir a
frequência de saídas não satisfatórias. Confiar inicialmente na correção das saídas de
processos, tais como reparo, retrabalho ou seleção, perpetua as perdas da qualidade.

Para garantir o desempenho da edificação e proporcionar aos usuários confiabilidade e
conforto, tem-se a integração de todos os elementos constituintes da edificação, não
somente o comportamento individual destes.
Sabe-se que um revestimento em argamassa armada une as características frágeis da
argamassa com as características dúcteis que a tela metálica traz consigo. Ao contrário
do aço, os materiais frágeis, como a argamassa, não deformam plasticamente, pelo
contrário, o alívio de tensões ao superar o limite de resistência à tração acarreta na
fratura dos mesmos (VanVlack, 1970), deste modo adotar soluções no sentindo
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incrementar essa resistência é extremamente relevante, e neste ponto que a tela age,
agregando resistência à tração ao mesmo, de modo a garantir o desempenho do sistema.
A argamassa reforçada com tela metálica é bastante difundida na indústria na
construção civil, e é apoiada pela NBR 7200 (ABNT, 1998) a qual indica o uso de tela
metálica, plástica ou de outro material semelhante na junção da base sempre que ela for
composta por diferentes materiais e for submetida a esforços que gerem deformações
diferenciais (tais como balanços, platibandas e últimos pavimentos). A NBR 13755
(ABNT, 1996) também indica o uso de tela metálica soldada, no entanto restringe a uma
constituída de fio com diâmetro igual ou superior a 2 mm e malha com abertura
quadrada de 5 x 5 cm, inserida na camada de argamassa de regularização ou no emboço,
e ancorada na estrutura-suporte; sempre que a espessura necessária, a partir do chapisco
até o tardoz da placa cerâmica, for superior a 25 mm, cuja função é inibir a retração.
Ainda assim, o uso deste material é incipiente no que tange a caracterização de
propriedades do mesmo.
A proposta de ensaio à tração na flexão apresentada nesta pesquisa faz parte de uma
pesquisa maior de doutorado, em andamento, que trata de revestimentos reforçados com
tela metálica. E a etapa em questão através do teste sugerido, tem o propósito de
contribuir para avaliação do requisito de desempenho de revestimentos em argamassa
armada. O ensaio soma-se ao grupo de métodos de ensaio existentes para cumprimento
das exigências apresentadas no item 7.2, da NBR 15575-4 (ABNT, 2013) que aborda
sistemas de vedações verticais internas e externas, no sentido de prevenir o surgimento
de deslocamentos, fissuras e falhas.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
2.1 Descrição do ensaio
Inicialmente, de modo a caracterizar o comportamento da argamassa industrializada
utilizada nesta pesquisa, indicada pelo fabricante para revestimento externo, realizaramse diferentes ensaios considerando os principais parâmetros sugeridos pelas normas
brasileiras.
De modo avaliar o desempenho revestimentos de argamassa reforçados com tela
metálica, o ensaio proposto nesta pesquisa representa um dos principais esforços
impostos em fachadas, trata-se de tensão de tração na flexão. Para tanto, previu-se um
ensaio de tração em 4 pontos, inspirado no adotado para caracterização de concreto,
descrito na NBR 12142 (ABNT, 2010) inclusive com uso do mesmo dispositivo de
flexão descrito na norma citada, capaz de assegurar a aplicação da força
perpendicularmente às faces superior e inferior do corpo de prova, sem excentricidades.
Com se trata de um ensaio embora adaptado, inovador para argamassa armada,
moldaram-se 20 corpos de prova, que segundo a literatura voltada às aplicações das
metodologias quantitativas em estatística, é uma amostra representativa da população,
embora esse número varie de autor para autor, o que equivale aproximadamente 10% a
20% da população, abaixo do qual uma amostra é considerada pequena. Portanto
cortaram-se 20 amostras de tela metálica eletrosoldada galvanizada (15x30) cm, de
malha quadrada (25x25) mm de diâmetro de fio de 1,24 mm, as quais foram inseridas
na metade da espessura da camada de uma argamassa industrializada de 5 cm e
moldadas numa fôrma especialmente desenvolvida para este tipo de ensaio, conforme a
figura 1.
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Figura 1 – Esquema da fôrma usada para moldagem do corpo de prova de
argamassa reforçado com tala para ensaio de tração na flexão.

A tipologia de tela metálica adotada nesta pesquisa, malha (25x25) mm de diâmetro de
fio de 1,24 mm e espessura de fio, diferente da mencionada na NBR 13755 (ABNT,
1996), visto que optou-se pela adoção do usual no mercado da construção civil com fins
de reforço de revestimentos argamassados.
Inicialmente, procedeu-se com a caracterização dos materiais adotados no ensaio: a tela
metálica de um único fabricante e a argamassa industrializada.
Figura 2 – Ensaios de caracterização da argamassa, a) ultrassom para obtenção do
módulo de elasticidade, b) tomada de medidas para cálculo da densidade de massa
no estado endurecido, c) ensaio de tração na flexão e d) de compressão.

(a)

(b)

(c)

(d)
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Em seguida procedeu-se com a moldagem da argamassa armada. Primeiro a argamassa
industrializada é depositada na fôrma numa camada de 2,5 cm logo após a tela é imersa,
então se efetuam 8 batidas leves com martelo de borracha, em cada um dos quatro lados
da forma; posteriormente engaveta-se a tela metálica sobre a camada inicial
procedendo-se com o aperto da mesma sobre argamassa; os 2,5 cm restantes de altura
da fôrma são preenchidos com argamassa e novamente efetua-se mais 8 golpes em cada
uma das quatro faces da forma a fim de promover o adensamento da argamassa e retirar
possíveis bolhas (figura 3). Sobre a forma se passa uma régua metálica, a fim de
regularizar a superfície do corpo de prova.
Após moldados todos os corpos de prova, de caracterização das argamassas e do ensaio
de ruptura da argamassa armada, foram cobertos com sacos plásticos permanecendo em
ambiente durante 24 horas e posteriormente desformados. Depois da desforma os corpos
de prova de caracterização da argamassa reforçada com tela metálica foram dispostos
em câmara climatizada, com temperatura e umidade relativa do ar, controladas, de
23±2ºC e 60±5%, respectivamente.
Figura 3 – Moldagem dos corpos de prova para o ensaio de tração na flexão da de
argamassa reforçada com tela metálica.

(a)

(c)

(b)

(d)

De modo a avaliar a capacidade do sistema de argamassa reforçada com tela metálica
resistir à ruptura quando submetido ao esforço de tração na flexão, adotou-se a
velocidade de carregamento igual a 0,05KN/s, conforme indicado na NBR 13279
(ABNT, 2005) e, para a realização do mesmo, utilizou-se uma máquina de ensaios da
marca EMIC, modelo DL 20000, disponível no Laboratório de Materiais e Tecnologia
do Ambiente Construído (LAMTAC), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). O ensaio, que pode ser observado na figura 4, foi realizado com temperatura
e umidade controlada de 23±2°C e umidade relativa do ar de 60±5%, ver figura 5.
Optou-se por realizar o ensaio de tração na flexão em quatro pontos, ou seja, com o
corpo de prova biapoiado e com aplicação da carga em dois pontos equidistantes dos
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apoios. Com este tipo de ensaio aplicado com 4 apoios entende-se que os dados obtidos
tenho menos ruídos e maior precisão do que com 3 apoios, e permite medir
satisfatoriamente a propriedade desejada. O ensaio termina quando é atingida a carga
máxima de ruptura suportada pelo material. Para melhor alinhar o corpo de prova diante
dos apoios, e garantir que os esforços sejam simétricos e efetivamente aplicados nos
pontos corretos, demarcou-se com linhas o mesmo nos posicionamentos devidos,
conforme é possível verificar na figura 4.
Figura 4 – Desenho esquemático do ensaio de tração na flexão com 4 apoios.

Figura 5 – Execução do ensaio de tração na flexão de argamassa reforçada com
tela metálica.

(a)

(b)

(c)

Para melhor avaliação dos resultados obtidos nos ensaios desenvolvidos nesta pesquisa
foram utilizados tratamentos estatísticos.

2.2 Cálculos adotados
Os resultados obtidos para a resistência à tração na flexão da argamassa armada foram
obtidos conforme equação a seguir.

 tf 
onde, σtf
P
l
b
d

Pl
bd 2

= resistência à tração na flexão, em MPa;
= carga máxima aplicada, em N;
= distância entre cutelos de suporte, em mm;
= largura média do corpo de prova na seção de ruptura, em mm;
= altura média do corpo de prova, na seção de ruptura, em mm.
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(1)

Ao final, no intuito de popularizar o ensaio descrito neste trabalho, verificou-se qual o
número mínimo de amostras seria suficiente para adotá-lo em caracterizações futuras da
argamassa armada sem comprometimento dos resultados, aplicando-se a seguinte
equação, extraída da Estatística:

e
onde, ef
z
σx
n

z x
n

(2)

= margem de erro máximo que se quer admitir;
= desvio do valor médio, para alcançar o nível de confiança desejado;
= desvio padrão da população;
= tamanho da amostra.

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Neste item os resultados obtidos, no ensaio de resistência à tração na flexão da
argamassa reforçada com tela metálica são apresentados e seguidos das respectivas
discussões.
Com o intuito de caracterizar o comportamento da argamassa industrializada utilizada
nesta pesquisa, indicada pelo fabricante para revestimento externo, realizaram-se
diferentes ensaios considerando os principais parâmetros sugeridos por norma,
apresentados na tabela 1.
Tabela 1 – Caracterização da argamassa industrializada utilizada

Ensaio
Índice de consistência
Densidade de massa
no estado endurecido
Módulo de
elasticidade dinâmico
Resistência à
compressão
Resistência à tração
na flexão

Norma
NBR 13276
(ABNT, 2005)
NBR 13280
(ABNT, 2005)
NBR 15630
(ABNT, 2009)
NBR 13279
(ABNT, 2005)
NBR 13279
(ABNT, 2005)

Resultado
médio

Desvio
padrão

CV
(%)

251,70 mm

0,65

2,58

2022,67 kg/m³

36,27

1,79

11937,22 MPa 461,55

3,87

Classificação
NBR 13281
(ABNT, 2005)

M4

5,55 MPa

0,4

7,28

P4

2,11 MPa

0,17

8,08

R3

Enquanto para a tela metálica, após submetê-la ao ensaio de tração simples conforme
Antunes, Silva e Masuero (2013), foram registrados uma carga máxima média de
4,50KN, com desvio padrão de 0,15, e um coeficiente de 3,44%, valores bem baixos em
se tratando de ensaios com materiais metálicos. No caso do limite de resistência, este foi
de 452,86 MPa, com desvio padrão de 31,18 MPa e com coeficiente de variação de
6,89%, evidenciando um rigoroso controle de qualidade na produção da tela (tabela 2).
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Tabela 2 – Características quanto à tração da tela metálica.
Características quanto à tração da tela metálica
Corpo de prova

Carga máxima
(KN)
4,6
4,2
4,5
4,6
4,6
4,5
4,5
0,15
3,44

1
2
3
4
5
6
Média
Desv. Pad.:
CV(%):

Limite de resistência
(MPa)
462,92
422,67
452,86
462,92
462,92
452,86
452,86
31,18
6,89

Quantidade e locais de ruptura
4 pontos no fio
5 pontos no fio
5 pontos no fio
4 pontos no fio
4 pontos no fio
4 pontos no fio
Rupturas no fio
Rupturas na
(%)
solda (%)
100
0

A carga, no ensaio de tração na flexão da argamassa armada, foi aplicada sobre o corpode-prova, continuamente e sem choques, com crescimento constante de velocidade até a
ruptura da argamassa, percebida facilmente a olho nu. Em todos os corpos de prova
observou-se que a fissura localizou-se entre os apoios inferiores do dispositivo de
ensaio. Os resultados obtidos no ensaio são apresentados na tabela 3.
Tabela 3 – Características da argamassa armada quanto à tração na flexão
CP

Carga de ruptura
(N)

Tensão de tração na flexão
(MPa)

1
2
3
4
5

2365,00
2397,00
2549,00
2503,00
2627,00

1,51
1,53
1,63
1,60
1,68

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

3553,00
2831,00
2654,00
2838,00
2529,00
2719,00
2555,00
2956,00
2621,00
2338,00
3054,00

2,27
1,81
1,70
1,82
1,62
1,74
1,64
1,89
1,68
1,50
1,95

17
18
19
20

2312,00
2621,00
2529,00
2187,00

1,48
1,68
1,62
1,40

P média (N):
Desv. Pad.:
CV (%):

2624,57

σtf média (MPa):
Desv. Pad.:
CV (%):

245,99
9,37
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1,68
0,31

18,74

Através da observação dos principais parâmetros referentes à caracterização da
argamassa reforçada com tela metálica, apresentados anteriormente na tabela 3,
registrou-se uma carga máxima de ruptura média de 2624,57N, desvio padrão de
245,99N e um coeficiente de variação igual a 9,37%. Quanto à resistência à tração na
flexão atingida, esta foi de 1,68MPa, com desvio padrão de 0,31MPa e um coeficiente
de variação de 18,74%, demonstrando uma reduzida variabilidade do ensaio, com
precisão suficiente para adotá-lo na avaliações de desempenho deste tipo de sistema de
revestimento, como esperado.
De modo a incentivar sua reprodutibilidade em ensaios futuros aplicou-se a equação 2,
considerando que os resultados experimentais obtidos no ensaio, se enquadram em uma
distribuição normalizada, definiu-se uma margem de erro (intervalo no qual se espera
encontrar o dado que se deseja medir do universo) entre -1,96 e +1,96 da média, de
modo a englobar os valores que cobrem 95% dos casos, e adotando-se como erro
máximo a ser tolerado um valor igual a 2,5% da resistência média à tração na flexão.
Com isto, obteve-se uma estimativa do tamanho mínimo da amostra de fato necessário
para futuros ensaios que avaliem este parâmetro de desempenho da argamassa armada,
definido em 4 amostras, resultado incentivador visto que se trata de um número
reduzido e de fácil execução.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das análises efetuadas nesta pesquisa, considera-se o ensaio proposto apto para
a caracterização de telas metálicas com malha quadrada, no que se refere ao ensaio de
tração na flexão, considerando sua facilidade de execução, número necessário de corpos
de prova e ser ensaiado bastante pequeno, e devido à reduzida variabilidade.
Deste modo, a presente pesquisa apresentou importantes contribuições e representa um
grande salto no que tange a avaliação de desempenho de revestimentos de argamassa
reforçados com tela metálica, até então bastante escasso, nacionalmente.
Com o intuito de prosseguir com a avaliação do ensaio a tração na flexão apresentado
neste artigo estão sendo realizados novos testes da configuração de corpo de prova
proposta com e sem o uso de tela metálica, para realizar novas comparações.
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RESUMO
O setor da construção civil apresenta uma tendência de modernização investindo cada vez mais em
sistemas industrializados. Segundo a Associação Brasileira do Drywall, a utilização deste sistema pela
construção civil brasileira nos primeiros nove meses de 2013 superou 36 milhões de m2 de chapas de
gesso acartonado, com um aumento de quase 15% sobre o mesmo período do ano de 2012. A oferta de
layouts flexíveis e várias opções de plantas nos empreendimentos novos também contribuem para elevar
o consumo deste sistema, inclusive no setor residencial. O sistema de paredes em Drywall tende a crescer
e para isso, deve se adaptar às novas exigências da Norma de Desempenho da ABNT NBR 15575/2013,
obrigatória desde Julho de 2013. Entre os cinco sistemas tratados nessa norma, há um capítulo sobre
vedações verticais internas e externas que trata dos requisitos de desempenho que as vedações devem
atender. Esta pesquisa objetiva identificar se os requisitos mínimos exigidos para os edifícios
habitacionais são atendidos pelas diferentes configurações de drywall. A metodologia utilizada para este
trabalho foi baseada em consulta a textos técnicos, artigos científicos, a norma ABNT NBR 15575/2013 e
estudo de caso. Como resultados obtidos, a pesquisa apresenta fatores que comprovam que os
profissionais da equipe de projetistas do estudo de caso, uma torre residencial localizada em São Paulo,
levaram em conta alguns dos requisitos no que se refere ao atendimento às normas de desempenho.
Palavras-Chave: Drywall, Desempenho, Desempenho estrutural, Desempenho acústico.

ABSTRACT
The construction industry has a tendency to modernize increasingly investiments in industrial systems.
According to the Brazilian Association of Drywall, the use of this system by the Brazilian civil
construction in the first nine months of 2013 exceeded 36 million m2 of plasterboard sheets, with an
increase of almost 15% over the same period in 2012. Bid flexible layouts and various plan options in
new developments also contribute to increase consumption of this system, including the residential sector.
The drywall systems tends to grow and it must adapt to the new requirements of performance standard
ABNT NBR 15575/2013, mandatory since July 2013. Among the five systems treated in this standard,
there is a chapter about partition walls internal and external dealing with performance requirements that
the seals must atend. This research aims to identify whether the minimum requirements for residential
buildings are served by different configurations of drywall systems. The methodology used for this paper
was based on the technical papers, scientific articles, the standart ABNT NBR 15575/2013 and case
study. As results, the research presents factors that prove that the professional team of designers case
adopted some of the requirements with regard to achieve the performance standards.
Keywords: Drywall, Performance, Structural Performance, Acoustic Performance
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1

INTRODUÇÃO

A partir de julho de 2013, tornou-se obrigatório o atendimento ao conjunto normativo
ABNT NBR 15575/2013 Edificações Habitacionais - Desempenho, que aborda em suas
seis partes, a necessidade e condição de exposição, critérios, requisitos e métodos de
avaliação no intuito de garantir aos usuários das edificações qualidade dos componentes
e sistemas em operação de uso (CBIC, 2013).
Uma das motivações para a elaboração desta norma é a possibilidade de avaliação de
desempenho de métodos e processos construtivos inovadores. E, neste contexto pode ser
inserido o método construtivo de paredes em gesso acartonado que, apesar de dispor de
normas técnicas, ainda não é considerado como um método tradicional pelo mercado da
construção, embora seu uso venha crescendo ao longo dos anos.
Apesar dos componentes deste sistema serem objeto de normas técnicas, o processo de
projeto e de produção não o são. Por isso, analisar se os processos de projeto e
montagem dos sistemas usualmente propostos atendem aos requisitos e critérios
definidos pela norma de desempenho é importante.
Assim, o objetivo do presente trabalho é analisar se as vedações verticais construídas a
partir do sistema drywall têm atendido aos requisitos de desempenho e, muito embora
esses sejam muitos, o foco é para os requisitos solicitação de cargas suspensas e
isolamento acústico por serem esses objeto de crescentes reclamações feitas por
consumidores finais em função dos problemas de acústica e em função das dificuldades
de fixação de cargas suspensas, como armários, bancadas e tampos.

2

VEDAÇÃO VERTICAL DE EDIFÍCIOS

Segundo Barros e Medeiros (2005), a vedação vertical interna pode ser definida a partir
das funções que podem ser desempenhadas: compartimentação, separação e definição
de ambientes e proteção dos usuários.
As vedações verticais que empregam chapas de gesso acartonado, denominadas drywall,
são utilizadas para a compartimentação de ambientes internos em edificações. São
vedações leves, constituídas por estrutura de perfis metálicos e fechamento em chapas
de gesso acartonado. (SABBATINI, 1989).
O sistema de vedação vertical de gesso acartonado, que emprega placas produzidas com
núcleo de gesso natural revestidas com cartão duplex, foi patenteado em 1894 nos
Estados Unidos por Augustine Sackett. O sistema com placas estruturadas e perfis de
aço está difundido globalmente, possuindo fornecedores com representação na maioria
dos continentes.
São três os principais tipos de placas de drywall disponibilizados no Brasil para uso em
vedações verticais:
 Standart (ST): indicadas para aplicação em áreas secas;
 Resistente à umidade (RU): indicadas para aplicação em áreas sujeitas à
umidade por tempo limitado de forma intermitente;
 Resistente ao fogo (RT): indicadas para áreas secas que necessitem de
desempenho em relação ao fogo.
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De acordo com a Associação Brasileira do Drywall, existem dois fatores principais para
o crescimento da utilização desta tecnologia no Brasil:
 A tendência de modernização do setor da construção civil evidenciado pela
utilização cada vez maior de sistemas industrializados;
 A possibilidade de atendimento às exigências da ABNT NBR 15575/2013,
desde que o sistema seja executado em conformidade com projetos que atendam
aos requisitos da norma.
Frente às colocações da Associação Brasileira do Drywall, que busca estimular o uso
dessa tecnologia, a intenção deste artigo é discutir: Será que realmente as vedações
verticais produzidas com esse método construtivo atendem às especificações
normativas, em especial no estudo de caso, aqui analisado?

3

MÉTODO

Para esta pesquisa, que pode ser classificada como exploratória, foi realizada revisão
bibliográfica em textos técnicos, artigos, consultas a manuais e páginas web de
fornecedores de materiais e componentes utilizados na tecnologia drywall (a fim de
verificar as instruções dos fabricantes quanto a instalação do sistema) e também da
ABNT NBR 15575/2013.
Foi realizado um estudo de caso em um edifício residencial de alto padrão, localizado
na Vila Nova Conceição, em São Paulo, cujo projeto teve o sistema drywall
especificado para as vedações verticais internas - entre as unidades e para divisão
interna dos ambientes. Foram analisados projetos de cinco modelos de unidades e
realizada visita técnica à obra.

4

ESTUDO DE CASO

Neste trabalho foi escolhido para estudo de caso um edifício residencial, localizado na
cidade de São Paulo, no bairro Vila Nova Conceição. O projeto prevê a construção de
27 pavimentos de aproximadamente 750m2 cada, quatro subsolos, uma laje técnica e
área de lazer no pavimento térreo, somando a área total construída de 30.057,62 m². O
projeto prevê oito apartamentos por andar, com possibilidade de diferentes
configurações de plantas, de um ou dois dormitórios, duplex ou triplex. O prazo total
para conclusão da obra é de 24 meses (22 meses de execução e 2 meses de check-list) e
o tipo de contrato é o PMG (preço máximo garantido).
Foi escolhida esta edificação, pois, com exceção às caixas de escadas, todos os
fechamentos internos, tanto entre ambientes (Figura 1), quanto entre unidades, foram
projetados e foram executados em drywall (Figura 2).
Este trabalho procurou apresentar a partir de um conjunto de desenhos técnicos e
imagens fotográficas, obtidas durante visita técnica, diferentes etapas do processo de
montagem do sistema em diversos pavimentos da obra.
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Figura 1 – Montagem dos perfis

5

Figura 2 – Divisória entre unidades: instalação
dos perfis para posterior fixação das placas

RESULTADOS E DISCUSSÃO DA NORMA DE DESEMPENHO

A ABNT NBR 15575/2013 está estruturada de forma que, para cada requisito abordado
são apresentados seus critérios, métodos de avaliação, premissas de projeto e nível de
desempenho. Esta pesquisa procurou analisar dois requisitos abordados na Parte 4 sistemas de vedações verticais internas e externas - e verificar como foram tratados no
projeto e execução da obra do estudo de caso.
Os requisitos estudados foram:
 Solicitações de cargas provenientes de peças suspensas atuantes nos
sistemas de vedações internas e externas (Item 7.3 da Norma ABNT NBR
15575/2013)
Requisito relacionado à exigência de resistência às solicitações de carga
originadas pela fixação de peças suspensas (armários, prateleiras, lavatórios,
hidrantes, quadros e outros).
 Níveis de ruído admitidos na habitação (Item 12.3 da Norma ABNT NBR
15575/2013)
Requisito relacionado à exigência de atendimento a valores mínimos de
desempenho acústico que o sistema deve proporcionar.
5.1

Solicitação de cargas provenientes de peças suspensas atuantes nos sistemas
de vedações internas e externas

Para esse requisito são definidos critérios e métodos de avaliação para garantir que as
vedações internas e externas resistam às solicitações originadas pela fixação de peças
suspensas (armários, prateleiras, lavatórios, hidrantes, quadros e outros).
Sobre as vedações verticais, segundo a ABNT NBR 15575/2013:
“Sob ação de cargas devidas a peças suspensas não devem apresentar fissuras,
deslocamentos horizontais instantâneos (dh) ou deslocamentos horizontais residuas (dhr),
lascamentos ou rupturas, nem permitir o arrancamento dos dispositivos de fixação nem seu
esmagamento.”

Neste item da norma de desempenho, são apresentados critérios de atendimento em
função da carga de ensaio para o dispositivo de fixação padrão do tipo mão francesa,
que é descrito em documento anexo à norma, assim como os métodos de ensaio. Além
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da apresentação, em forma de tabela, este requisito apresenta observações sobre outros
tipos de suporte, distâncias entre pontos de fixação e situações específicas como redes
de dormir, por exemplo.
5.2

Níveis de ruído admitidos na habitação

As principais causas de desconforto acústico dentro de uma edificação são os ruídos
externos (que são propagados através das fachadas) e os ruídos internos (transmitidos de
um ambiente para outro). Como solução indica-se o uso de sistemas e materiais com
características de isolamento acústico, que evitem ou minimizem a propagação destes
ruídos (DESEMPENHO ACÚSTICO EM SISTEMAS DRYWALL, 2013).
Ainda em acordo com a mesma publicação, elaborada pela Associação Brasileira do
Drywall, a exigência de desempenho acústico varia de acordo com o tipo de edificação
(residencial, comercial ou industrial), de acordo com o local (urbano, rural, com ou sem
tráfego intenso de veículos e caminhões ou próximos a aeroportos) e a necessidade e
sensibilidade ao controle de ruídos das pessoas que convivem dentro e ao redor da
edificação considerada.
Segundo o guia CBIC (2013):
“A NBR 15575 estipula critérios para atenuação acústica dos ruídos de impacto aplicados
às lajes de piso e para isolação ao som aéreo dos pisos e do envelope da construção
(fachadas e coberturas). Considera ainda a necessidade de isolação acústica de paredes de
geminação entre unidades autônomas e de paredes divisórias entre áreas privativas e áreas
comuns nas edificações multifamiliares.”

O guia ressalta que a versão da norma em vigor não estabelece limites de isolação
acústica entre cômodos de uma mesma unidade habitacional e não fixa critérios de
conforto acústico como intensidade admitida para repouso, por exemplo. Este tipo de
critério é encontrado em normas que tratam de acústica, como a ABNT NBR
10152/1987 – Níveis de ruído para conforto acústico.
Para avaliação de desempenho de sistemas construtivos, a norma estabelece critérios a
serem verificados por meio de ensaios em laboratórios de componentes, elementos e
sistemas.

6
6.1

ANÁLISE DOS REQUISITOS
Solicitação de cargas provenientes de peças suspensas atuantes nos sistemas
de vedações internas e externas

Nos projetos analisados constam detalhes técnicos e observações sobre a existência de
pontos de reforço em algumas paredes para fixação de elementos como bancadas de pia
de banheiro, armários de cozinha e tanque de lavar roupa (Figura 3). Porém, nos
desenhos não há indicações dos valores referenciais que os reforços para fixação de
bancada ou de tanque podem suportar.
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Figura 3 – Vista parede banheiro com ponto de reforço para fixação de bancada

Durante a visita técnica à obra, algumas unidades estavam em fase final de acabamento
e pode ser verificado que as definições para instalação dos suportes para fixação de
cargas indicadas em projeto estavam sendo cumpridas durante a execução, mas não foi
possível verificar se as mesmas atendem à norma, uma vez que informações sobre os
limites de peso para as bancadas que seriam fixadas não estavam presentes nos projetos
de vedações em drywall.
Em outros locais, tal como a sala de estar, não foi evidenciada indicação de reforço para
TV´s, por exemplo. Para este item foi evidenciado, em uma referência bibliográfica –
Manual do Morador (MANUAL DO MORADOR, 2012), a necessidade de bucha de
fixação ou reforço estrutural dependendo da carga do objeto a ser fixado, tal como visto
na Figura 4). Neste manual está explícito que, para cada carga, um tipo de fixação é
indicado. A informação da utilização de reforço, além dos locais indicados
anteriormente, é inexistente.

Figura 4 – indicação de tipo de fixação em conformidade com a carga (PLACO SAINT-GOBAIN, 2012)

6.2

Níveis de ruído admitidos na habitação

Os diferentes fenômenos acústicos que interferem no desempenho dos elementos e dos
recintos são tratados na ABNT NBR 15575/2013 com critérios estipulados para
atenuação acústica dos ruídos de impacto associados às lajes de piso e para isolação do
som aéreo dos pisos e do envelope da construção - fachadas e coberturas (CBIC, 2013).
A norma determina critérios para atenuação acústica e estabelece limites para isolação
acústica entre cômodos de uma unidade. Os índices mínimos (apresentados em dB decibéis) representam o número máximo de decibéis que podem ser admitidos em
medições feitas a partir de outros ambientes em relação ao local onde a fonte de ruídos
estiver posicionada.
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Na análise dos projetos, há ainda detalhes que descrevem as características técnicas
necessárias para que o sistema atenda aos requisitos de desempenho acústico (Figura 5).
Na Figura 5, que indica o encontro entre paredes de ambientes internos de uma unidade,
são apresentados de forma generalizada, indicações de cuidados de execução do sistema
para todos os casos onde existam situações de encontro semelhantes durante a execução
da obra.
Figura 5 – Detalhes genéricos de barreiras acústicas

Fonte: Projetos evidenciados na obra

Um elemento importante, que consta nos projetos analisados e estava sendo utilizado na
obra em questão, é a banda acústica – uma fita de espuma utilizada em todo o perímetro
da junção da estrutura com os perfis (guias ou montantes) das paredes de drywall. Sua
função é absorver vibrações e compensar as pequenas irregularidades da superfície da
laje (piso ou teto) ou de vedos verticais (alvenaria ou estrutura), vedando corretamente
os encontros entre os diferentes tipos de componentes do sistema. Sem este elemento,
pode haver contato direto entre um perfil metálico com um elemento estrutural, neste
caso um pilar ou uma laje, criando uma “ponte acústica” – ponto de transmissão de som
entre ambientes (MANUAL DE MONTAGEM DE SISTEMA DRYWALL, 2012).
Outro detalhe verificado no projeto e que também estava sendo adequadamente
executado na obra é o posicionamento de caixas de elétrica em alinhamentos defasados
nos lados contíguos da parede. Esse detalhe é fundamental para que se impeça a
passagem de som de um lado para outro da parede. Essa instrução, que pôde ser
identificada na obra, é difundida nos manuais técnicos da Associação Brasileira do
Drywall (Figuras 6 e 7).

Figura 7 – Posicionamento de caixas elétricas

Figura 6 – Informação sobre
posicionamento de caixas elétricas
verificado em manual técnico
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação ao estudo de caso, foi constatado por meio de análise documental, que no
desenvolvimento do projeto, os projetistas utilizaram elementos associados às boas
práticas de projeto no que se refere ao atendimento às normas de desempenho, apesar da
data do registro do projeto ser anterior ao período de vigência da norma ABNT NBR
15575/2013.
Porém, para os requisitos verificados neste trabalho - desempenho acústico e solicitação
de cargas provenientes de peças suspensas – a empresa construtora não executou
medições em campo para atestar o seu atendimento. Durante a visita, a construtora
informou que não houve ensaio em laboratório especializado para os requisitos aqui
analisados. Desta forma, não há demonstração efetiva e comprobatória do seu
atendimento.
Este trabalho visa contribuir para a divulgação da necessidade da aplicação da Norma
de Desempenho no sentido de valorizar a prática da adoção de soluções adequadas na
fase de projeto, valorizando o trabalho da análise das normativas específicas relacionada
a exigências do usuário final. A valorização das decisões na fase de projeto é
importante, pois retrata a ampliação do conhecimento técnico de todos os envolvidos.
O adequado desempenho das paredes de drywall depende de vários fatores, tais como, a
especificação correta de componentes e a inclusão de todos os detalhes necessários à
montagem, por exemplo. A precisão da montagem em função do projeto deve ser
garantida pela empresa montadora, principal responsável pelo atendimento às
especificações de projeto.
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RESUMO
Esta pesquisa avalia como tornar mais eficiente a reutilização dos dados coletados em APO para viabilizar
o processo de retro-alimentação fazendo uso da Tecnologia da Informação na Construção (TIC). Sugere-se
que o modelo de informação da edificação incorpore os dados coletados em APO e que por meio da
interoperabilidade este seja compartilhado entre projetistas e assim utilizado em novos empreendimentos.
Mas de que forma? E o quanto o modelo de informação é capaz de absorver o tipo de informação coletado
nestes estudos? Uma vez inseridos no modelo de informação como podem ser utilizados? A pesquisa foi
exploratória e classificada como um estudo de campo. O estudo de campo desenvolveu-se a partir das
seguintes etapas: domínio do problema, formulação, desenvolvimento e pré- testes, aplicação e análise. O
domínio do problema abrangeu os três temas focais estudados, sendo estes: Avaliação Pós- Ocupação,
Modelo Paramétrico BIM (Building Information Modeling) e processos de projeto. O estudo foi validado
num conjunto habitacional específico. Foram analisados APOs anteriormente realizadas para subsidiar
exemplos concretos de dados coletados. O modelo de informação do conjunto habitacional foi testado em
plataformas distintas, sendo avaliada como base de interoperabilidade o formato aberto IFC. Observou-se
que o componente da categoria zona no modelo de informação é o mais apropriado para a introdução e
manuseio de propriedades como: identificação e satisfação. Foi possível replicar a tabulação dos dados
coletados na APO pela extração dos dados inserido no modelo BIM.
Palavras-chave: BIM, Avaliação Pós-Ocupação, Tecnologia da Informação na Construção.

ABSTRACT
This research examines how to optimize the reuse of data collected in a Post-Occupation Evaluation (POE)
to enable the design feedback making use of Information Technology in Construction. It is suggested to
incorporate to the Building Information Model the data collected in such evaluations and that through
interoperability shared information between designers and in new developments. But how? How should the
information model absorb the type of information collected in these studies? Once entered into the model
as information how can it be used? The research was exploratory and classified as a field study. The field
study was developed from the following steps: understanding the problem domain, formulation of a
solution, development and pre-testing, implementation and analysis. The problem domain involved three
focal themes: Post-Occupancy Evaluation, Building Information Modeling and design processes. The study
was validated in for a specific housing development. POEs previously undertaken where considered
subsidizing specific examples of data collected. The information model of the housing development was
tested on different platforms considering best performance in terms of interoperability by IFC format . It
was observed that the component category Zone was the most suitable for the introduction and handling
data such as identification and satisfaction. It was possible to replicate the tabulation of data collected in
the POE with the extraction of data inserted into the BIM model.
Keywords: BIM, Post-Occupation Evaluation, Information technology in construction.
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1

INTRODUÇÃO

A arquitetura pública relativa a hospitais, escolas e moradias, costuma ser encomendada
por clientes que não serão os usuários diretos. Desta forma, a comunicação entre projetista
e usuário final é indireta. Nesse contexto, a Avaliação Pós-Ocupação (APO) aparece
como eficaz ferramenta de avaliação sistemática do ambiente construído, emulando uma
comunicação entre projetista e usuário. APO é conceituada como sendo uma
“metodologia” que pretende diagnosticar os aspectos positivos e negativos do ambiente
em uso a partir da avaliação de fatores técnicos, funcionais, econômicos, estéticos e
comportamentais, tendo em vista tanto a opinião dos técnicos, projetistas e clientes, como
também dos usuários (ORNSTEIN; ROMÉRIO, 1992).
Para Preiser, Rabinowitz e White (1988) existem três níveis de APO: indicativa,
investigativa e de diagnóstico; implicando em três temporalidades de curto, médio e longo
prazos das implicações de aplicação das recomendações resultantes no ambiente avaliado.
O diagnóstico resultante da APO também é insumo na fase de planejamento estratégico
para novos empreendimentos similares ao avaliado devido ao ciclo de retroalimentação
no processo de projeto (SILVA; SOUZA, 2003).
A questão abordada neste artigo é como tornar mais eficiente a reutilização dos dados
coletados para viabilizar a retroalimentação em processo de projeto utilizando BIM.
Pretende-se contribuir para o desenvolvimento de soluções inovadoras em tecnologia da
informação e comunicação aplicadas à construção no contexto da operação e
planejamento de edificações. Desta forma, o objetivo do estudo apresentado é propor
diretrizes para integração de Building Information Modeling (BIM) e Avaliação PósOcupação (APO), tornando mais eficiente a coleta dos dados de APO, registro e
reutilização em processo de projeto de Habitação de Interesse Social (HIS).
2

AVALIAÇÃO PÓS- OCUPAÇÃO

Estudos de Avaliação Pós-Ocupação deveriam informar como um edifício está se
desempenhando na prática (LEAMAN; STEVENSON; BORDASS, 2010). Este
desempenho pode ser avaliado por três perspectivas: do ocupante, do ambiente e
econômica. O objetivo final de uma APO é o aprendizado. Este aprendizado pode
beneficiar um projeto específico ou contribuir para a construção de um conhecimento
mais geral (PREISER; RABINOWITZ;WHITE, 1988). Segundo Zimring (2002, p. 310)
a APO se diversificou com o tempo e inclui uma prática variada, envolvendo “debates
sobre o desenvolvimento de conhecimentos e métodos das ciências sociais e humanas”.
Não existe um modelo de APO que se destaca. Entretanto, o modelo proposto por Preiser,
Rabinowitz e White (1988) foi selecionado para este estudo pela sua característica
sistêmica. Os autores propõem um modelo de processo para APO que inclui três fases: de
planejamento, condução e aplicação (Figura 1). No planejamento realiza-se
reconhecimento do caso de estudo, verifica-se a viabilidade do estudo, definem-se
recursos e instrumentos da pesquisa. Na fase de condução, executa-se o pré-teste dos
recursos e instrumentos da pesquisa, a coleta efetiva dos dados e a análise dos mesmos.
Na fase de aplicação reportam-se os resultados, recomendam-se ações e monitoram-se os
impactos da aplicação destas ações.
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Figura 1 – Etapas tradicionais da Avaliação Pós-Ocupação

Fonte: O autor

3

MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM)

BIM é visto como um sistema para representar e comunicar informação gerada durante o
ciclo de vida de uma edificação consistindo em uma tecnologia emergente e uma mudança
processual para os setores de Arquitetura, Engenharia, Construção e Operações – AECO
SUCCAR (2009). Outros autores EASTMAN et al. (2008) também ressaltam que BIM é
uma tecnologia de modelagem e requer processos associados usados na produção,
comunicação e análise de modelos de edifícios. Trata-se de um paradigma que apresenta
duas características principais que o diferenciam da tecnologia CAD comumente em uso
por profissionais de AEC. Estas características são a modelagem orientada a objetos e a
interoperabilidade. Por meio da modelagem paramétrica os objetos são representados por
parâmetros e regras associados à geometria que, por sua vez, são integradas com o
propósito de evitar inconsistências, independentemente de como são apresentadas (2D ou
3D). São consideradas ferramentas de autoria BIM as ferramentas que permitem aos
usuários elaborarem modelos que sejam objetos paramétricos.
Outra característica do paradigma BIM é a interoperabilidade que consiste na propriedade
de intercambiar modelos de informação por meio da importação (para criação e edição de
projeto) e exportação de dados entre aplicativos, o que garante uma prática integrada entre
um time de trabalho. Para que isso ocorra, é necessária a implementação de um protocolo
de troca de dados nos aplicativos e nos processos do projeto, onde se enquadram os
formatos de troca de dados de domínio público, entre outros existentes, cujos principais
para construção civil são: Industry Foundation Classes (IFC) e CIMSteel Integration
Standards, release 2 (CIS/2) (EASTMAN et al. (2008).
4

MÉTODO DE PESQUISA

A pesquisa proposta foi exploratória e classificada como um estudo de campo, já que os
procedimentos adotados visam o aprofundamento das questões propostas. Integraram-se
os resultados de APO nos modelos de informações associados e criaram-se mecanismos
para sua visualização, consulta, validação de regras e uso no processo de projeto. O estudo
de campo desenvolveu-se seguindo as etapas de pesquisa: domínio do problema,
formulação, desenvolvimento e pré-testes, aplicação e análise (GIL, 2002, p. 129-135).
A etapa de domínio do problema desenvolveu-se por meio da revisão bibliográfica e
fundamentação teórica. Avaliou-se: (i) como se desenvolvem APOs e como são
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apresentados os seus resultados; (ii) qual é a estruturação e composição de um modelo de
informação em BIM e (iii) quais as possibilidades de integração, manuseio, troca e
reutilização dos dados de APO em ambiente colaborativo tendo como base o modelo
paramétrico, e quais as questões em processo de projeto que são respondidas por este
procedimento. Uma síntese desta etapa foi apresentada na seção 2 deste artigo.
Na etapa de formulação avaliou-se a estrutura do modelo da edificação quanto ao seu
comportamento diante das possibilidades de introdução e manuseio de propriedades,
quais os componentes do modelo são mais apropriados para estas possíveis ações e qual
a melhor escala a ser trabalhada (apenas um apartamento tipo, um pavimento, um bloco
inteiro ou uma quadra). A partir de uma APO realizada nos moldes de Preiser, Rabinowitz
e White (1988) avaliou-se conjuntamente, a estrutura do formulário considerando a
composição de suas questões (perguntas e respostas), qual o foco de cada questão e
objetivo (se é a satisfação e percepção do usuário, se é a detecção de patologias, etc.) para
que a partir desta decomposição da estrutura do formulário fosse possível identificar no
modelo BIM da edificação uma correspondência para integração de questões e
componentes.
Na etapa de desenvolvimento identificou-se e implementou-se na ferramenta de autoria
BIM Archicad as propriedades a serem acrescidas ao modelo de informação da edificação
para incorporar a dados coletados na APO (numeração, perguntas e respostas).
Na etapa de pré-teste foi utilizado o software Solibri Model Checker para validar e avaliar
a integridade do modelo em formato de arquivo IFC. Nesta etapa, foram realizadas
exportações em arquivos IFC para verificar a integridade e manuseio do modelo de
informação, preservando as propriedades inseridas na etapa anterior no modelo da
edificação (mapeamento e introdução das questões no modelo paramétrico).
Na fase de análise buscou-se replicar a tabulação dos dados coletados na APO pela
extração dos dados inserido no modelo BIM.
5

DESENVOLVIMENTO

5.1 APO realizada de modo tradicional
Realizou-se uma APO num conjunto habitacional específico para subsidiar a aplicação
da proposta de integração de APO e BIM. Este exercício também foi considerado como
uma ação para o domínio do problema. Seguindo o modelo de processo para APO
proposto por Preiser, Rabinowitz e White (1988) desenvolveu-se uma avaliação
indicativa (nível 1) fazendo uso dos métodos de coleta de dados com formulários e
observação.
A fase de planejamento foi desenvolvida em conjunto os grupos de pesquisa GMIC e
HABITARES1. A partir do reconhecimento do local, por meio de estudos ali realizados
anteriormente (KOWALTOWSKI et al., 2005; GRANJA et al., 2009) e considerando as
demandas de avaliação de desempenhos ambientais, de acessibilidade, de durabilidade de
materiais e componentes e reformas no conjunto habitacional em estudo pelos grupos de
pesquisa GMIC e HABITARES desenvolveu-se os instrumentos de coleta de dados:
formulários e roteiros para observação.

GMIG – Grupo de Pesquisa em Modelagem da Informação e Colaboração Digital & HABITARES –
Grupo de Pesquisa Habitar Cidades Vivas e + Sustentáveis. Ambos da Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP.

1
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Os formulários registram níveis de satisfação dos moradores quanto aos apartamentos por
meio de questões, com alternativas pré-estabelecidas, referentes a conforto térmico,
acústico, patologias, locomoção e acessibilidade, modificações realizadas e priorização
de desejos quanto as questões avaliadas (quadro 1). Ao final da entrevista com o morador,
tomando o formulário como roteiro, pedia-se permissão para visitação ao apartamento
com o objetivo de registrar manifestações patológicas em cada um dos cômodos.
Buscava-se levantar nos componentes de piso, parede, teto, porta, janela problemas do
tipo: rachadura, descascamento, desgaste, umidade, infiltração, ferrugem e falta ou
quebra de partes. Os entrevistados eram caracterizados por: nome, sexo e escolaridade.
Registrava-se também quantas pessoas moravam no apartamento e se havia entre os
moradores portador de deficiência.
Quadro 1 – Questões de satisfação da APO realizada no conjunto habitacional
QUESTÃO

RESPOSTA – ALTERNATIVAS

1.Qual a sua satisfação quanto ao
barulho no seu quarto?

Muito satisfeito; Satisfeito; Indiferente; Insatisfeito; Muito
insatisfeito

2. Como você se sente no seu
quarto quanto ao barulho?:

Muito barulhento; Barulhento; Indiferente; Silencioso; Muito
silencioso

3.Qual barulho que mais te
incomoda no quarto durante o
dia?
4.Qual barulho que mais te
incomoda no quarto durante a
noite?
5.Qual a sua satisfação quanto a
temperatura no seu quarto?

Vizinho de cima; Vizinho do lado; Vizinho de baixo; Do
estacionamento; Da rua; Do campinho; Da rodovia; Nenhum

6.Como você se sente quanto a
temperatura de seu quarto?

Muito Quente; Quente;Agradável;Frio;Muito frio

7.Qual a sua satisfação para se
locomover até a cidade?

Muito satisfeito; Satisfeito; Indiferente; Insatisfeito; Muito
insatisfeito

8.Como você vai para o seu
trabalho?

A pé; Bicicleta; Ônibus; Carro; Moto; Fretado; Van; Outro:

Vizinho de cima; Vizinho do lado; Vizinho de baixo; Do
estacionamento; Da rua; Do campinho; Da rodovia; Nenhum
Muito satisfeito; Satisfeito; Indiferente; Insatisfeito; Muito
insatisfeito

Fonte: O autor

A tabulação dos dados coletados na fase de condução foi desenvolvida numa Iniciação
Científica (FUGIMORI, 2012) gerando planilhas .XLS, Microsoft Excel (Figura 2) e
análise dos mesmos (Figura 3). Na planilha da Figura 2, as questões são dispostas nas
colunas identificadas por palavras-chave e uma linha representa um formulário
respondido.
5.2 Modelo Paramétrico
Os modelos de informação paramétricos BIM se distinguem dos modelos CAD
basicamente por não representarem objetos com geometria e propriedades fixas, mas por
representarem objetos através de parâmetros e regras, que são expressões que relacionam
os objetos, permitindo que sejam atualizados automaticamente de acordo com o controle
ou mudança de contexto.
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Figura 2 - Planilha resultante da tabulação dos dados coletados na APO no
conjunto habitacional CAMPINAS F

Fonte: Fujimore (2012)

Figura 3 - Exemplo da análise dos dados coletados quanto ao conforto acústico nos
quartos: satisfação e fonte dos ruídos

Fonte: Fujimore (2012)

Objetos paramétricos personalizados permitem a modelagem de geometrias complexas,
que anteriormente não seriam possíveis ou simplesmente impraticáveis. Em outras
indústrias, as empresas utilizam modelagem paramétrica para desenvolver suas próprias
representações de objetos e refletir sobre conhecimento corporativo e melhores práticas
(EASTMAN, 1999). O mesmo ocorre na indústria da arquitetura e construção, onde
empresas de softwares BIM, desenvolveram um conjunto base, construindo classes de
objetos para os usuários como portas, janelas, lajes, paredes, pilares, vigas, coberturas
metálicas, etc (Figura 5). Atualmente, no Brasil, as maiores empresas de softwares que
geram modelos BIM são a Autodesk e a Graphisoft, oferecendo respectivamente os
softwares Revit e Archicad.
Para definir a plataforma utilizada nesta etapa do estudo, um modelo base simplificado
(edificação simples), foi analisado nas duas plataformas mais utilizadas no mercado
brasileiro, o Revit e o Archicad. Nesta avaliação comparativa foram levados em
consideração alguns critérios, tais como o tamanho do arquivo nativo, o tamanho e
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consistência dos arquivos IFC gerados, e a comunicabilidade com plataforma Microsoft
Excel (base de dados da compilação dos formulários da APO).
Figura 4 - Exemplos de famílias de objetos e modelo paramétrico (Campinas F)
Famílias/Objetos

Modelo paramétrico (Campinas F)

Fonte: O autor.

Dos resultados obtidos nesta análise comparativa, observou-se que o arquivo nativo
gerado pelo Archicad (. PLN) é mais compacto. Levando-se em consideração o tamanho
dos arquivos integrais do Conjunto Habitacional em estudo (87.860 Kb), o arquivo mais
compacto, para esta fase é o ideal para manuseio, simulações, etc. Os arquivos. IFC
gerados a partir dos modelos base (Archicad. PLN e Revit.RVT), se comportaram de
maneira distintas ao serem avaliados pelo Software Solibri. E arquivos. ..XLS são
fundamentais para maior facilidade de tocas de arquivos bases da APO (formulários.
XLS) e o modelo paramétrico (Quadro 2).
Quadro 2 – Categorias das questões
Software
Arquivo
nativo

Tamanho
arquivo
base
(Kb)

Archicad
.PLN

1.615Kb

Revit
.RVT

2.848Kb

Tamanho
arquivo

Consistêrncia do Arquivo IFC
gerados

Conjunto
Habitacional
em estudo

Visualizados no Solibri

87.860Kb

Sim

Exporta
Lista .XLS

sim

Conssistente
154.938Kb

Não

Não

(Deslocamento
de Elementos
na conversão)

Fonte: O autor

5.3 Mapeamento APO x BIM
Nesta etapa do estudo de Campo, realizaou-se o mapeamento das informações resultantes
da APO (formulários) e BIM (modelo de informação) onde, para esta etapa inicial da
pesquisa, optou-se por utilizar somente o formulário destinado as unidades habitacionais,
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composto por um total de 68 questões (não sendo utilizado o formulário referente às áreas
comuns e equipamentos externos).
A partir da classificação destas 68 questões em três categorias de acordo com a natureza
das questões e seus objetivos observou-se 3 classificações, a saber: Identificação
(identificação dos avaliadores, da unidade habitacional, identificação dos entrevistados,),
Satisfação (percepção e satisfação do ambiente construído, conforto, mobilidade, uso e
manutenção) e Patologias (manifestações patológicas).
As Zonas são unidades espaciais do modelo, representando visualmente este espaço, (plano
bidimensional e tridimensional) sendo possível avaliar propriedades físicas deste espaço
(metragens, informações de ocupação e uso, etc.), como também avaliações energéticas
(conforto térmico, insolação, iluminação, etc.). Uma capacidade única de reconhecer as portas
e janelas que estejam dentro dela é uma característica única da ferramenta zona, desta forma,
permitindo não somente a introdução das questões referentes a identificação e satisfação,
como também introduzir as questões relacionadas a patologias da edificação.
Outra observação importante é a facilidade oferecida pela ferramenta zona para se criar
propriedades IFC diretamente em sua caixa de configuração através do Gestor de
Propriedades IFC. Através deste procedimento as 68 questões da APO serão inseridas como
se fossem propriedades IFC dos objetos ZONA.
Inicialmente, as 68 questões serão inseridas uma a uma, em apenas um objeto Zona, que
depois será copiado e distribuídos para cada uma das unidades do conjunto habitacional
(Figura 5).

Figura 5 - Quadra do Campinas F com Zonas em 3D e caixa de setagem do Gestor
de propriedades IFC

Fonte: O autor

Com cada uma das unidades abastecidas com o objeto zona com as questões inseridas, o
modelo se encontra pronto para ser levado a campo e receber diretamente na lista gerada as
respostas dos entrevistados na fase de condução da APO.

A partir do preenchimento dos campos destinados as respostas na lista gerada pelo modelo
.PLN, é possível gerar imediatamente um arquivo. XLS (Microsoft Excel), eliminando
desta forma, no processo de entrega de dados, o procedimento de compilação manual das
informações coletadas a campo (digitalização das respostas em planilha Excel),
simplificando o processo e aumentando o grau de confiabilidade e segurança das
informações coletadas a campo (entrevistas) (Figura 6). Mantém se a organização da
tabulação anterior, onde a linha do cabeçalho refere-se a cada questão do formulário da
APO, e cada linha subsequente corresponde as respostas de cada entrevistado, podendo
ser alteradas diretamente na interface e exportada automaticamente em .xls.
.
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Interface Arquivo Excel

Interface lista do modelo

Figura 6 - Interface lista de modelo.PLN e planilha .xls gerada

Fonte: O autor

5.4 Prova de conceito
Neste experimento um conjunto de informações objetivas e subjetivas (questões da APO)
foi inserido e distribuído como propriedades de objetos Zona, no modelo paramétrico do
conjunto habitacional Campinas – F. Este conjunto de informações pode agora ser
organizado, manuseado de forma objetiva, gerando listas (planilhas) específicas, de
acordo com a conveniência, necessidade de consulta, para contribuir nas tomadas de
decisões projetuais em qualquer momento ou fase do processo de projeto. Em um segundo
momento foram gerados arquivos. XLS para testar a estabilidade de comunicação e troca
de arquivos da plataforma Archicad e Microsoft Excel,. Não é possível a importação de
arquivo. xls, mas os arquivos exportados, se apresentam íntegros e consistentes. Também
foram gerados e exportados arquivos. IFC que o foram analisados no software Solibri e
demonstraram estabilidade, consistência onde as propriedades criadas se mantiveram
íntegras.
6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos até o momento são satisfatórios, respondendo as questões iniciais
da pesquisa. Até agora a pesquisa responde satisfatoriamente sobre como introduzir as
questões da APO em modelo de informação, o quanto destas questões o modelo é capaz
de absorver e quais os produtos nesta fase. Comparando a elaboração de APO
convencional com a elaboração de APO suportada por BIM, pode-se observar que o fluxo
da informação passa por significativa alteração (Figura 7), oferecendo um fluxo mais
enxuto e direto entre a fonte destas informações (usuários) e projetistas (responsável pelas
tomadas de decisões projetuais). Também foram avaliados os produtos possíveis de serem
gerados e integrados ao ciclo da APO (planilhas Excel, arquivos. IFC), constatando a
manutenção de integridade dos formulários introduzidos e convertidos em propriedades
do objeto zona.
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Estes resultados, a primeira vista parecem simples, mas avaliando a inexistência de
ferramenta BIM específica para APO, podem ser estes procedimentos aqui demonstrados
e sugeridos, a base de desenvolvimento de plugins ou ferramentas específicas para essa
aproximação do BIM com a APO.
Figura 7 - Fluxo de informação: APO tradicional (esquerda) e APO com BIM
(direita)

Fonte: O autor
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RESUMO
O objetivo deste artigo é medir os atributos formais de fachadas de cenas urbanas constituídas por
edificações históricas e contemporâneas, com diferentes graus de harmonia e estímulo visual, e comparar
estas medições com o resultado de avaliações estéticas de tais cenas. Existe uma carência e, logo, a
necessidade de estudos que relacionam medições de atributos formais das fachadas de cenas urbanas com
os resultados de avaliações estéticas de tais cenas. A metodologia utilizada consistiu na medição de
atributos formais de três cenas urbanas avaliadas como mais satisfatórias e três cenas julgadas como mais
insatisfatórias, dentre nove cenas urbanas avaliadas por meio de questionários aplicados a 180
respondentes. Os dados dos questionários foram analisados através de testes estatísticos não-paramétricos,
tais como Mann-Whitney U e Kendall W. As medições dos atributos formais das cenas foram realizadas
através do AutoCAD e as comparações entre estas medições e as avaliações estéticas das cenas foram
realizadas através das frequências dos valores obtidos e de testes de correlação Pearson. Os resultados
finais obtidos indicam, por exemplo, que o exame das relações entre as avaliações estéticas das três cenas
avaliadas mais satisfatoriamente e das três avaliadas mais insatisfatoriamente e a medição dos atributos
formais considerados, permite identificar o impacto gerado por alguns destes atributos nas avaliações de
tais cenas. A quantificação dos atributos permitiu um aprofundamento das explicações para as avaliações
estéticas das seis cenas, assim como a sustentação da classificação de tais cenas em 'ordem e estímulo',
'ordem e pouco estímulo' e 'desordem'. Os resultados alcançados possibilitam um avanço no
conhecimento sobre as razões para as avaliações estéticas positivas e negativas da arquitetura das cidades.
Palavras-chave: Medições de atributos formais, Cenas urbanas, Avaliações estéticas.

ABSTRACT
The purpose of this article is to measure the formal attributes of facades of urban scenes consisting of
historical and contemporary buildings, with different degrees of harmony and visual stimulation, and
compare these measurements with the results of aesthetic evaluations of such scenes. There is a shortage
and thus the need for studies that relate measures of formal attributes of the facades of urban scenes with
the results of aesthetic evaluations of such scenes. The methodology consisted of measuring formal
attributes of three urban scenes rated as more satisfactory and three scenes rated as among the most
unsatisfactory, from nine urban scenes evaluated through questionnaires administered to 180
respondents. Data from the questionnaires were analyzed using non-parametric tests such as Mann Whitney U and W. Kendall. Measurements of the formal attributes of the scenes were done using
AutoCAD and comparisons between these measurements and aesthetic evaluations of the scenes were
made using the frequencies of the values obtained and by means of Pearson correlation tests. The final
results show, for example, that the examination of the relationships between aesthetic evaluations of the
three scenes rated as the most satisfactory and three scenes rated as the most unsatisfactory and
measurement of formal attributes allow the identification of the impact generated by some of these
attributes in the evaluations of such scenes. The quantification of the attributes allowed a deeper
explanation for the aesthetic evaluations of the six scenes, as well as support for the classification of such
scenes in ' order and stimulus', 'order and little stimulus' and 'disorder'. The results obtained make
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possible an advance in the understanding of the reasons for the positive and negative aesthetic
evaluations of the architecture of cities.
Keywords: Measurement of formal attributes, Urban scenes, Aesthetic evaluations.

1

INTRODUÇÃO

A relevância da estética urbana tem sido evidenciada em diferentes estudos, com alguns
indicando que os aspectos estéticos são os mais importantes na avaliação da qualidade
ambiental para os usuários das cidades, incluindo os turistas que tendem a ser atraídos
pela qualidade estética das cidades (HEATH et al, 2000; REIS et al, 2011; SANOFF,
1991). A importância da estética urbana está também relacionada ao fato de fazer parte
de um desenvolvimento urbano sustentável, como um dos pontos da sustentabilidade
social (SADAN; CHURCHMAN, 1997).
Neste sentido, vários autores tem evidenciado que os atributos formais das edificações
desempenham um papel vital na preferência por cenas urbanas (ELSHESHTAWY,
1997; HERZOG; SHIER, 2000; STAMPS, 1999, 2000; WEBER, 1995). Alguns estudos
tratam de medições dessas características arquitetônicas, e, segundo Stamps (2000), as
mesmas podem ser avaliadas em termos das propriedades físicas vinculadas a três
grupos principais de atributos, nomeadamente: silhueta (principais desvios no perímetro
da forma, número de vértices, número de segmentos do perímetro da forma, variação
em relação a alturas das silhuetas das edificações), articulações da fachada (fenestração,
tipos de aberturas, proporção das edificações) e detalhes (porcentagem da área da
fachada coberta por detalhes).
A silhueta de um objeto é fundamental para o reconhecimento de sua imagem
(STAMPS, 2000). Em estudo realizado com cenas urbanas com edifícios altos, a
complexidade da silhueta da cena afetou a sua avaliação, com maior complexidade da
silhueta estando associada a uma maior complexidade da cena, maior preferência, maior
estímulo e satisfação estética (HEATH, et al, 2000). Especificamente, diferenças
significativas foram encontradas entre os níveis de complexidade das silhuetas e os
níveis de satisfação: silhuetas com alta complexidade estavam relacionadas aos níveis
mais altos de satisfação estética; silhuetas com baixa complexidade estavam associadas
aos níveis mais baixos de satisfação; e silhuetas com complexidade moderada estavam
associadas a níveis intermediários de satisfação estética com as cenas (HEATH, et al,
2000).
Em um de seus estudos, Stamps (1998, 2000) encontrou correlações expressivas entre a
percepção de variação da silhueta, o número de segmentos no perímetro da forma e o
número de vértices. O número de vértices destaca-se como o mais importante
determinante da percepção de complexidade, com o número de segmentos no perímetro
da forma tendo uma forte influência em tal percepção (STAMPS, 1998, 2000).
Adicionalmente, embora os trabalhos empíricos sobre detalhes arquitetônicos sejam
escassos, estes tendem a dar suporte à ideia de que os detalhes são importantes na
preferência pelas edificações, portanto, afetando a percepção da qualidade estética da
arquitetura (STAMPS, 1999, 2000).
Avaliações estéticas realizadas têm dado suporte para a importância das ideias de ordem
e estímulo em cenas urbanas (NASAR, 1998; REIS et al, 2011). Contudo, estudos que
tratem das relações entre avaliações estéticas e atributos formais de cenas urbanas têm
sido limitados (p.ex., HEATH, et al, 2000; PORTELLA, 2007; STAMPS, 1999),
principalmente, no caso de pesquisas realizadas no Brasil. Assim, existe a necessidade
de aprofundar o conhecimento sobre a relação entre atributos formais de cenas urbanas
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e avaliações estéticas destas cenas. Logo, o objetivo deste artigo é medir os atributos
formais de fachadas de cenas urbanas constituídas por edificações históricas e
contemporâneas, com diferentes graus de harmonia e estímulo visual, e comparar estas
medições com o resultado de avaliações estéticas de tais cenas. Especificamente, são
considerados atributos formais vinculados à silhueta, articulações e detalhes das
fachadas.
2

METODOLOGIA

A metodologia utilizada consistiu em identificar atributos formais vinculados à
percepção de diferentes níveis de complexidade e categorizados em:
1) silhueta: principais desvios ou mudanças de direção no perímetro do conjunto de
edificações em cada cena urbana analisada - representados por linhas na parte superior
da cena, com cada ponto resultante da mudança brusca de direção (ou quebra da linha)
sendo contado como um desvio (Figura 7); número de vértices - quantidade de
encontros entre dois segmentos, desconsiderando-se o ângulo formado por estes
segmentos (Figura 8); número de segmentos no perímetro da forma – quantidade de
segmentos situados entre dois vértices; variação entre as alturas das silhuetas das
edificações - média das variações entre as alturas das silhuetas das edificações (soma
das diferenças entre as alturas dividida pelo número de edificações) em cada cena,
utilizando-se como referência para as medições das variações no AutoCAD o ponto
mais alto da edificação mais alta em cada cena (Figura 9).
2) articulações da fachada/massa: fenestração – percentual da área da fachada ocupada
pelas aberturas (desconsiderando-se as molduras) e calculada no AutoCAD através do
preenchimento do perfil das aberturas na fachada de cada edificação pelo comando
hachura e consequente cálculo da área da hachura (Figura 10); variação entre os
percentuais de fenestração mais alto e mais baixo em cada cena; variação entre as
formas das aberturas em cada cena (Figura 11); variações entre as proporções (relação
entre as alturas e larguras) das edificações em cada cena.
3) detalhes: percentagem da área da fachada coberta por detalhes – foram considerados
como detalhes aqueles elementos que, geralmente, possuíam dimensões reduzidas e fins
decorativos em alto relevo, com o cálculo das áreas com detalhes também sendo
realizado no AutoCAD (Figura 12); variações na quantidade de detalhes entre as
edificações de cada cena.
Estas medições de atributos formais de edificações em cenas urbanas foram
relacionadas com as avaliações estéticas das três cenas avaliadas mais satisfatoriamente
e das três cenas avaliadas mais insatisfatoriamente, dentre nove cenas urbanas avaliadas
(REIS et al, 2011), nomeadamente:
- as 3 cenas mais satisfatórias (possuem a porcentagem de respondentes satisfeitos
visivelmente maior que a de insatisfeitos): Cena 3 - cena histórica de Praga com ordem
e estímulo, Figura 6; Cena 4 - cena histórica de Porto Alegre com ordem e estímulo,
Figura 4; e Cena 6 - cena histórica de Porto Alegre com ordem e pouco estímulo, Figura
5;
- as 3 cenas mais insatisfatórias (possuem a porcentagem de respondentes insatisfeitos
visivelmente maior que a de satisfeitos): Cena 5 – cena histórica de Porto Alegre com
desordem, Figura 1; Cena 9 – cena contemporânea de Porto Alegre com ordem e pouco
estímulo, Figura 2; e Cena 7 - cena contemporânea de Porto Alegre com desordem,
Figura 3 (REIS et al, 2011).
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Conforme mencionado em Reis et al (2011), os conceitos de ordem e estímulo
utilizados para classificar as nove cenas avaliadas no estudo dizem sobre o nível de
organização e estímulo visual de tais cenas. Assim, cenas com ordem e estímulo visual
são caracterizadas por uma clara organização dos elementos arquitetônicos e
compatibilidade entre as edificações que as compõem, com claro estímulo visual
provocado por focos de atenção (Cena 4, Figura 4; Cena 3, Figura 6). As cenas com
ordem e pouco estímulo visual são caracterizadas por uma clara organização dos
elementos arquitetônicos e compatibilidade entre as edificações que as compõem, mas
com baixo estímulo visual, o que pode gerar monotonia (Cena 9, Figura 2; Cena 6,
Figura 5). As cenas com desordem são caracterizadas por falta de organização, tanto
entre as edificações que as compõem quanto entre os elementos arquitetônicos delas
(Cena 5, Figura 1; Cena 7, Figura 3). A classificação das cenas com base nestes
conceitos foi definida após a realização de três testes e a elaboração de mais de cem
cenas para verificar a adequação destas cenas às três categorias estabelecidas com base
nos conceitos de ordem e estímulo. Como parte destes testes, foi realizado um estudo
piloto (composto de questionário, entrevista e cenas) com quinze participantes, sendo
cinco arquitetos, cinco não arquitetos com formação universitária e cinco pessoas sem
formação universitária, funcionários e professores da Faculdade de Arquitetura da
UFRGS, tendo como um dos principais objetivos: a verificação da representatividade
das cenas no que dizia respeito às características de cada uma das três categorias
estéticas (ordem e estímulo, ordem e pouco estímulo, e desordem; REIS et al, 2011).
As avaliações destas cenas (representando uma quadra com 100 m) foram realizadas por
meio de questionários aplicados a 180 respondentes, nomeadamente: 60 arquitetos - em
sua expressiva maioria professores da Faculdade de Arquitetura da UFRGS; 60 não
arquitetos com formação universitária - majoritariamente professores da Escola de
Engenharia e das Faculdades de Educação, Economia e Direito da UFRGS; e 60
respondentes com formação não superior ao segundo grau - funcionários das Faculdades
de Arquitetura, Educação, Economia e Direito, da Escola de Engenharia e da Reitoria da
UFRGS. Como parte do questionário constava um kit fotográfico constituído por três
pranchas em formato A3, conforme segue: prancha 1 - duas cenas históricas de Florença
e uma de Praga; prancha 2 - três cenas históricas de Porto Alegre; prancha 3 - três cenas
contemporâneas de Porto Alegre. Em cada uma das pranchas havia uma cena
categorizada como: ordem e estímulo visual; ordem e pouco estímulo visual; e
desordem. Os dados dos questionários foram analisados através de testes estatísticos
não-paramétricos, tais como Mann-Whitney U e Kendall W (REIS et al, 2011). Assim,
os valores obtidos através das medições dos atributos formais das cenas e aqueles
obtidos através das avaliações estéticas das cenas foram comparados através de suas
frequências.
Ainda, foram realizados testes de correlações entre os valores dos dez atributos formais
(Tabela 1) das nove cenas e os valores de Kendall W para o total da amostra, para a
amostra de arquitetos, para a amostra de não arquitetos com curso universitário e para a
amostra de respondentes com formação não superior ao segundo grau. O teste Kendall
W foi realizado para verificar a existência de diferenças estatisticamente significativas
entre as avaliações (variável ordinal) pelo total da amostra (assim como por cada uma
das três amostras individualmente) de cada uma das nove cenas (variável nominal)
(LAY; REIS, 2005).
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3

RESULTADOS

Os resultados são apresentados conforme o exame das relações entre as medições de
atributos formais de cenas urbanas e as avaliações estéticas das seis cenas urbanas.
Salienta-se que os resultados de tais avaliações evidenciam: a relação entre a existência
de ordem e estímulo na cena e a avaliação estética positiva da mesma; a relação entre a
existência de desordem na cena e a avaliação estética negativa da mesma; a relação
entre a existência de ordem e pouco estímulo da cena e a avaliação estética positiva ou
negativa da mesma (esta avaliação negativa pode ser explicada pela percepção de
monotonia provocada pelo pouco estímulo); tendência dos arquitetos em valorizarem a
presença de ordem na cena; tendência das pessoas formadas em outras áreas e das
pessoas sem curso universitário em valorizarem a presença de estímulo na cena (Reis et
al, 2011).
Figura 1 - Cena histórica de Porto Alegre com
desordem - Cena 5

Figura 2 - Cena contemporânea de Porto Alegre
com ordem e pouco estímulo - Cena 9

Figura 3 - Cena contemporânea de Porto
Alegre com desordem - Cena 7

Figura 4 - Cena histórica de Porto Alegre com
ordem e estímulo - Cena 4

Figura 5 - Cena histórica de Porto Alegre com
ordem e pouco estímulo - Cena 6

Figura 6 - Cena histórica de Praga com ordem e
estímulo - Cena 3

Não foi encontrada uma relação entre as avaliações estéticas das cenas e o número de
desvios ou mudanças de direção na silhueta ou perímetro do conjunto de edificações
(Medição dos principais desvios da silhueta; Figura 7) que constituem tais cenas. Tanto
cenas com ordem e estímulo (Cena 3, Figura 6; e Cena 4, Figura 4, as duas cenas mais
satisfatórias) quanto cenas com desordem (Cena 5, Figura 1; e Cena 7, Figura 3, duas
das três cenas mais insatisfatórias) tendem a possuir um número de desvios que variou
entre 3 e 8, embora as cenas com desordem apresentem um número um pouco maior de
desvios.
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Figura 7 - Medição dos principais desvios da
silhueta – Cena 3

Figura 8 - Medição do número de vértices da
silhueta – Cena 3

Logo, a quantidade de desvios ou mudanças de direção no perímetro do conjunto de
edificações pode auxiliar na criação de estímulos visuais (quando tais desvios não são
acentuados ou abruptos) como também podem provocar a percepção de desordem
(quando tais desvios são acentuados ou abruptos). Por sua vez, as cenas com ordem e
pouco estímulo (Cena 6, Figura 5; e Cena 9, Figura 2) não possuem desvios no
perímetro (Tabela 1). Contudo, o fato da Cena 6 possuir mais detalhes nas fachadas
pode explicar o fato desta ter sido melhor avaliada do que a Cena 9, como será visto
mais adiante.
Tabela 1 - Cenas avaliadas mais satisfatoriamente e mais insatisfatoriamente e seus atributos
formais

SILHUETA
números de desvios
número de vértices
número de segmentos
variação entre as alturas das edificações
ARTICULAÇÕES DA FACHADA/MASSA
% de fenestração
variação entre % de fenestração mais alto e mais baixo
variação entre as formas das aberturas
variações entre as proporções das edificações
DETALHES
% médio das fachadas cobertas por detalhes
variações na quantidade de detalhes entre as edificações

Cenas avaliadas mais
satisfatoriamente

Cenas avaliadas mais
insatisfatoriamente

C3

C5

C4

C6

C9

C7

7

3

0

8

0

7

69

67

4

27

4

38

72

64

1

24

1

35

4,02

0,82

0

7,72

0

8,24

25,8

16,18

20,35

30,74

37,6

31,85

6,74

9,26

0

21,48

0

20,57

3

4

0

20

0

8

0,57

0,95

0

1,21

0

0,71

45,6

39,47

34,19

23,94

0

8,49

36,8

17,56

0,58

31,09

0

18,1

Com relação ao número de vértices ou de encontros de dois segmentos na silhueta ou
perímetro das cenas (Medição do número de vértices; Figura 8), as duas cenas mais bem
avaliadas (Cenas 3 e 4; Figuras 6 e 4) possuem, claramente, os maiores números de
vértices, com duas das cenas pior avaliadas (cenas com desordem – Cenas 5 e 7; Figuras
1 e 3) possuindo um número bem menor de vértices, e com as duas cenas com ordem e
pouco estímulo (Cenas 6 e 9; Figuras 5 e 2), possuindo o mesmo número reduzido de
vértices. Resultados similares foram encontrados com relação ao número de segmentos
no perfil ou silhueta da cena (Tabela 1). Portanto, tanto o maior número de vértices
quanto o de segmentos na silhueta da cena tende a indicar um maior estímulo visual e
consequente avaliação estética mais satisfatória.
No tocante à variação existente entre as alturas das edificações existentes nas cenas
(Medição da variação em relação ao eixo y; Figura 9), as cenas com desordem (Cenas 5
e 7; Figuras 1 e 3) possuem claramente as maiores variações, enquanto as cenas com
ordem e estímulo (Cenas 3 e 4; Figuras 6 e 4) possuem variações bem menores e as
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cenas com ordem e pouco estímulo (Cenas 6 e 9; Figuras 5 e 2) não possuem variação
(Tabela 1). Logo, estas medições revelam claramente que grandes variações entre as
alturas das edificações que compõem uma cena urbana tendem a provocar uma ideia de
desordem e a gerar um impacto estético negativo. Por outro lado, pequenas variações
tendem a gerar um estímulo visual sem perturbar a ideia de organização, e a produzir
um efeito estético positivo. A inexistência de qualquer variação entre as alturas das
silhuetas das edificações na cena, por sua vez, pode gerar pouco estímulo e uma
consequente percepção de monotonia. Neste caso, a geração de estímulo visual
adicional, e consequente impacto estético mais positivo, fica a cargo dos elementos
constituintes da massa ou corpo da fachada.
Figura 9 - Medição da variação entre as alturas
das silhuetas das edificações – Cena 3

Figura 10 - Medição da fenestração na
fachada – Cena 3

Considerando o percentual de fenestração ou área ocupada pelas aberturas (Medição da
fenestração; Figura 10), as cenas avaliadas como mais satisfatórias (Cena 3, Figura 6;
Cena 4, Figura 4; e Cena 6, Figura 5) possuem um percentual menor de fenestração do
que as cenas avaliadas como mais insatisfatórias (Cena 5, Figura 1; Cena 9, Figura 2; e
Cena 7, Figura 3). Ainda, a variação entre os percentuais de fenestração das edificações
que compõem as cenas revela que tais variações são bem maiores nas cenas com
desordem (Cena 5, Figura 1; e Cena 7, Figura 3) do que nas cenas com ordem e
estímulo (Cena 3, Figura 6; e Cena 4, Figura 4) (Tabela 1). Portanto, não somente
maiores áreas envidraçadas nas fachadas tendem a gerar menos estímulo visual e
impacto estético menos satisfatório, como variações mais substanciais nos percentuais
de áreas envidraçadas entre as edificações tendem a comprometer a ideia de ordem.
No que diz respeito à variação na forma das aberturas (Medição das formas das
aberturas; Figura 11), as cenas com desordem (Cena 5, Figura 1; e Cena 7, Figura 3)
possuem claramente as maiores variações, enquanto as cenas com ordem e estímulo
(Cena 3, Figura 6; e Cena 4, Figura 4) possuem variações bem menores e as cenas com
ordem e pouco estímulo (6, Figura 5; e 9, Figura 2) não possuem variação (Tabela 1).
Assim, enquanto grandes variações entre as formas das aberturas tendem a criar
desordem, pequenas variações tendem a criar estímulos e a falta de variação pode gerar
monotonia devido ao pouco estímulo.
Embora a cena melhor avaliada (Cena 3; Figura 6) apresente uma variação bem menor
entre as proporções das edificações (relações entre suas alturas e larguras) que a
compõem do que a cena pior avaliada (Cena 5, Figura 1), esta relação não é reproduzida
na comparação entre a Cena 4 (Figura 4) e a 7 (Figura 3) (Tabela 1). Contudo, na Cena
4 a edificação com a proporção mais diferente das demais apresenta uma grande
similaridade quanto aos demais atributos formais, incluindo a altura, enquanto o mesmo
não acontece na Cena 7. Logo, parece que as variações entre as proporções das
edificações somente tendem a criar um efeito estético negativo na cena urbana quando
outros atributos formais das edificações também variam.
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Figura 11 - Medição das formas das aberturas –
Cena 3

Figura 12 - Medição dos detalhes – Cena 3

Com relação ao percentual médio das fachadas cobertas por detalhes (Medição dos
detalhes; Figura 12), fica visível o maior percentual de detalhes nas cenas avaliadas
como mais satisfatórias (Cena 3, Figura 6; Cena 4, Figura 4; e Cena 6, Figura 5) do que
nas cenas avaliadas como mais insatisfatórias (Cena 5, Figura 1; Cena 9, Figura 2; e
Cena 7, Figura 3). O fato da Cena 9 (cena contemporânea de Porto Alegre com ordem e
pouco estímulo) não possuir detalhes nas fachadas das edificações em contraposição à
cena 6 (cena histórica de Porto Alegre com ordem e pouco estímulo), onde o percentual
médio de cobertura das fachadas por detalhes é de 34,19%, parece explicar o fato da
cena 6 estar entre as melhor avaliadas e a 9 estar entre as piores, já que tais detalhes
elevam o nível de estímulo visual. Assim, embora as Cenas 6 e 9 possam ser
caracterizadas como cenas com ordem e pouco estímulo, a Cena 6 parece gerar mais
estímulo do que a Cena 9. Por outro lado, a variação na quantidade de detalhes entre as
edificações de uma mesma cena não parece explicar diferenças nas avaliações,
prevalecendo a percepção dos detalhes para toda a cena (Tabela 1).
Os testes de correlações realizados entre os valores dos dez atributos formais das nove
cenas e os valores de Kendall, para o total da amostra, para a amostra de arquitetos, para
a amostra de não arquitetos com curso universitário, e para a amostra de respondentes
com formação não superior ao segundo grau, revelam a existência de correlação entre:
os números de vértices nas nove cenas e os valores de Kendall (Pearson c.= 0,721,
sig.=0,028) para o total da amostra (180 respondentes); os números de vértices nas nove
cenas e os valores de Kendall (Pearson c.= 0,799, sig.=0,010) para a amostra de
respondentes com formação não superior ao segundo grau (60); os números de
segmentos nas nove cenas e os valores de Kendall (Pearson c.= 0,737, sig.=0,023) para
o total da amostra; os números de segmentos nas nove cenas e os valores de Kendall
(Pearson c.= 0,818, sig.=0,007) para a amostra de respondentes com formação não
superior ao segundo grau; os percentuais médios das fachadas cobertas por detalhes em
cada uma das nove cenas e os valores de Kendall (Pearson c.= 0,729, sig.=0,026) para o
total da amostra; os percentuais médios das fachadas cobertas por detalhes em cada uma
das nove cenas e os valores de Kendall (Pearson c.= 0,688, sig.=0,040) para a amostra
de respondentes com formação não superior ao segundo grau. Assim, estas correlações,
com coeficientes muito altos (0,7 a 0,9) ou alto (0,5 a 0,7; LAY; REIS, 2005),
confirmam o impacto positivo do maior número de vértices e de segmentos, assim como
do maior percentual da fachada coberta por detalhes sobre as avaliações estéticas.
Especificamente, as correlações encontradas nos testes com a amostra menor de 60
respondentes sem curso universitário sustentam outros resultados (REIS et al, 2011)
sobre a maior valorização dos estímulos visuais por parte de não arquitetos, tal como os
estímulos visuais gerados pelos três atributos formais acima correlacionados.
4

CONCLUSÃO

O exame das relações entre as medições de atributos formais de cenas urbanas e as
avaliações estéticas das 3 cenas avaliadas mais satisfatoriamente (3, 4 e 6) e das 3 cenas
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avaliadas mais insatisfatoriamente (5, 9 e 7), permite identificar o impacto gerado por
alguns destes atributos nas avaliações de tais cenas.
As cenas com ordem e estímulo (3 e 4), aquelas mais bem avaliadas, possuem
claramente um maior número de vértices e de segmentos em seus perímetros, um maior
percentual médio das fachadas cobertas por detalhes, uma menor variação entre as
alturas das edificações, uma menor variação entre os percentuais de fenestração entre as
edificações da cena, uma menor variação entre as formas das aberturas, e um menor
percentual de fenestração, do que as cenas pior avaliadas (cenas com desordem - 5 e 7).
A clara presença de estímulos nas Cenas 3 e 4 é resultado do número expressivo de
vértices e de segmentos em seus perímetros, da quantidade visível de detalhes nas
fachadas, e do contraste gerado entre as aberturas e o fundo envolvente das fachadas.
Assim, estes resultados são coincidentes com aqueles obtidos em estudos realizados por
Stamps (1998, 2000) onde o número de vértices e de segmentos na silhueta ou
perímetro da forma eram elementos de grande importância na percepção de
complexidade, e logo, no nível de estímulo da cena, já que uma cena com maior nível
de complexidade significa uma cena com maior nível de estímulo visual. A maior
organização destas cenas (3 e 4) em comparação com as Cenas 5 e 7 fica evidenciada
pela menor variação entre as alturas das edificações, entre os percentuais de fenestração
nas edificações, e entre as formas das aberturas.
As medições realizadas sustentam que a existência de ordem e estímulo tende a estar
associada a uma avaliação estética positiva, enquanto a existência de desordem tende a
estar associada a uma avaliação negativa. Ainda, as diferenças entre as avaliações das
cenas com ordem e pouco estímulo (6 e 9) podem ser explicadas pelo menor percentual
de fenestração e pelo maior percentual médio das fachadas cobertas por detalhes na
cena melhor avaliada (6). Assim, estes atributos formais parecem justificar as diferentes
avaliações destas cenas, sendo mais bem avaliada aquela que proporcionou um maior
estímulo visual em função dos detalhes e de um maior contraste entre as áreas
transparentes das aberturas e as áreas opacas das paredes das fachadas, em uma relação
mais evidente entre figura e fundo. Estes resultados são corroborados por aqueles
obtidos em alguns estudos sobre detalhes arquitetônicos, onde estes tendem a ser
importantes na preferência pelas edificações (STAMPS, 1999, 2000). Adicionalmente,
em entrevistas realizadas, um arquiteto e um respondente sem formação universitária
explicaram que as suas avaliações de cenas históricas foram influenciadas pela riqueza
de detalhes e não pelo valor histórico das cenas (REIS et al, 2011). Ainda, o maior nível
de detalhes existente em edificações com estilo mais tradicional, parece gerar maior
estímulo visual e explicar o fato de leigos preferirem tais edificações em detrimento de
edificações mais contemporâneas, como aquelas do movimento moderno, cujo nível de
detalhamento tende a ser inferior (NASAR, 1998; REIS et al, 2014). Os efeitos
positivos de um maior número de vértices e de segmentos na silhueta das fachadas, e de
um maior percentual da fachada coberta por detalhes, sobre as avaliações estéticas são,
ainda, corroborados pelos testes de correlação realizados.
Os resultados obtidos nesta investigação também são coincidentes, por exemplo, com
aqueles obtidos por HEATH et al (2000) onde a complexidade da silhueta da cena
afetou a sua avaliação, com maior complexidade da silhueta estando associada a uma
maior complexidade da cena, maior preferência e maior satisfação estética. Concluindo,
o exame das relações entre as medições de atributos formais de cenas urbanas e as
avaliações estéticas das cenas consideradas permitiu um aprofundamento das
explicações para as avaliações estéticas das cenas, assim como a sustentação da
classificação de tais cenas em 'ordem e estímulo', 'ordem e pouco estímulo' e 'desordem'.
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Tais resultados possibilitam um avanço no conhecimento sobre as razões para as
avaliações estéticas positivas e negativas da arquitetura das cidades. Assim, a medição
de atributos formais das cenas urbanas avaliadas possibilita também uma redução de
noções estéticas vagas que não contribuem para uma melhor compreensão do que é uma
composição arquitetônica satisfatória. Neste sentido Stamps (1999, p.748) destaca: “O
discurso tradicional sobre design utiliza noções vagas. A imprecisão pode ser bastante
reduzida através da limitação de descrições das características físicas do design a
materiais e relações espaciais”.
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RESUMO
Não obstante, o projeto arquitetônico conceber diferentes interpretações espaciais, necessitando-se da
contribuição do usuário para ter seu significado complementado, a prática projetual busca prescrever as
ações e comportamentos do indivíduo-usuário. Do mesmo modo, o espaço penal pretende, através da
tecnologia disciplinar (FOUCALT, 1987), diminuir o potencial criminógeno do preso. As instituições
penais, ditas ressocializadoras, ao adotar espaços subdimensionados, insalubres e escondidos, são
percebidas como espaços de ilicitude e incerteza. A Teoria do Criminal Prevention Through
Environmental Design (CPTED) é fundamentada na importância da visualização dos espaços como
estratégia para dificultar a ocorrência do crime. Dentre várias estratégias, a visualização se apresenta
como um aspecto a ser observado, como garantia de segurança. O objetivo do presente artigo é analisar
critérios formais de configuração de espaços do módulo de vivência, para a elaboração de projetos de
Arquitetura Penal, de maneira a atender as Diretrizes Básicas de Arquitetura Penal (Resolução 9/2011,
CNPCP/MJ). Assim, analisando os projetos tipológicos “poste telegráfico” (CORDEIRO, 2009) permite
entender como a visualização de espaços utilizados pelos detentos e pelos agentes penitenciários pode
contribuir para prevenção da violência. Os resultados apresentados são parte do resultado final do projeto
de pesquisa desenvolvida no Programa de Iniciação Científica (PIBIC) 2012-2013, com título: ESTUDO
DAS TIPOLOGIAS ARQUITETÔNICAS DOS MÓDULOS DE VIVÊNCIA COLETIVA DE
ESTABELECIMENTOS PENAIS, COMO ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA, no
Núcleo de Estudos de Projetos Especiais – NuPES (CNPQ), da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
UFAL. Para chegar ao resultado apresentado, pesquisou-se bibliografia internacional sobre Arquitetura
prisional e teorias do CPTED, além de visitas a campo, com entrevista e captura de imagens. O estudo
busca explorar a qualidade projetual no campo da arquitetura penal, contribuindo com a reflexão sobre
novas alternativas aos atuais modelos de segurança das penitenciárias, e reforçando que a qualidade
projetual influencia diretamente na reinserção social dos reeducandos.
Palavras-chave: Arquitetura Penal; Espaço Defensável; Segurança e Humanização.

ABSTRACT
Nevertheless, the architectural project ideates different spatial interpretations, depending on the user’s
contribution for a complete understanding of its meaning; design practice seeks to prescribe the actions
and behaviors of the individual-user. Similarly, the criminal space aims, through disciplinary technology
(Foucault, 1987), decrease the criminological potential of inminate. Penal institutions once recognized as
ressocializers by adopting undersized, unhealthy and hidden spaces are perceived as spaces of illegality
1

Profª orientadora da pesquisa e coordenadora do Núcleo de Projetos Especiais (NuPES-Fau/UFAL)

1794

and uncertainty. The Theory of Criminal Prevention Through Environmental Design (CPTED) is based
on the importance of visualization spaces as a strategy to interfere in the occurrence of crime. Among
various strategies, viewing appears as an aspect to be noted, as collateral security. The objective of this
paper is to analyze formal criteria configuration spaces of the living module, for the drafting of criminal
architecture, in ways to meet the Basic Guidelines for Criminal Architecture (Resolution 9 /2011 CNPCP
/ MJ). Thus, analyzing the typological projects "telegraph pole" (CORDEIRO, 2009) allows us to
understand how viewing spaces used by the inmates and the prison guards can help to prevent the
violence. The results presented are part of the final results of the research project developed at the
Scientific Initiation Program (PIBIC) from 2012 to 2013, entitled: STUDY OF ARCHITECTURAL
TYPOLOGIES OF COLLECTIVE LIVING MODULES FROM PENAL ESTABLISHMENTS AS
STRATEGY FOR PREVENTION OF VIOLENCE, at Nucleus Study of Special Projects - Nupes (CNPq) ,
College of Architecture and Urbanism of UFAL. In order to obtain the results presented, it was
researched international literature about prison architecture and theories of CPTED, field visit, and
interviews with photos. The study aims to explore the projetual quality in the field of penal architecture,
contributing to the debate on new alternatives to current models security prisons, and reinforcing that
design quality directly influences the social reintegration of reeducation.
Keywords: Criminal Architecture; Defensible space; Security and Humanization.

1

INTRODUÇÃO

O atual déficit de vagas no sistema prisional brasileiro, cerca de mais de 238 mil vagas
(DEPEN/MJ, 2014), ratifica a necessidade da construção de novas unidades prisionais.
Pesquisas apontam para a recorrência de partidos arquitetônicos de estabelecimentos
penais, e o que se percebe é a repetição de tipologias penais já fartamente utilizadas,
‘repaginadas’ pelo uso cada vez maior de sistemas construtivos pré-fabricados, o que
permite a construção em menor tempo. Neste sentido, a reflexão conceitual sobre os
aspectos de segurança, e de humanização, aparentemente é inexistente.
Com o presente trabalho, busca-se estabelecer critérios objetivos para uma melhor
análise projetual, propendendo à qualidade dos estabelecimentos penais de acordo com
as Diretrizes Básicas de Arquitetura Penal (Resolução 9/2011, CNPCP/MJ), com ênfase
na tipologia mais recorrente nos levantamentos das unidades penais do Brasil. A análise
se fundamenta em conceitos da teoria do Criminal Prevention Through Environmental
Design (CPTED), priorizando aspectos da visualização de espaços utilizados pelos
detentos e pelos agentes penitenciários, como forma de contribuir para prevenção de
conflitos nas unidades prisionais.
As análises aqui apresentadas fazem parte de resultados parciais da pesquisa
desenvolvida no Programa de Iniciação Científica (PIBIC) 2012-2013, com título:
Estudo das tipologias arquitetônicas dos módulos de vivência coletiva de
estabelecimentos penais, como estratégia de prevenção da violência, no Núcleo de
Estudos de Projetos Especiais – NUPES (CNPQ), da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da UFAL.
Considera-se que a qualidade projetual proporciona espaços mais seguros e
humanizados, e por consequência, têm influência direta na inclusão social dos
reeducandos, e consequentemente na segurança de toda a sociedade. Daí a importância
de estudos desenvolvidos na área de arquitetura penal.
2

FUNDAMENTAÇÃO

As tipologias arquitetônicas prisionais, no Brasil, podem ser classificadas segundo
critérios a) de segurança, do nível mínimo ao máximo, com as supermax e b) de gestão,
que são prisões estaduais, federais e prisões público-privadas e prisões híbridas, porém
estas classificações não consideram a função e o lugar da prisão na sociedade.
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Em análises feitas no banco de projetos arquitetônicos do Departamento Penitenciário
Nacional do Ministério da Justiça, pôde-se observar grupos de caracteres semelhantes
em alguns partidos arquitetônicos. Segundo Cordeiro (2010) identificam-se cinco
grupos distintos, os quais ditam padrões arquitetônicos diferenciados, que se
consolidaram a partir da década de 60: Poste Telegráfico ou Espinha de Peixe, Panótico,
Convento, Compacto e Pavilhonar. A pesquisa identificou, atualmente, em decorrência
da utilização de sistemas pré-fabricados, a ocorrência de mais duas tipologias, já
consolidadas, em função da quantidade de edifícios construídos, que correspondem a
mais de 80 estabelecimentos penais no Brasil.
Gráfico 1 – Tipologias penais mais recorrentes no Brasil

Fonte: PIBIC, 2013-2014

De acordo com a pesquisa aqui apresentada, dentre as tipologias arquitetônicas penais,
as mais recorrentes são: compacta (30%), monobloco (24%) e espinha de peixe (18%).
Essa última é a configuração que há mais tempo foi empregada na arquitetura penal
mundial.
Segundo Viana (2009), a primeira instituição a utilizar o modelo espinha de peixe foi a
prisão Wormwood Scrubm na Inglaterra, em 1874. Enquanto as outras duas tipologias
mais usuais, Compacta e Monobloco, são mais recentes (século XX). A tipologia
espinha de peixe se configura no modelo “onde existe uma circulação fechada principal
e a ela se interligam os diversos módulos, separados entre si, confluindo os fluxos para a
circulação”. (Cordeiro, 2009. p.82).
Figura 1 - Prisão Wormwood Scrubm, Inglaterra, 1874

Fonte: Viana (2009)

Os edifícios penais têm características e funções próprias e são fundamentais para
organizar e qualificar o espaço interno e o seu entorno e podem constituir-se em
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referência para os moradores da cidade. Assim, torna-se necessário que os planejadores
do espaço busquem levar em consideração os fatores que influenciam sua existência.
Para isso, entende-se ser necessária uma abordagem que se paute na prevenção da
criminalidade, enfatizando estratégias e técnicas que permitam explorar as
oportunidades no ambiente. Estas estratégias não devem ser independentes uma da
outra, e precisam agir em conjunto para usar os atributos físicos de separar os espaços
públicos, público-privados e privados, para definir a propriedade, e definir padrões
aceitáveis de uso, além de promover oportunidades para a vigilância.
Considera-se que pessoas determinadas a violar a lei tomam essa decisão com base em
percepções ambientais de necessidades, avaliação de riscos de serem detidos e demais
fatores relacionados. Assim, não basta construir um espaço sem observar contexto em
que estará inserido, além dos projetos executivos, os materiais e os cuidados relativos à
manutenção e conservação destes.
A arquitetura contra o crime (Crime Prevention Through Environmental Design CPTED) surgiu na década de 60, nos Estados Unidos, através da proposta de padrões
arquitetônicos para melhorar a segurança de conjuntos residenciais (Colquhoun, 1961),
considerando conceitos sobre identidade visual e a vigilância natural (Jacobs, 1961),
estudos sobre comportamento criminal e ambiente físico (Jeffrey, 1971), teoria do
espaço defensável (Newman, 1973), teorias estas aplicadas em cidades dos EUA, onde
os índices de violência caíram. No Brasil, a CPTED foi utilizada na cidade do Rio de
Janeiro (Amaro, 2006), no combate ao crime, e em Curitiba, embora não estivesse
explícito o uso da CPTED, algumas medidas de regulação no Planejamento Urbano
apontaram para o aporte de tal teoria na prevenção do crime (Bondaruk, 2007).
Algumas aplicações se adequam às configurações de espaços de reclusão, devido o seu
caráter de produção da segurança através da manipulação do espaço. Por exemplo:
espaços que facilitem a visualização natural dos ambientes por todos, inclusive entre os
próprios presos, uma boa iluminação da circulação e dos acessos, capacidade de
alojamento respeitada, layouts de cela estratégicos que não bloqueiem outras medidas e
nem desrespeitem o espaço do indivíduo, adequação à territorialidade, materiais
resistentes que não permitam nenhum tipo de fabricação de armas, entre outros.
A teoria do CPTED trata da redução da vulnerabilidade do ser humano em determinado
espaço, através da sua própria configuração espacial. Felson (1987) analisa três
elementos rotineiros para um crime: um provável infrator, um alvo adequado, a ausência
de um "manipulador íntimo“ (espaço arquitetônico). Áreas de sombra e espaços de
conflito podem ser evitados ou amenizados através de um desenho espacial bem
elaborado.
3

MÉTODOS

Este estudo compõe parte dos resultados de pesquisa de iniciação científica intitulada
Estudo das tipologias arquitetônicas de unidades penais de regime fechado, com o
objetivo de identificar as tipologias de arquitetura penal recorrentes no Brasil. Trata-se
de um estudo descritivo de partido arquitetônico, observando-se suas peculiaridades
projetuais, e como isto influencia diretamente na constituição dos espaços.
Para o levantamento tipológico, houve uma pesquisa em sites de órgãos ligados com os
sistema prisional (.gov.br) do Brasil, buscando os seguintes dados: endereço, capacidade
de lotação e nível de segurança. É importante salientar que muitas secretarias não
disponibilizam os dados por completo. Através dos dados obtidos, buscou-se imagens
aéreas dos estabelecimentos penais pelo programa Google Earth. Com estas fotos,
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foram construídos quadros-síntese das configurações arquitetônicas, por estado e por
região. Este levantamento apontou a tipologia espinha de peixe como a terceira mais
utilizada no país, e, portanto, a escolhida para análise deste artigo.
As análises a seguir tem a preocupação em demonstrar situações que ocorrem na
tipologia estudada através do olhar da CPTED. Assim, abordar se esta configuração
corresponde de maneira satisfatória aos principais eventos de conflito e se, assim,
justifica a sua continua utilização na arquitetura penal do país.
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os Partidos Arquitetônicos de unidades penais do Brasil apresentam-se generalizados
em setorização Pavilhonar, com zoneamento repetido nos estabelecimentos penais do
Brasil, com poucas variações: setores interno, intermediário e externo.
A setorização enfatiza critérios de segurança e de racionalidade de deslocamentos da
população carcerária, e, no mais das vezes, tende a confluir fluxos distintos inerentes ao
funcionamento do estabelecimento.
O programa de necessidades é, em sua completude, disposto em módulos buscando o
favorecimento de três aspectos: uma maior facilidade de controle interno, a
possibilidade de execução da obra em etapas através do projeto arquitetônico do
estabelecimento penal e a criação de condições de ampliação de pavilhões, para
minimizar a superlotação.
Nota-se que a organização espacial, genericamente, apresenta poucas diferenças,
caracterizando uma padronização e consequente repetição de equívocos projetuais que
se refletem no inadequado desempenho das edificações, tanto do ponto de vista
funcional e técnico como do ponto de vista de gestão. Geralmente, os edifícios
apresentam-se lineares, térreos, tendo em vista as orientações de redução de custos
quanto ao nivelamento do terreno e à execução da estrutura física.
O projeto aqui apresentado refere-se a uma Unidade Penitenciária Mista de Médio
Porte, com capacidade projetada entre 384 vagas, destinada ao Regime Fechado, e foi
apresentada ao DEPEN/MJ como proposta alternativa para o projeto de Jovens e
Adultos proposto pelo DIAAP/DEPEN, em 2007. Foi projetada em 2008, por empresa
especializada em construções prisionais e localiza as atividades ditas recuperadoras no
setor intermediário, repetindo a concepção focada no fluxograma e na setorização
propostos (figuras 2a e 2b).
Este projeto apresenta manutenção dos ambientes de alojamento e atividades de presos
concentradas no setor interno, atendendo às sugestões das Diretrizes Básicas para
projeto, reforma de ampliação de estabelecimentos prisionais (Resolução 3/2005), mas
não atende ao zoneamento sugerido pelas Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal
(BRASIL, 2011). O módulo administrativo localiza-se fora da unidade, conforme
caracterizado nos estabelecimentos penais desde a década de 60, enfatizando, mais uma
vez, a preocupação com segurança em contraponto ao tratamento do preso, justificado
pelo argumento de ‘segurança’.
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Em destaque, em cor laranja, a circulação que liga todos os módulos do
estabelecimento, obedecendo á setorização sugerida na Resolução 3/2005, e na
Resolução 9/2011, ambas do CNPCP2.
Figura 2a - Estabelecimento prisional tipologia espinha de peixe, 2008.
Figura 2b - Setorização

Fonte: ESTECA, GREVEN, 2008.
LEGENDA
01 Portaria
02 Acesso
03 Apoio à visita
04 Funcional
05 Serviços

06 Inclusão e triagem
07 Saúde
08 Creche
09 Celas individuais
masculinas
10 Vivência feminina

11 Pátios
12 Polivalente
13 Atividades
14 Celas coletivas
masculinas

Ao setor interno (vermelho) correspondem os espaços de alojamentos, refeitórios e
pátios para banhos de sol, parlatórios, e atividades que se concentrem próximas às celas,
objetivando a diminuição da movimentação de presos, considerada como estratégia para
o aspecto punitivo da pena; O setor intermediário (amarelo) representa os aspectos
considerados por John Howard como “humanizadores” da pena e, portanto,
correspondem aos espaços destinados aos atendimentos de saúde, psicológico, jurídico,
bem como à ressocialização; O setor externo (v), correspondente a atividades
administrativas, apresenta poucas variações nos projetos analisados, permanecendo, no
estudo preliminar em questão, localizado fora dos muros de contenção.

2

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
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Figura 3 – Planta baixa do setor interno

Fonte: ESTECA, GREVEN, 2008.

O módulo de vivência é uma adaptação da tipologia utilizada no século XIX, com
corredor central e celas em ambos os lados, e uma sala de controle no início ou no final
do corredor, para visualiza-lo por completo.
4.1 Análise do módulo de vivência segundo a CPTED
A sala de controle é o espaço onde o agente pode observar o comportamento do preso
enquanto está na cela, ou em alguns casos, no pátio. Na tipologia estudada, de maneira
geral, o controle se encontra no início da circulação com celas de ambos os lados.
Figura 4 – Visualização do controle

Fonte: Correia (2013)

A localização do controle dificulta a visualização das celas, espaço de permanência dos
presos. Por outro lado, facilita a visualização das portas das celas e da circulação.
Percebe-se que a depender da extensão linear da circulação, pode ocorrer prejuízos na
visualização da mesma, assim como das portas de celas mais distantes, formando-se
assim uma área de sombra.
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A regulação para a confluência e o direcionamento axial de fluxos, em momentos
identificados como de conflito, favorece a uma maior aglomeração de pessoas
direcionadas para uma área ou componente arquitetônico (que pode ser a porta de
acesso à circulação, por exemplo), constituindo direcionamento inadequado ao controle
e, consequentemente, ameaça à segurança dos agentes.
Figura 5 – Situação de conflito

Fonte: Correia (2013)

Em caso de fuga, a dinâmica dos presos pode ser em direção antagônica ao evento
anterior, pois o fluxo dos presos visa um lugar distante do controle, longe da
visualização dos agentes.
Figura 6 – Situação de fuga

Fonte: Correia (2013)

Não há muita diferença se a circulação dos corredores for a direita, a esquerda, ou
central. Porém quando estão apenas de um lado, não permitem nenhuma visualização
entre os presos. Isto dificulta o contato entre eles para a realização de atitudes ilícitas,
apesar de causar-lhes grande desconforto, pois estes visualizam uma parede todo o
tempo que estão na cela. Além disso, as circulações podem conter celas frente a frente
ou alternadas entre si.
Figura 7a – Circulação do modelo
espinha de peixe com celas frente a
frente

Figura 7b – Circulação do modelo
espinha de peixe com celas intercaladas

Fonte: Carvalho (2013)

Percebe-se que em ambas as situações o usuário consegue ter contato visual com os
demais usuários das celas à frente. Porém na situação com celas frente a frente, os
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presos possuem um contato visual maior. Isto facilita comunicações, repasse de
artefatos, possíveis planos de fuga, etc.
A circulação ainda pode ser aérea. Como ponto positivo, qualquer cela do módulo pode
ser observada constantemente (figura 8a). Porém, uma das dificuldades dessa
visualização são os pontos superior e final da cela, pois, nestes, cria-se pontos cegos.
Nessa configuração, o preso consegue visualizar o agente enquanto está em ronda
(figura 8b).
Figura 8a – Visualização do agente na
circulação aérea

Figura 8b – Visualização do preso na
circulação aérea

Fonte: Carvalho (2013)

Variações da circulação aérea têm sido apresentadas por esta empresa, demonstrando
que, do ponto de vista de construção industrializada, esta tipologia parece ser mais
utilizada, em decorrência da sua modulação, e da sua configuração de posicionamentos
de celas, lado a lado, rebatidas a partir de uma circulação central (figura 9). Contudo, a
relação de visualização, tal como na figura 8, apresenta os mesmos problemas
apresentados, dificultando a vigilância no interior das celas. Além disso, a garantia de
que a segurança do agente está preservada na circulação aérea é contestada, uma vez
que, em momentos de conflito, o agente é obrigado a descer, sem saber o que está
acontecendo no interior das mesmas.
Figura 9a e 9b– Detalhe da circulação aérea.

Fonte: Esteca, Greven, 2008

Neste projeto, as portas das celas são chapadas. Portas de grade possibilitam a
visualização completa da cela, já as portas de chapas metálicas, não possibilitam a
visualização ou contato direto. Essa é muitas vezes preferível pelo agente para o mínimo
de contato com o reeducando, porém, nestes casos é possível que a sensação de
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enclausuramento por parte do preso aumente bastante, assim como seu nível de estresse,
e a relação preso-agente se torne menos humanizada.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A configuração tipológica espinha de peixe, apresenta problemas quando se discute a
possibilidade de segurança tanto dos presos quanto dos agentes penitenciários,
considerando como critério a visualização dos espaços. A configuração da circulação
central, ao contrário do que se argumenta como maior segurança, vulnerabiliza o agente
penitenciário quando está no controle, como também prejudica a proteção dos próprios
presos, já que estes quase não são vistos dentro das celas. Quando o controle é feito por
circulação aérea, a vulnerabilidade é minimizada, porém é ampliada quando em
momentos de conflito.
Os critérios de segurança se sobrepõem aos critérios de ressocialização, no entanto as
contradições quanto a estes e os custos da construção do estabelecimento penal
inviabilizam o cumprimento do que se adotou como prioridades e procedimentos de
execução de obra, ou seja, é impossível assegurar a segurança desejada sem elevar os
custos da obra, haja vista maiores áreas de circulações aéreas, dobrando a área de
construção dos estabelecimentos penais, para garantir segurança a um dos atores.
Esta tipologia, portanto, apesar de sua grande utilização, apresenta deficiências básicas
na configuração espacial, quando analisada através da visualização. Requerendo alguma
reflexão sobre a continuidade de sua construção.
REFERÊNCIAS
AMARO, M. A. Arquitetura contra o crime: prevenção do crime através da arquitetura
ambiental. Rio de Janeiro: Marcos Antônio Amaro, 2006.
BONDARUK, Roberson. A prevenção do crime através do desenho urbano.
Curitiba: Edição do Autor, 2007.
BRASIL. Resolução nº09, de 18 de novembro de 2011, Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, Ministério da Justiça, 2011.
CORDEIRO, Suzann. Até quando faremos relicários? A Função Social do Espaço
Penitenciário. 2ª edição revisada e ampliada. Maceió: EDUFAL, 2010.
COZENS, Paul. Design out crime: from evidence to action. Sydney: Instituto de
Criminologia da Austrália, 2005.
ESTECA, A., GREVEN, H.A. O desenvolvimento de novas propostas e tecnologias
para o espaço penitenciário. Congresso Nacional de Segurança Pública, CONNASP,
2008.
GEASON, S.; WILSON P. R. Crime prevention: theory and practice. Camberra:
Instituto de Criminologia da Austrália, 1988.
JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
NEWMAN, Oscar. Defensible space: crime prevention through urban design. New
York - EUA: Collier Books, 1973.
VIANA, L. Q. A contribuição da arquitetura na concepção de edificações penais no
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, Dissertação de Mestrado, 2009.

1803

http://doi.org/10.17012/entac2014.26

QUALIDADE AMBIENTAL DO PROJETO ATRAVÉS DA
CERTIFICAÇÃO LEED: UMA DISCUSSÃO
FERNANDES, João Vitor de L. (1); SALGADO, Mônica S.(2)
(1) PROARQ/FAU – Universidade Federal do Rio de Janeiro, joao_lf@live.com
(2) PROARQ/FAU – Universidade Federal do Rio de Janeiro, monicassalgado@ufrj.br

RESUMO
Embora no Brasil o interesse pela construção sustentável seja relativamente recente, em outros países as
primeiras manifestações nesse sentido foram identificadas ainda na década de 70 do século passado. Nos
últimos dez anos identifica-se um movimento crescente em busca das certificações estrangeiras,
particularmente pelo selo LEED norte americano. Dados obtidos em pesquisas realizadas anteriormente
têm revelado a preferência por parte dos empreendedores brasileiros pela certificação LEED-CS (for Core
and Shell) que se refere ao desempenho ambiental da envoltória e estrutura principal. Entretanto, observase que o comportamento das edificações certificadas nem sempre corresponde ao esperado em termos de
qualidade ambiental, o que leva ao questionamento sobre a eficácia dos sistemas de certificação. Nesse
sentido, essa pesquisa de iniciação científica teve por objetivo avaliar os diferentes escopos e dimensões
abordadas pela certificação LEED de forma a identificar as discrepâncias e semelhanças entre as
pontuações atribuídas nas diferentes dimensões de avaliação. Os resultados indicam certa
desproporcionalidade na avaliação, uma vez que a dimensão “energia e atmosfera” (que privilegia
soluções relacionadas à eficiência energética) se sobrepõe às demais dimensões, revelando que de fato é
mais fácil obter avaliações positivas em alguns escopos em detrimento de outros.
Palavras-chave: Gestão de Projeto, Qualidade do Projeto, Sustentabilidade Ambiental

ABSTRACT
Although in Brazil the interest in sustainable construction is relatively recent, its first reflexes in foreign
countries, were identified still in the 1970’s. In the last ten years it’s been identified a growing trend in
the search for foreign certifications, particularly in Southeastern Brazil, mainly for the north-American
seal LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Data from previous researches has shown
the preference of Brazilian entrepreneurs for the certification LEED-CS (for Core and Shell) which refers
to the environmental performance of the shell and the main structure. However, the performance of the
certified buildings does not always correspond to the high standards of environmental quality, which
leads to question about the effectiveness of those certification systems. In this respect, this research aimed
to evaluate the different scopes of LEED certification in order to identify the differences and similarities
between the marks awarded in the different dimensions of evaluation. Results indicate disproportionality
in rating , once a dimension "Energy and Atmosphere" (which privileges Energy Efficiency solutions )
overlaps the other dimensions. That circumstance reveals that it is easiest to get positive ratings scopes
privileging those dimension over other dimensions.
Keywords: Design Management, Design Quality, Environmental Sustainability.

1

INTRODUÇÃO

Qualquer estudo que pretenda analisar a produção da edificação deverá considerar as
seis fases do ciclo de vida. Tendo em vista a produção de edificações sustentáveis, será
necessário considerar o impacto das decisões projetuais em cada etapa desse ciclo, ou
seja (PLATZER, 2009):
1804

•
•
•
•
•
•

no planejamento e elaboração do programa de necessidades – que envolve a
adequada escolha da localização para implantação da edificação a ser construída
(escolha do terreno, condições das edificações vizinhas, entre outros aspectos);
no desenvolvimento do(s) projeto(s), considerando as necessidades relacionadas
com o uso pretendido para a edificação;
na definição dos métodos executivos e escolha dos materiais de construção;
na execução da obra propriamente dita;
nas atividades relacionadas com a fase de uso-operação e manutenção do
edifício;
na demolição da edificação.

O interesse em métodos e procedimentos projetuais que pudessem auxiliar a
incorporação dos requisitos ambientais ao projeto da edificação, deu origem a diferentes
metodologias de avaliação. O sistema LEED™ foi o primeiro a certificar uma
edificação brasileira, com a emissão do primeiro certificado em 2007, para o projeto de
uma agência bancária, localizada na Granja Viana em São Paulo.
O método tem sido usado como uma diretriz de projeto e metodologia de certificação
tendo como objetivos: melhorar o bem-estar dos ocupantes, aumentar o desempenho
ambiental e aumentar o retorno econômico dos edifícios, atualmente é utilizado em
cerca de 143 países, com mais de 185 mil profissionais credenciados. (USGBC, 2014)
Trabalho desenvolvido por Pereira et al (2013) indicou que dentre as tipologias mais
procuradas nessa certificação, o LEED CS (Core & Shell) é a mais popular. Surge então
a dúvida sobre os motivos que levam a essa preferência – se seria em decorrência da
facilidade do método de certificação, ou se de fato o escopo seria o mais eficiente em
termos de produção de edificações sustentáveis. Nesse sentido, a pesquisa de iniciação
científica teve como objetivo comparar os diferentes requisitos e exigências dos escopos
de certificação propostos pelo método LEED.
2

O MÉTODO LEED E AS CERTIFICAÇÕES NO BRASIL

O LEED – Leadership in Energy and Environmental Design(Liderança em Energia e
Design Ambiental) tem a função de identificar e informar a eficiência e o desempenho
ambiental do edifício. Entre os escopos de certificação citam-se
•

LEED-NC para novas construções e ou grandes reformas;

•

LEED-CI para interiores (estabelecimentos comerciais);

•

LEED-CS (Core and Shell): certificado para envoltória do empreendimento e
estrutura principal;

•

LEED para escolas;

•

LEED para comércio (certificado para lojas de varejo);

•

LEED para estabelecimentos de saúde, hospitais;

•

LEED-ND para bairros e vizinhança;

•

LEED EB_OM certificado para a operação de manutenção de edifícios
existentes.

A classificação atribuída à certificação LEED se baseia na soma da pontuação
conquistada pelo edifício, que varia de 0 a 100, mais 10 pontos bônus, totalizando 110
possíveis, dividido em quatro níveis de certificação, cuja correspondência em pontos
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são: certificado (40-49 créditos); prata(50-59 créditos); ouro(60-79 créditos); platina(80
+ créditos) (GBC Brasil, 2014)
A procura pela certificação LEED no Brasil vem crescendo desde sua implantação, em
2005, quando surgiram os primeiros registros de empreendimentos. Exemplo disso é o
substancial crescimento de empreendimentos certificados entre o período entre 2013,
quando eram 82 construções com selo LEED no Brasil, e fevereiro de 2014, onde esse
número subiu para 139, um aumento de aproximadamente 70% em pouco mais de 1
ano. (GBC Brasil, 2014)
Tabela 1. Incidência dos tipos de certificação por região.
Região
Escopo

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

Sudeste

Sul

Interiores (estabelecimentos
comerciais)- CI

-

-

-

24

1

Envoltória e estrutura principal
(Core and Shell) - CS

2

-

-

49

4

Edificações Existentes - EB

-

-

-

10

-

Estabelecimentos de saúde - HC

-

-

-

-

-

Bairros e vizinhança

-

-

-

-

-

Novas Construções - NC

-

6

-

29

5

Comércio

-

-

-

8

-

Escolas

-

-

-

1

-

Total

2

6

0

121

10

Fonte: Adaptado de GBC Brasil, 2014

Conforme mostra a tabela 1, no Brasil a região Sudeste se destaca em relação às demais
na busca pela certificação LEED. No início de 2014, essa região brasileira apresentava
121 construções certificadas. Considerando que dentre as tipologias mais procuradas
nessa certificação, o LEED CS (Core & Shell) é a mais popular (PEREIRA et al, 2013)
questiona-se as diferenças entre os escopos de certificação, conforme as dimensões da
sustentabilidade exploradas pelo método.
3

DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE: COMPARANDO ESCOPOS

A versão da certificação discutida nesse trabalho é o LEED v.3, também conhecido pelo
ano em que foi lançado, LEED v.2009. Ressalte-se que, apesar do lançamento da v.4 em
novembro de 2013, a versão anterior continuava sendo utilizada no momento da
realização dessa pesquisa (início de 2014). A versão LEED v.2009 avalia sete
dimensões compostas por pré-requisitos obrigatórios e créditos, conforme apresentadas
a seguir.
1. Espaço Sustentável (Sustainables Sites) – Encoraja estratégias que minimizam o
impacto no ecossistema durante a implantação da edificação e aborda questões
fundamentais de grandes centros urbanos, como redução do uso do carro e das
ilhas de calor.
2. Eficiência do uso da água (Water Efficiency) – Promove inovações para o uso
racional da água, com foco na redução do consumo de água potável e
alternativas de tratamento e reuso dos recursos.
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3. Energia e Atmosfera (Energy & Atmosphere) – Promove eficiência energética
nas edificações por meio de estratégias simples e inovadoras, como por exemplo
simulações energéticas, medições, comissionamento de sistemas e utilização de
equipamentos e sistemas eficientes.
4. Materiais e Recursos (Materials & Resources) - Encoraja o uso de materiais de
baixo impacto ambiental (reciclados, regionais, recicláveis, de reuso, etc.) e
reduz a geração de resíduos, além de promover o descarte consciente, desviando
o volume de resíduos gerados dos aterros sanitários.
5. Qualidade Ambiental Interna (Indoor Environmental Quality) – Promove a
qualidade ambiental interna do ar, essencial para ambientes com alta
permanência de pessoas, com foco na escolha de materiais com baixa emissão de
compostos orgânicos voláteis, controlabilidade de sistemas, conforto térmico e
priorização de espaços com vista externa e luz natural.
6. Inovação e Processos (Innovation in Design or Innovation in Operations) –
Incentiva a busca de conhecimento sobre edificações verdes, assim como, a
criação de medidas projetuais não descritas nas categorias do LEED.
7. Créditos de Prioridade Regional (Regional Priority Credits) – Incentiva os
créditos definidos como prioridade regional para cada país, de acordo com as
diferenças ambientais, sociais e econômicas existentes em cada local. Quatro
pontos estão disponíveis para esta categoria.
Estudos revelam que a eficiência energética tem sido o foco das iniciativas
internacionais visando à produção de edificações mais sustentáveis. Estudo realizado
por Pacini (2013) evidenciou que cerca de 64% das248 iniciativas institucionais
ambientais desenvolvidas no mundo dão ênfase à questão da eficiência energética.Vale
ressaltar que essa dimensão não está contemplada na certificação LEED para Bairros e
Vizinhança (for Neighborhood Development), que apresenta critérios próprios,
relacionados ao planejamento urbano, voltados à criação de bairros e vizinhanças que
não gerem impacto ao meio ambiente. A tabela 2 apresenta de que forma a dimensão
“eficiência energética” é abordada pelos diferentes escopos da certificação LEED.
Tabela 2. Incidência dos requisitos relacionados à dimensão Energia e Atmosfera
nos diferentes escopos da certificação LEED
Critérios

CI

CS

EB

Comissionamento do Edifício Existente
– Continuidade

X

Comissionamento do Edifício Existente
– Implementação

X

Comissionamento do Edifício Existente
– Investigação e Análise

X

Comissionamento dos Sistemas de
Energia

X

Comissionamento Reforçado

X

X

Energia Renovável

NC

Comércio

Escolas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Energia Renovável no Local
Energia Verde

HC

X
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X

X

X

X

X

Tabela 2. Incidência dos requisitos relacionados à dimensão Energia e Atmosfera
nos diferentes escopos da certificação LEED.(continuação)
Critérios

CI

CS

EB

HC

Geração de Energia Renovável no Local
X

Gestão de Refrigerantes Melhorada

X
X

X

Medição do Desempenho – Nível do
Sistema Medido

X

Medição do Desempenho – Sistemas
Automatizados no Prédio

X

Medição e Verificação

Comércio

Escolas

X

Gestão de Gases Refrigerantes
Gestão Fundamental de Gases
Refrigerantes

NC

X

Medições e Verificações – Base do
Edifício

X

Medições e Verificações – Sub-medição
dos Inquilinos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Melhores Práticas de Gestão para
Eficiência Energética – Planejamento,
Documentação, Avaliação e
Oportunidades
Melhoria na Gestão de Gases
Refrigerantes

X

X

X

Melhoria no Comissionamento

X

X

X

Otimização do Desempenho Energético

X

X

X

X
X

X

X

Otimização do Desempenho da
Eficiência Energética
Otimização do Desempenho Energético
– Ar Condicionado

X

X

Otimização do Desempenho Energético
– Controle de Luz

X

X
X

Otimização do Desempenho Energético
– Envoltória da Construção
Otimização do Desempenho Energético
– Equipamentos e Aparelhos

X

X

Otimização do Desempenho Energético
– Iluminação

X

X
X

Desempenho Mínimo da Eficiência
Energética
Desempenho Mínimo de Energia

X

X

X

X
X

Prevenção de Contaminantes da
Comunidade – Lançamentos no Ar
Relatório de Redução de Emissões

X

Fonte: Adaptado do USGBC, 2014.
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X

X

X

Conforme pode-se observar a dimensão energia e atmosfera está dividida em quatro
grandes grupos:
•

•

•

•
•

•
•

4

Comissionamento – considerado pré-requisito em todos escopos de certificação,
para edifícios ainda não construídos, visando à implantação e acompanhamento
dos sistemas de energia desde a fase de projeto. Possui como finalidade a
redução do uso de energia e dos custos operacionais;
Energia verde renovável – refere-se ao uso de energia sem promover nenhum
impacto negativo ao meio ambiente (hídrica de baixo impacto, biomassa,
geotérmica), envolvendo a instalação de sistemas de geração de energia limpa no
próprio local da obra, ou ainda utilizando parcialmente a energia gerada in loco,
sendo o restante fornecido por contratos com terceiros;
Gestão de gases refrigerantes – relacionado à redução da depleção da camada de
ozônio devido ao uso de clorofluorcarbono ou seus derivados, atendendo ao
Protocolo de Montreal. Essa redução pode ocorrem através da ausência de
aparelhos refrigerados, ou mediante a utilização de aparelhagem com garantia de
baixa ou nenhuma emissão, conforme resultados obtidos a partir de cálculos;
Medição do desempenho - relacionado à constante melhoria no desempenho
energético e/ou hídrico da construção, identificando oportunidades para
investimentos econômicos;
Práticas de gestão para a eficiência energética - relacionado à divulgação de
informações referentes às estratégias de eficiência energética, através da
preparação de um plano de construção que especifica as necessidades
operacionais do edifício e identifica os sistemas de construção e outras práticas
necessárias para atender às necessidades identificadas;
Emissões na atmosfera - relacionado à emissão de gases poluentes na atmosfera;
Desempenho energético - esses critérios têm a premissa de estabelecer um nível
mínimo de eficiência energética para redução de impactos ambientais e
econômicos relacionados ao uso excessivo de energia elétrica, sendo prérequisitos em todas as certificações. E quando superado esse nível mínimo
estabelecido, critérios de otimização podem agregar pontos ao edifício.

ANÁLISE DA DIMENSÃO “ENERGIA E ATMOSFERA” NOS
DIFERENTES ESCOPOS DA CERTIFICAÇÃO LEED

Conforme colocado no início desse trabalho, a pesquisa de iniciação científica teve por
objetivo identificar se existe algum tratamento diferenciado que facilite a obtenção da
certificação por algum escopo específico, em comparação às exigências de outro
escopo. O interesse nessa avaliação resultou da pesquisa realizada por Pereira et al
(2013) que citava a certificação LEED-CS como a mais procurada pelos
empreendedores brasileiros.
Nesse sentido, e considerando a relevância da dimensão “eficiência energética” na
produção de edificações sustentáveis, foram organizadas tabelas comparando os
critérios de sustentabilidade relacionados à esse aspecto – tratado pela dimensão
“Energia e Atmosfera” – e a avaliação para cada escopo da certificação LEED.
As tabelas de 3 a 7 correspondem, respectivamente, aos critérios de comissionamento,
energia verde e renovável, gestão de gases refrigerantes, medição do desempenho e
desempenho energético. Os números da tabela indicam quantos pontos podem ser
obtidos dependendo do escopo de certificação e as letras PR indicam se o critério é um
pré-requisito (e, portanto, obrigatório para a certificação).
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Tabela 3 – Pontuação dos critérios de comissionamento por escopo de certificação
Critérios

CI

CS

Comissionamento do Edifício Existente
– Continuidade

-

-

2

-

-

-

-

Comissionamento do Edifício Existente
– Implementação

-

-

2

-

-

-

-

Comissionamento do Edifício Existente
– Investigação e Análise

-

-

2

-

-

-

-

PR

PR

-

PR

PR

PR

PR

Comissionamento Reforçado

5

-

-

-

-

-

-

Melhoria no Comissionamento

-

2

-

2

2

5

2

Comissionamento dos Sistemas de
Energia

EB HC NC Comércio Escolas

Fonte: Extraído de USGBC. (2014)

De acordo com a tabela 3, nota-se que os critérios relacionados à melhoria do
comissionamento, presente nas certificações LEED CS, HC, NC, Comércio, NC e
Escolas, com a pontuação máxima sendo 2 pontos, apresentam as mesmas propostas do
critério comissionamento reforçado, presente no LEED CI, cuja pontuação pode chegar
a até 5 pontos, o que pode indicar certo equilíbrio entre os diferentes escopos.
Tabela 4. Pontuação dos critérios de energia verde por escopo de certificação
Critérios

CI

CS

EB

HC

NC

Comércio

Escolas

Energia Renovável

-

-

6

-

-

-

-

Energia. Renovável no Local

-

4

-

8

-

7

7

Energia Verde

5

2

-

1

2

2

2

Geração de E. R. no Local

-

-

-

-

7

-

-

Fonte: Extraído de USGBC. (2014)

Analisando a tabela 4 acima, nota-se que em nenhum dos critérios a utilização de
energia não-poluente é um pré-requisito.
Tabela 5. Pontuação dos critérios de gestão de gases refrigerantes por escopo
Critérios

CI

CS

EB

HC

NC

Comércio

Escolas

Gestão de Gases Refrigerantes

-

-

PR

-

-

-

-

Gestão de Refrigerantes Melhorada

-

-

1

-

-

-

-

Gestão de Gases Refrigerantes

PR

PR

-

PR

PR

PR

PR

Melhoria na Gestão de Gases
Refrigerantes

-

2

-

1

2

-

1

Fonte: Extraído de USGBC. (2014)

A gestão de gases refrigerantes aparece como pré-requisito em todos os escopos
analisados, e podem prover pontuação ao edifício dependendo da melhoria apresentada.
Com relação à medição do desempenho , para edificações existentes subdivide-se em
dois critérios:
•

Sistemas Automatizados do Prédio – Visa manter um sistema de automação da
construção em computadores que monitoram e controlam sistemas majoritários,
1810

além de um programa de manutenção preventiva, que assegura que componentes
desses sistemas sejam testados e reparados ou trocados periodicamente;
•

Nível do Sistema Medido – Desenvolver um sistema que garanta a redução no
consumo de energia, avaliado através de medições internas ou externas, contas
de energia, ou algo que determine o consumo dos dois anos anteriores à
aplicação ao LEED EB (para edificações existentes).

Em relação às construções novas, além de avaliar o desempenho energético, esse
requisito também avalia o uso de água do edifício ao longo do tempo.
Tabela 6. Pontuação dos critérios de medição do desempenho por escopo
Critérios

CI CS EB HC NC Comércio

Escolas

Medição do Desempenho - Nível do
Sistema Medido

-

-

1

-

-

-

-

Medição do Desempenho – Sistemas
Automatizados no Prédio

-

-

2

-

-

-

-

Medição e Verificação

5

-

-

2

3

5

2

Medições e Verificações – Base do
Edifício

-

3

-

-

-

-

-

Medições e Verificações – Submedição dos Inquilinos

-

3

-

-

-

-

-

Fonte: Extraído de USGBC. (2014)

Em relação ao LEED CS, o critério Medições e Verificações subdivide-se em dois::
•
•

Base do Edifício – Consiste em realizar levantamento e otimização do
desempenho energético geral do edifício;
Sub medição dos Inquilinos - Consiste em realizar levantamento e otimização do
desempenho energético individual dos inquilinos.

O critério referente às Práticas de gestão para a eficiência energética, está presente
apenas na certificação LEED EB, para Edificações Existentes, sendo um pré-requisito
– portanto não agrega pontos ao edifício.
No que se refere às emissões na atmosfera, de acordo com a certificação, existem
apenas dois tópicos relacionados diretamente, que são:
•
•

Prevenção de Contaminantes da Comunidade-Lançamentos no Ar – Consiste
em diminuir ou zerar o lançamento no ar de substâncias contaminantes geradas
através de combustão. Presente apenas no LEED HC. (1 ponto)
Relatório de Redução de Emissões – Consiste num documento com o relato das
reduções de emissões com a utilização de programas de certificação ou relatórios
de terceiros competentes. Presente apenas no LEED EB_OM. É necessária
apenas a apresentação do relatório, não possui uma meta determinada para a
obtenção da pontuação. (1 ponto)
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Tabela 7. Pontuação dos critérios de desempenho energético por escopo
Critérios

CI

CS

EB

HC

Otimização do Desempenho
Energético

-

21

-

24

19

-

1

Otimização do Desempenho da
Eficiência Energética

-

-

18

-

-

-

-

Otimização do Desempenho
Energético – Ar Condicionado

10

-

-

-

-

10

-

Otimização do Desempenho
Energético – Controle de Luz

3

-

-

-

-

3

-

Otimização do Desempenho
Energético – Envoltória da
Construção

-

-

-

-

-

1

-

Otimização do Desempenho
Energético – Equipamentos e
Aparelhos

4

-

-

-

-

4

-

Otimização do Desempenho
Energético – Iluminação

5

-

-

-

-

5

-

Desempenho Mínimo da Eficiência
Energética

-

-

PR

-

-

-

-

PR

PR

-

PR

PR

PR

PR

Desempenho Mínima de Energia

NC Comércio Escolas

Fonte: Extraído de USGBC. (2014)

A avaliação quanto ao critério eficiência energética, é geral para todos os escopos,
exceto CI (interiores) onde subdivide-se em cinco sub-critérios: iluminação - Redução
da densidade de poder luminoso conectado; controle de Luz - Instalação de controles
que respondem à presença de luz natural e/ou pessoas no ambiente, evitando o uso da
luz elétrica quando desnecessário; equipamentos e Aparelhos - Utilização de
equipamentos e aparelhos com o selo ENERGY STAR®. Quanto maior a utilização de
equipamentos certificados, melhor será a pontuação obtida; ar Condicionado Instalações de aparelhos que atendem critérios de eficiência e localizados em locais
apropriados; envoltória da construção - demonstração da redução de 15% nas perdas e
ganhos de calor da envoltória proposta.
5

ANÁLISES E CONCLUSÕES

Em relação à apresentação dos critérios nos diferentes tipos de certificação LEED,
entende-se que deveria haver maior uniformidade nas nomenclaturas propostas.
Diversos são os casos de critérios similares entre tipos diferentes de certificação com o
mesmo escopo, e as mesmas estratégias propostas.
Um aspecto que merece destaque é a pontuação atribuída à dimensão analisada –
energia e atmosfera (envolve a eficiência energética). De acordo com os dados obtidos,
o cumprimento dos critérios estabelecidos exclusivamente nesta dimensão computam
mais de 20 pontos em diversos escopos de certificação. Considerando que 20 pontos
corresponde a metade da pontuação necessária para obtenção da certificação na primeira
classificação (entre 40 e 50 pontos – LEED certificado), entende-se que essa pode ser
considerada como uma distorção do método, uma vez que pode induzir à busca pela
“facilidade” na obtenção da certificação, focando somente na questão energética, o que
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não corresponde à proposta da sustentabilidade em sua totalidade, uma vez que as outras
dimensões não precisariam ser totalmente atendidas.
A Certificação LEED não expira nunca (com exceção do LEED EB_OM que vence a
cada 5 anos). Isso pode incentivar à adoção do selo pelos empreendimentos, aplicando
métodos simples, aceitos pelo órgão certificador. Entretanto, após a obtenção do selo,
pode ocorrer a falência dos sistemas adotados pela falta de manutenção uma vez que a
certificação já foi obtida. Isso chama a atenção para a importância da gestão da
manutenção para a sustentabilidade (FM – Facilities Management) - aspecto ainda
pouco tratado nas pesquisas que discutem o assunto.
Um modo de assegurar a continuidade em relação a esses critérios seria a criação de um
“prazo de validade” para todas as certificações com a realização de vistorias
periodicamente, de modo a estimular os empreendedores na busca por inovações que
possam não apenas auferir pontos na certificação, mas garantir o desempenho cada vez
mais eficiente, a cada renovação da certificação.
Outro ponto interessante seria a inclusão do critério Relatório de Redução de Emissões,
exigido apenas no escopo LEED EB_OM, também para os demais escopos de
certificação. Essa medida permitiria a verificação da eficácia dos métodos implantados
para reduzir impactos. Além disso, seria necessário estabelecer escalas para a atribuição
da pontuação, uma vez que a simples apresentação de um relatório de redução parece
insuficiente, na medida que a redução pode ser quase insignificante.
Por fim, o interesse pela produção de edificações com alto desempenho ambiental
requer atenção não somente para a sua implantação, mas também para sua continuidade
e manutenção, visto que mesmo com uma ideia e projetos bem elaborados e funcionais,
o desgaste dos materiais e sistemas podem prejudicar o desempenho dos mesmos,
comprometendo o funcionamento e podendo até mesmo causar impactos negativos no
meio ambiente.
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RESUMO
O setor da construção civil, muitas vezes, sofre com a falta de formalização dos processos necessários às
fases de concepção, construção, operação, manutenção e retroalimentação. Neste contexto, é possível
incorporar boas práticas de gestão da qualidade, com vistas à maior eficiência, à redução de desperdícios
e a um melhor controle do desempenho do ambiente construído entregue ao usuário. O presente artigo
apresenta uma proposta quanto à organização formal de diagnósticos em edificações de tipologia
construtiva padronizada, as quais compartilham diretrizes de projeto e programas de necessidades. Esta é
parte de uma pesquisa de doutorado em andamento e recomenda técnicas para a apresentação e a análise
de aspectos críticos, identificados por meio da aplicação de Avaliações Pós-Ocupação (APOs) a
edificações escolares. São considerados, para tal, a identificação dos serviços, componentes ou ambientes
relacionados ao aspecto crítico, bem como critérios de desempenho pertinentes e o nível de risco
correspondente. A abordagem apresentada possibilita a identificação de situações recorrentes e
prioritárias para a tomada de ações, bem como para a revisão de recomendações em futuros projetos
semelhantes bem como são identificados os agentes envolvidos. Levando-se em conta a natureza cíclica
dos processos de projeto e de execução de edificações de tipologia semelhante, entendemos ser adequada
a aplicação em escala da análise sistemática do desempenho do ambiente construído em uso. Para tal, é
necessária adeterminação de procedimentos e monitoramento, de modo a envolver os diversos agentes do
processo de projeto e de construção, tais como: projetistas, construtores, gestores e clientes externos
(usuários e comunidade local).
Palavras-chave:Ambientes de ensino-aprendizagem, Gestão da Qualidade, Avaliação Pós-Ocupação.

ABSTRACT
Best practices of quality management applied to the construction process may improve efficiency,
contribute to reduce waste and improve control over the built environment performance. We intend to
propose the integration of quality management tools into the Post-Occupancy Evaluation (POE) process,
whose applications are relevant to projectos with standardized building typology, which share design
guidelines and architectural programing. This article is part of a PhD research in progress and aims to
present the preliminary results of the application of quality management tools to critical issues identified
through the application of methods and techniques of POE. From the review of the issues identified, we
intend to discuss the adoption of this approach, in order to identify priorities, take corrective actions and
review recommendations for future similar projects. Therefore, we aim to contribute to the formalization
of systematic feedback to the design process, which intends to provide subsidies for understanding the
patterns of operation and maintenance, such as the identification of safety critical aspects during the
building use. Considering the cyclical nature of the processes of design and execution of buildings of
similar type, we believe it is suitable for wide-scale application of quality management practices to
determine procedures and monitoring building performance.
Keywords: Learning environments, Quality Management, Post-Occupancy Evaluation.
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1

INTRODUÇÃO

O processo que envolve o projeto e a construção de uma edificação é complexo
ecomposto por várias etapas, das quais participam muitos atores, tais como: projetistas,
construtores, gestores e usuários. Esta característica, aliada à falta de formalização dos
procedimentos envolvidos e de suas interrelações, dificulta o controle de qualidade do
ambiente construído (MELHADO, 1999). Por isso, se reforça a importância de que
sejam adotadas iniciativas para promover o controle da qualidade e do desempenho de
edificações, durante sua vida útil.
Nesse contexto, é destacada a importância de se aferir o desempenho do ambiente
consturído em uso. Apesar de, teoricamente, contribuir para esta necessária avaliação,
no Brasil, as Avaliações Pós-Ocupação (APOs) têm, usualmente, se limitado à esfera
acadêmica (FRANÇA, ORNSTEIN, ONO, 2011).
Para que os resultados obtidos por meio da aplicação de APO possam ser efetivamente
incorporados como recomendações para novos projetos ou a proposição de uma
eventual requalificação da edificação avaliada, faz-se necessário que a apresentação do
diagnóstico seja feita de modo sistemático (ORNSTEIN et al., 2009; ORNSTEIN,
ONO, 2010).
A pesquisa de doutorado da qual faz parte o conteúdo deste artigo pretende propor um
sistema de processos que embase a realimentação sistemática de projeto, por meio de
um modelo de gestão para edificações de tipologia construtiva semelhante. Deste modo,
se objetiva permitir que um novo projeto se beneficie de diretrizes e de especificações
constantemente revisadas, à luz do desempenho verificado em edificações em uso.
Assim, a incoroporação de conceitos e de boas práticas para a gestão da qualidade ao
processo de análise dos resultados de APOs pode auxiliar no atendimento a estes
objetivos.
2

QUALIDADE APLICADA AO PROCESSO DE PROJETO

Segundo Lantelme e Formoso (2003), é possivel verificar, a partir da década de 1990, o
desenvolvimento de pesquisas que objetivavam a medição de desempenho na
construção civil, o que culminou na implantação de sistemas de gestão, com o
estabelecimento de padrões e certificações internacionais (como é o caso de
certificações conferidas com base na série de normas ISO 9000). Além disso, deu-se,
concomitantemente, o desenvolvimento da tecnologia da informação facilitou os
processos de coleta e de gerenciamento de dados, bem como possibilitou a rápida troca
de informações, de modo a viabilizar a análise de resultados para a tomada de decisões
(LUCIANO, LUCIANO, 2005).
Fabrício e Melhado (2002) avaliam que os impactos da incorporação das boas práticas
de gestão de qualidade foram relevantes o bastante para aumentar a competitividade
entre as empresas prestadoras de serviços envolvidas com a cadeia produtiva da
construção. Esta abordagem obrigou a alterações em seu processo de gestão, tanto na
área administrativa, quanto relacionadas à produção de edificações propriamente dita.
Os principais aspectos propulsores desta mudança na abordagem do processo
construtivo são: maior necessidade de competitividade (ou seja, redução de custo e
agilidade na entrega) e maior controle da qualidade do produto final.
O controle da qualidade está diretamente relacionadotanto com a formalização e a
clareza das fases do processo envolvido, como também com a atribuição de
responsabilidades ea incorporação de mecanismos eficientes para sua retroalimentação.
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Para tanto, é necessário que seja praticada também uma gestão eficiente da informação,
para o gerenciamento de projetos, ou seja, atividades relacionadas a: geração, coleta,
documentação, acesso e distribuição das informações pertinentes a cada fase de projeto
(FAGUNDES, TRISKA E MENDES JUNIOR, 2005).
Complementarmente a estas pesquisas, França (2011) observa que a norma brasileira de
desempenho - a NBR 15575-1:2013 (ABNT, 2013) - e a intensificação da aplicação de
avaliações de desempenho de edificações em uso no Brasil podem contribuir para a
maior formalização das relações envolvendo o planejamento, o projeto e a construção
dos edifícios, o que corrobora as iniciativas anteriormente relacionadas à implantação de
processos de gestão da qualidade.
Em suma, se verifica que as práticas de gestão de qualidade podem ser aplicadas com
sucesso às diferentes atividades e etapas do ciclo de vida de uma edificação, com
vantagens quanto ao controle da qualidade e do desempenho, tanto ao longo do projeto
quanto durante sua operação.
3

APO E GESTÃO DA QUALIDADE

Para Roméro e Ornstein (2003) qualidade está relacionada a características de um
produto ou serviço cujo desempenho é adequado para satisfazer as necessidades do
usuário. Para tanto, é fundamental que critérios e metas estejam definidos na ocasião da
elaboração de um projeto e esteja apresentado de maneira clara, a todas as equipes
envolvidas.
Avaliações Pós-Ocupação têm sido aplicadas no Brasil, desde a década de 1980
(ORNSTEIN et al., 2009), com o objetivo de aferir o desempenho do ambiente
construído em diferentes tipologias de edificações e compreender como o usuário
percebe e se relaciona com a edificação. Dentre os fóruns que dedicaram espaço aos
debates dos métodos e técnicas de APO, podemos citar o NUTAU (Núcleo de Pesquisa
em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo) e a ANTAC
(Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído). Além disso, no
ambiente acadêmico, se destaca o trabalho de grupos de pesquisa, tais como: Qualidade
e Desempenho no Ambiente Construído (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo), Processo de Projeto em Arquitetura: da teoria à tecnologia
(Departamento de Arquitetura e Construção da Faculdade de Engenharia Civil da
Universidade Estadual de Campinas), GAE e ProLUGAR (Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro) e GEPA (Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte), entre outros.
Observa-se, entretanto, que a adoção de métodos e técnicas da APO ainda não se dá em
escala junto à indústria da construção civil, não sendo uma realidade no Brasil até
meados da década de 2010.
Uma possível alternativa para que se possa superar as barreiras do âmbito acadêmico e
incorporar, de fato, os procedimentos de avaliação ao processo de projeto de edificações
de tipologia semelhante, consiste na sistematização da apresentação dos resultados.
Desta maneira, a concepção de um ciclo no qual uma equipe de projeto tenha acesso a
informações sobre o desempenho de construções similares pregressas em uso embasa a
tomada de decisões de projeto, considerando o aprendizado obtido por meio de
experiências anteriores (PREISER, VISHER, 2005).
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A partir de um nível de formalização dos processos de projeto e de execução suficiente
para que as atividades envolvidas possam ser claramente mapeadas, faz-se possível
aplicar os conceitos de gestão da qualidade, tal como o apresentado na Figura 1.
Figura 1. Fluxograma do processo de tomada de decisões visando à gestão da
qualidade

Adaptado de: JURAN; GODFREY (1998). p. 114, pelas pesquisadoras.

É possível identificar várias etapas em comum entre o fluxograma proposto por Juran e
Godfrey (1998) e o processo pretendido de melhoria contínua, quando da aplicação de
uma APO. Dentre as quais, podemos citar: definição de critérios e metas de
desempenho; observação a normas técnicas pertinentes; identificação de aspectos
críticos; e proposição de ações para a solução destes.
Além disso, verifica-se uma apresentação abordagem mais sistemática para a coleta de
informações, identificação de situações críticas, determinação das causas e aspectos
prioritários e aplicação de soluções corretivas, o que pode contribuir para o incremento
do desempenho do ambiente construído, esperado mediante a uma aplicação de APO.
É possível organizar os processos básicos de qualidade da seguinte forma(JURAN,
1998):
•

Planejamento de qualidade – identificação de clientes internos e externos;
determinação de suas necessidades; estabelecimento de metas de qualidade e
planejamento financeiro; formalização dos processos, de modo a produzir
conforme os resultados desejados e de meios para a confirmação do atendimento
às metas estabelecidas.

•

Controle – determinação dos aspectos relevantes a serem controlados;
estabelecimento de critérios e de metas para a medição e a documentação;
comparação dos resultados reais com as metas pré-determinadas; implantação de
ações necessárias para corrigir distorções nos resultados obtidos;
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•

Melhoria – identificação de aspectos que mereçam revisão; elaboração de um
diagnóstico para a compreensão das causas; determinação de estratégias de
mitigação; comprovação de que estas estratégias são eficientes e documentação
das melhorias obtidas.

No contexto da presente pesquisa, entende-se que uma ‘melhoria’ corresponde à
implantação de alterações que tragam resultados positivos ao processo, elevando os
níveis de desempenho aferidos para um determinado aspecto. Esta pode estar
relacionada tanto à qualidade final do produto (proporcionando o atendimento a um
critério de desempenho), quanto ao próprio processo, de modo a contribuir para
melhorar sua eficiência.
Também é parte do processo de gestão da qualidade a definição de metas de
desempenho e a identificação de benchmarkings que possam balizar a avaliação dos
resultados obtidos. O ciclo contínuo de melhoria prevê, ainda, a comunicação de
resultados e a revisão das metas, sempre que pertinente.
Para efeitos de correspondência com os métodos e técnicas estabelecidos para a
aplicação de uma APO (ORNSTEIN et al., 2012) e considerando a metodologia adotada
para a presente pesquisa, é necessário estabelecer correlações conceituais. Podemos, por
exemplo, interpretaro “consumidor” como o usuário, relacionar as “expectativas do
cliente” com o programa de necessidades e as metas de desempenho pertinentes a cada
ambiente e considerar os requisitos de desempenho (ABNT, 2013) como parâmetros de
qualidade a serem observados quando da avaliação do especialista (FRANÇA, 2011).
Desta forma, os resultados obtidos por meio da aplicação de APOs podem efetivamente
fornecer subsídios para a compreensão dos padrões de operação do edifício e para a
identificação de aspectos críticos, fundamentais ao gerenciamento de facilidades. A
gestão de facilidades adequada está relacionada à funcionalidade da edificação e,
portanto, ao desempenho de seus componentes e sistemas (BORGES, SABATTINI,
2008; ANTONIOLI, GRAÇA, 2004). A fim de prover níveis adequados de
servibilidade1 (ou seja, a capacidade do ambiente construído de apresentar desempenho
adequado ao uso previsto) devem ser observadas as necessidades do usuário e o suporte
oferecido pela edificação e seus sistemas. Para tal, é necessário contemplar a
identificação de aspectos cuja melhoria é pertinente, bem como a comparação do
desempenho e da funcionalidade de diferentes edifícios cujo uso é semelhante.
4

APLICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DA QUALIDADE PARA
A IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS CRÍTICOS.

Dentre as boas práticas adotadas para a gestão da qualidade, está o método de análise
FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis - análise crítica dos modos de
falhas e efeitos), o qual objetiva identificar aspectos ou etapas de um processo que
mereçam ações para a revisão de aspectos críticos e proporciona subsídios, por
exemplo, para análises destinadas à determinação de níveis de segurança, logística e
manutenibilidade. Esta metodologia deve ser iniciada nas fases preliminaries de projeto
de um processo e ser atualizada conforme o projeto evolui (UNITED STATES OF
AMERICA DEPARTMENT OF ARMY, 2006).
Sua elaboração pressupõe avaliação contínua, de modo a minimizar riscos, por meio da
identificação de possíveis falhas relacionadas a um produto ou processo. Isso permite
1

Serviceability.
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implantar sistematicamente ações para sua correção, melhorando, consequentemente, o
nível de confiabilidade dos resultados (TOLEDO; AMARAL, 2005). Deste modo,
constitui-se em um elemento preditivo importante para a validação das fases de um
projeto, permitindo a atribuição clara de responsabilidades e a redução de riscos
relacionados às falhas identificadas (MURDOCH et al., 2004).
Para a avaliação qualitativa, é necessário verificar os níveis de risco relacionados a cada
aspecto. Conforme o explanado por França (2011), a análise de riscos pressupõe a
adoção de procedimentos sistemáticos e lógicos, que incluem a compreensão do
contexto e a avaliação das consequências associadas. Também devem ser levadas em
consideração as ações necessárias para mitigar os aspectos negativos de sua ocorrência,
a possibilidade de deteção, os meios para monitoramento e a comunicação dos
resultados. A norma ISO 15686-3:2002 (ISO, 2002), destaca os seguintes critérios para
que seja avaliado o nível de risco de um determinado aspecto a saber: incidência (ou
frequência de ocorrência); extensão (abrangência do dano em potencial e/ou população
de usuários envolvidos); possíveis consequências; custos necessários para que as falhas
sejam mitigadas. Além disso, deve ser feita uma estimativa de probabilidade de
ocorrência da falha, a qual pode ser qualitativa ou quantitativa.
Também deve ser apresentado um resumo de recomendações e de conclusões, com base
na avaliação realizada. Este deve ser organizado em função da severidade e do risco
atribuídos ao aspecto crítico. Além disso, devem ser identificados responsáveis e
atribuídos prazos para a implantação das ações corretivas (UNITED STATES OF
AMERICA DEPARTMENT OF DEFENSE, 2006).
A análise de situações críticas e a compreensão das causas e de seus efeitos
consequentes (ISHIKAWA, 1982), bem como a avaliação sistemática das circunstâncias
e dos agentes relacionados a determinado aspecto possibilitam o acompanhamento do
problema e da eficácia das soluções propostas. Neste caso, é possível avaliar se as ações
para sua correção foram suficientes, ou se medidas complementares são necessárias.
Para a verificação da abordagem apresentada ao processo de análise, é proposta sua
aplicação a uma edificação escolar, objeto aplicação de APO (FRANÇA, 2011), o qual
faz parte de um conjunto de edificações projetadas, construídas e geridas pela Fundação
para o Desenvolvimento da Educação (FDE), a partir de 2003. Estas edificações se
caracterizam pela padronização das diretrizes de projeto, por meio da determinação do
programa de necessidades e da apresentação de catálogos de diretrizes para ambientes,
componentes e serviços (FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO, 2014).
Uma vez que se trata de um conjunto de edificações de tipologia semelhante, as
informações obtidas por meio deste este processo podem ser utilizadas para a concepção
de uma nova edificação. Isso permite que as diretrizes de projeto, execução e/ou uso
sejam sistematicamente revisadas, consolidando assim a realimentação de projeto.
Os aspectos críticos identificados foram organizados formalmente, de modo a
identificar os componentes, ambientes e/ou serviços relacionados a estes. Dessa forma,
é possível elaborar uma análise de padrões de recorrência em elementos de mesma
referência, a fim de determinar as ações para sua correção e prioridades. A cada aspecto,
foram relacionados, além dos critérios de desempenho pertinentes, os respectivos
elementos construtivos ou ambientes, conforme mostra a Figura 2.
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Figura 2. Detalhe do diagnóstico elaborado a partir da aplicação de APO para o
componente EF-06 e a Sala de Aula 8B

Fonte: acervo das pesquisadoras.

A partir deste procedimento, os resultados foram incorporados a uma matriz elaborada a
partir dos conceitos da FMECA (UNITED STATES OF AMERICA DEPARTMENT
OF DEFENSE, 2006), para o aprofundamento da análise,a qual incorpora aspectos
importantes de interesse para a tomada de decisões e realimentação de projeto, tais
como: avaliação de falhas potenciais, possíveis causas de falhas, possíveis
consequências de falhas, descrição da ocorrência, desempenho aferido, severidade/risco,
frequência de ocorrência da falha, probablidade de detecção, nível de gravidade das
consequências, ações para sua correção e atribuição de responsabilidades (Figura 3). A
organização formal das informações e a identificação dos componentes, dos serviços e
dos ambientes relacionados a determinado aspecto permite a posterior análise dos
resultados aferidos, considerando sua recorrência tanto no projeto quanto em outras
edificações avaliadas. Isso possibilita o planejamento de ações para correção e
requalificação, bem como provêm subsídios para a desejada realimentação das diretrizes
de projeto.
Posteriormente, também a efetividade das ações tomadas pode ser avaliada. Nesse caso,
se necessário, as medidas relacionadas deverão ser revistas, até que se obtenha o
desempenho adequado.
Para efeito de correlação com a nomenclatura usualmente adotada para a aplicação de
APOs, denomina-se “falha”o aspecto crítico identificado.
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Figura 3. Exemplo de matriz de diagnóstico para análise de aspecto crítico identificado
por meio de APO aplicada à Escola Alpha
Item

2

2

2

2

Componente FDE

Esquadria de Ferro

Esquadria de Ferro

Esquadria de Ferro

Esquadria de Ferro

Ambiente

8B- Sala de Aula*

8B- Sala de Aula*

8B- Sala de Aula*

8B- Sala de Aula*

Cód. do Ambiente

EF-06*

EF-06*

EF-06*

EF-06*

Descrição da Situação

ferrugem

dificuldade de fechamento das
partes móveis

infiltrações e queixas de
desconforto durante os
dias frios

Falhas Potenciais

Baixa resistência à corrosão

emperramento do mecanismo
de abertura

Possíveis Causas das
Falhas

especificação de material com
baixa resistência à umidade,
falta de manutenção da pintura,
causando a perda da
integridade da camada
anticorrosão

dificuldade no controle de
qualidade das esquadrias,
execução de elementos com
variação dimensional/fora de
esquadro

Possíveis
Consequencias das
Falhas

redução da vida útil do
componente

desconforto térmico

Descrição da
Ocorrência

perfis metálicos danificados

avaliação crítica do aspecto
pelos usuários

Normas técnicas

NBR15575 (ABNT, 2013)

NBR15575 (ABNT, 2013)

NBR15575 (ABNT, 2013)

Requisitos de
desempenho

durabilidade

estanqueidade, conforto térmico

durabilidade,
manutenibilidade,
estanqueidade

conforto visual

Desemp. Aferido

5

7

5

3

Severidade/ Risco

5

5

5

8

Freq. de Ocorrência

10

8

8

10

10

10

10

10

5

5

5

8

Ações Necessárias

Revisão de detalhamento do
componente EF16* no catálogo
de especificações. Elaboração
de manutenção preventiva e
corretiva no sistema de pintura,
Verificar a possibilidade de
especificação de esquadrias
em materiais resistentes à
corrosão.

Revisão de detalhamento do
componente EF16* no catálogo
de especificações. Se possível,
considerar componentes com
produção industrializada, que
aplique procedimentos de
controle de qualidade a sua
linha de produção.

Revisão de detalhamento
do componente EF16* no
catálogo de
especificações. Se
possível, considerar
componentes com
produção industrializada,
que aplique
procedimentos de
controle de qualidade a
sua linha de produção.

Instalação de
proteções solares
adeqauadamente
dimensionadas nas
esquadrias
existentes,

Responsável

FDE

FDE

FDE

Equipe de projeto
de arquitetura

Probab. de Detecção
das Falhas
Nível de Gravidade das
Consequencias

baixa eficiência no
controle da água e do
vento
dificuldade no controle de
qualidade das
esquadrias, execução de
elementos com variação
dimensional/fora de
esquadro
desconforto térmico,
danos às alvenarias e
outros elementos
construtivos
frestas entre partes
móveis, marcas de
infiltração nas alvenarias

incidência de raios
solares diretos
sobre as carteiras
escolares e a lousa
impossibilidade de
controle dos níveis
de iluminação
dimensionamento
inadequado das
proteções solares
em projeto

desconforto visual
avaliação crítica do
aspecto pelos
usuários
NBR15575 (ABNT,
2013)

Escalas de avaliação
Desempenho Aferido

10 - adequado ao uso
previsto
10 - Risco alto:
Impossibilita o uso,
oferece alto nível de
perigo à integridade
física do usuário
10 - ocorre todas as
vezes

0 - inadequado ao uso previsto

5 -parcialmente adequado ao uso previsto

0 - Risco inexistente/não expõe o
usuário a perigo

5 - Risco médio:
necessita ser adequado às normas técnicas e diretrizes de boas
práticas, mas não interfere nas condições de uso ou usuário a uma
condição de perigo

Freq. de Ocorrência da
Falha

0 -nunca ocorre

5 -ocorre em metade (50%) das vezes

Prob. de Detecção das
Falhas

0 -nunca ocorre

5 - ocorre em metade (50%) das vezes

10 - ocorre todas as
vezes

Nível de Gravidade das
Consequências

0 - não prejudica o uso nem expõe
o usuário a situação que envolva
periculosidade

5 - medianamente grave: prejudica parcialmente o uso e/ou expõe
o usuário a situação de baixa periculosidade

10 - muito grave:
impede o uso e/ou
expõe o usuário a
situação de alta
periculosidade

Severidade/ Risco
(FRANÇA, 2011)

Baseado em: UNITED STATES OF AMERICA DEPARTMENT OF ARMY, 2006, p. 33, adaptado pelas
pesquisadoras. * Referência do aspecto no catálogo de especificações FDE
(<http://www.fde.sp.gov.br/PORTAL_FDE>. Acesso em 20 abr. 2014).
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A partir da análise da matriz para a apresentação de diagnóstico, é possível estabelecer
responsáveis pela correção de situações críticas, bem como podem ser determinadas as
ações a serem tomadas, quando pertinente.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o exposto, verifica-se ser pertinente incorporar processos que facilitem a
realimentação de projeto, quando da apresentação dos resultados de APOs, conforme o
apresentado na matriz de diagnóstico proposta. A adoção desta abordagem permite
maior clareza na apresentação de resultados, o que contribui para criar oportunidades
para a flexibilização do projeto de ambientes e de componentes. Desta forma, uma nova
edificação pode se beneficiar, efetivamente, de avaliações pregressas do atendimento
aos requisitos e critérios de desempenho em edificações de tipologia semelhante.
Além do monitoramento do desempenho, situações recorrentes podem ser consultadas
para a elaboração de projetos semelhantes futuros, para a determinação das ações de
operação e manutenção, ou ainda, para a revisão das diretrizes de projeto determinadas
pela FDE. Sendo assim, consiste em opção para a compreensão dos padrões de operação
do edifício, fundamentais ao gerenciamento de facilidades, à segurança durante o uso e
à manutenibilidade do ambiente construído.
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RESUMO
A construção civil brasileira passa por um momento de crescimento que impressiona e ao mesmo tempo
assusta. A ISO 9001 e o PBQP-H são implantados e as construtoras tem de demonstrar que os requisitos
estabelecidos são atendidos. A demanda por empreendimentos com alto padrão de qualidade e que
atendam às necessidades dos usuários vem sendo uma busca constante. As construtoras alagoanas buscam
estabelecer padrões de qualidade que tragam melhorias aos seus processos produtivos. O presente artigo
tem como objetivo analisar a prática de projeto e desenvolvimento, em conformidade com o requisito 7.3
da ISO 9001 e PBQP-H em construtoras alagoanas, verificando as formas de atendimento de cada etapa
de projeto e as formas de validação apresentadas. Realizou-se um estudo exploratório, envolvendo 3
construtoras alagoanas e enfocando formas de validação em três projetos desenvolvidos. Verificou-se que
alguns procedimentos ainda não estão ajustados e a forma de validação de projetos ainda não é clara.
Dentre as etapas do processo construtivo, a fase de gerenciamento do projeto é apontada como aquela que
apresenta as maiores oportunidades de intervenção e agregação de valor ao empreendimento. Conclui-se
que as construtoras pesquisadas têm buscado implementar ferramentas de coordenação e gerenciamento
de projetos de acordo com os requisitos normativos, porém nem sempre adequados e apresentando
resultados satisfatórios. Dessa forma, os processos de concepção e projeto devem ser vistos como
estratégicos para a qualidade e desempenho da edificação ao longo do seu ciclo de vida. A busca de novos
métodos e processos que possam considerar precocemente a totalidade das questões envolvidas no projeto
cada vez mais se torna de extrema relevância para o sucesso dos empreendimentos e para o
desenvolvimento do setor da construção civil.
Palavras-chave: Projeto e desenvolvimento, sistema de gestão da qualidade, validação de projetos.

ABSTRACT
Nowadays civil construction in Brasil is being through a growth moment that is at the same time
impressive and frightening. ISO 90001 standards and PBQP-H have been implanted and there fore it has
to demonstrate that those standards are being followed. The demand for high quality standards that meet
customers needs are being managed. Alagoa´s construction business, not diverging from others, try to
establish quality standards that bring improvements to the current production process. This article aims
to analyze the practice of design and development , in accordance with the requirement of ISO 9001 and
requirement 7.3 in PBQP - H though Alagoa´s builders, checking forms of care for each project stage
and analyzing the forms of validation presented. We conducted an exploratory study , which resulted in
the analysis of procedures for coordination of projects submitted by 3 Alagoa´s builders . It was found
that some procedures are not yet set and how to design validation is not yet clear. Among the steps in the
construction process, the phase of project management is identified as one that presents the greatest
opportunities for intervention and added value to the enterprise. We conclude that the builders surveyed
have sought to implement coordination tools and project management in accordance with regulatory
requirements, but not always appropriate and satisfactory results. Thus, the processes of design should
be seen as strategic to the quality and performance of the building over its life cycle. The search for new
methods and processes that can consider all the issues involved in the early design increasingly becomes
extremely important for the success of projects and the development of the construction industry.
Keywords: Project and development, quality management system, design validation.
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1

INTRODUÇÃO

Atualmente, o Brasil vive uma grande expansão no setor da construção civil, que é
decorrente de vários fatores, dentre eles o crescimento econômico, a estabilidade do
país, a melhoria crescente dos índices macroeconômicos brasileiros e a grande
capitalização do setor impulsionado pela abertura de capital de diversas incorporadoras
e construtoras.
Nesse aspecto, a construção civil desenvolve diversas atividades, nas quais destacam-se
o gerenciamento de projetos, a gestão de obras, a fiscalização e execução propriamente
ditas. Segundo Colombo e Bazzo (2007), consegue-se verificar a importância destes
aspectos da engenharia e arquitetura quando se atenta para algumas características como
a significativa participação no PIB.
De acordo com Trigunarsyah (1998), o setor da construção civil é o mais importante
para economia de diversos países já que promove infraestrutura necessária para outros
setores em desenvolvimento. A construção de habitações populares em grande escala já
ocorreu no passado, época do "milagre" brasileiro, capitaneada por investimentos do
Banco Nacional da Habitação. Naquela ocasião, ocorreram inúmeras experiências no
Brasil utilizando técnicas construtivas inovadoras, mas muitas delas apresentaram
resultados desastrosos, com várias patologias construtivas, envelhecimento precoce e
até problemas estruturais pouco tempo depois do término das construções. Tais
problemas podem ser atribuídos a projetos não desenvolvidos adequadamente.
Manso e Mitidiere (2011) afirmam que é exatamente na etapa de projeto e
desenvolvimento que as decisões possuem uma capacidade maior de influenciar o
desempenho e custo global da edificação. Com isso, faz-se necessária a implantação de
práticas que visem à sustentabilidade e à melhoria dos processos na construção civil.
Em uma de suas ações, em 1991, o Governo Federal, por meio do Ministério das
Cidades, realizou um levantamento da situação da produtividade no Brasil e verificou
que precisaria difundir os então novos conceitos de qualidade, gestão e organização da
produção. A partir dos dados coletados, estruturou-se o PBQP-H. Já em 18 de
dezembro de 1998, visando o crescimento da construção civil um novo programa foi
instituído pela Portaria MPO nº 134. Nascia então o Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade na Construção Habitacional (PBQP-H). Em 21 de julho de 2000 teve o
seu escopo ampliado para Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat.
Para ser executado com efetividade, o gerenciamento da etapa de projeto e
desenvolvimento de acordo com os requisitos da ISO 9001 e PBQP-H, envolve uma
série de atividades interligadas e que exigem o apoio de ferramentas especificas, seja de
planejamento, gerenciamento, coordenação e ou controle de projetos.
A redução de custos finais na obra, e a consciência de que se deve buscar maior
competitividade geram maiores expectativas em relação à implantação de um sistema de
gestão que controle os processos produtivos. Segundo dados divulgados recentemente,
levado pelo acesso ao crédito e o crescimento da renda no Brasil, o setor da construção
civil atravessa nesses últimos anos o seu melhor momento da história.
Ao analisar dados divulgados no site do PBQP-h, observa-se que mais de 3.000
empresas estão ativas atualmente no Programa. Segundo o Ministério das Cidades
(2012), em Alagoas, vinte e três (23) construtoras estão certificadas nas normas NBR
ISO 9001:2008 e SiAC – PBQP-h Nível A (Quadro 1). Esse número pode ser
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considerado baixo, levando-se em conta que existem 115 empresas filiadas ao
SINDUSCON – AL (Sindicato da Construção Civil de Alagoas), representando assim
apenas 20% das empresas filiadas com a certificação.
Quadro 1 - Empresas Certificadas PBQP-h – Nível A em Alagoas em Abril de 2012

Fonte: Costa (2013)

Ainda de acordo com a apresentação do Programa pelo site do Ministério das Cidades
(2013), uma das grandes virtudes do PBQP-H é a criação e a estruturação de um novo
ambiente tecnológico e de gestão para o setor da indústria da construção civil. Tomando
como base os objetivos do PBQP-h e a gestão de projetos e, partindo da premissa de que
um produto de qualidade é aquele que atende às expectativas do cliente, a gestão do
desenvolvimento de projeto deve ser tão importante, tanto quanto a execução da obra.
Sendo assim o objetivo desse artigo é analisar a prática de projeto e desenvolvimento,
em conformidade com o requisito 7.3 da ISO 9001 e PBQP-H em construtoras
alagoanas, verificando as formas de atendimento de cada etapa de projeto e analisar as
formas de validação apresentadas.
2
2.1

A QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL
A ABNT NRB ISO 9001

Como forma de padronizar os sistemas de gestão da qualidade, a ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas, tomou como base a ISO – International Organization
for Standardization e publicou, em 1987, um conjunto de normas relacionadas com a
gestão e garantia da qualidade denominado série NBR ISO 9000. Atualmente, suas
versões atuais, são descritas da seguinte maneira:
ABNT NBR ISO 9000:2005 – Sistema de Gestão da Qualidade – Fundamentos e
Vocabulário;
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ABNT NBR ISO 9001:2008 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos;
ABNT NBR ISO 9004:2010 – Sistema de Gestão da Qualidade – Diretrizes para
melhoria de desempenho.

De acordo com Melhado (1993), um grande impulso à qualidade industrial veio com o
uso de padrões mais rígidos de exigência por parte dos países desenvolvidos, sempre em
busca de regular as relações entre fornecedores e clientes nos mercados internacionais,
aparecendo o conjunto de normas NRB ISO 9000, especificamente devido à
constituição da Comunidade Europeia, completada em 1993.
Essa definição exige que tais necessidades sejam especificadas aproximando-se da ideia
de desempenho, levando-se em consideração a existência de normas e padrões mínimos
que orientem o processo que vai gerar o produto ou o serviço em questão.
A NBR ISO 9001:2008 adota uma abordagem de processo para o desenvolvimento,
implementação e melhoria da eficácia de um sistema de gestão da qualidade (Figura 1),
visando aumentar a satisfação do cliente pelo atendimento aos seus requisitos. Essa
abordagem permite um controle contínuo sobre as atividades individuais dentro do
sistema de gestão, bem como sua combinação e interação. (MANSO, 2011)
Figura 1 - Modelo de um processo baseado no SGQ – Sistema de Gestão da
Qualidade

Fonte: ABNT, NBR ISO 9001:2008, 2008.

Esse padrão é o mais conhecido e abordado pelas empresas que tem um sistema de
gestão da qualidade implantado. Partindo da ideia que o cliente gera entradas para o
desenvolvimento de um produto (leia-se produto = serviço), cabendo à alta direção o
fornecimento de recursos necessários para tal. Na saída, tem-se o resultado que deve ser
medido e monitorado durante e após a sua realização. O cliente avalia tal produto e o
retorno é dado à alta direção tornando-se cíclico.
2.2

Projeto e desenvolvimento

De acordo com a NBR ISO 9001:2008 (2008), projeto é definido como o conjunto de
processos que transformam requisitos em características especificadas ou na
especificação de um produto, processo ou sistema.
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Os projetistas necessitam de qualificações formais conseguidas, em geral, em escolas.
Muitas vezes essa qualificação é condição para que o projetista integre uma corporação
profissional e possa exercer determinadas atividades de projeto (FABRICIO, 2002).
Levando em conta que no inicio da obra tem-se uma baixa capacidade de influencia e
com o tempo aumenta-se a criação de valor do projeto, é exatamente nessa etapa que o
projeto deve ser valorizado e trabalhado.
Para o trabalho apresentado, defende-se como projeto e desenvolvimento a atividades de
concepção e coordenação do projeto. Conforme estabelece o PBQP-H, as construtoras
que executam seus projetos internamente ou subcontratam os mesmos, devem atender
desde a etapa de planejamento do projeto, até a etapa de controle de alterações, devendo
ser explícito na definição do escopo do Sistema de Gestão da Qualidade.
A partir do desenvolvimento de um planejamento de projeto, a empresa norteia-se e
busca na análise do terreno o seu ponto inicial. O requisito de Projeto e
Desenvolvimento pode ser resumido por um fluxo de entrada, projeto, saída, processo,
produto (Figura 4), tendo as verificações e análise realizadas ao longo do processo como
também as validações para garantir o atendimento ao requisito do cliente e aos
requisitos de entrada.
Figura 1 - 7.3 Projeto e Desenvolvimento

Fonte: Costa (2013).

3
3.1

METODOLOGIA
Estrutura da Pesquisa

O presente trabalho trata de uma pesquisa exploratória, com base em estudos de caso,
que procuram mostrar como os aspectos técnicos dos requisitos estabelecidos na Norma
ISO 9001:2008 e SiAC – PBQP-h – Nível A são atendidos por construtoras Alagoanas.
O foco da pesquisa foi o alto índice de não conformidades observado durante as
auditorias de certificação1 em construtoras alagoanas referente ao atendimento do
1

Auditorias de Certificação são auditorias realizadas por um OCC – Organismo de Certificação
Credenciado pelo INMETRO, cujo objetivo é verificar a conformidade dos requisitos de acordo com uma
Norma implantada. No caso do trabalho exposto, as auditorias são de Certificação nas Normas ISO
9001:2008 e PBPQ-H Nível A.
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requisito 7.3 – projeto e desenvolvimento, sob o ponto de vista de um OCC –
Organismo de Certificação Credenciado e o processo e os critérios de desenvolvimento
de projetos de acordo com os requisitos da referida norma.
Inicialmente realizou-se contato com organismos de certificação credenciados para
levantamento de informações. Diante do exposto, verificou-se o organismo de
certificação que tinha o maior número de empresas certificadas nas normas ISO 9001 e
PBQP-H em Alagoas.
Com base nos OCCs, selecionaram-se construtoras que estivessem com a certificação
válida e que pertencessem ao mesmo OCC. O trabalho consistiu num estudo
experimental realizado a partir de entrevistas com RD – Representantes da Direção2 das
empresas e coleta de dados junto a construtoras do estado de Alagoas. Inicialmente
foram visitadas 3 construtoras certificadas para uma pré-seleção. A seleção das
construtoras pesquisadas levou em conta a atuação no subsetor de construção de
edifícios, sistema de gestão da qualidade implantado e representatividade no cenário
alagoano em termos de organização, gestão empresarial e gestão da qualidade (sendo
premissa básica na escolha).
Nessa etapa buscou-se também verificar os programas utilizados pelas construtoras para
o projeto. As construtoras visitadas, entre os meses de janeiro e dezembro de 2012,
possuíam seu nome no site no PBQH-h na relação de construtoras certificadas.
3.2

Descrição das construtoras

As construtoras selecionadas apresentam características semelhantes no que diz respeito
à forma de concepção do projeto e desenvolvimento (projetos arquitetônicos). Todas
têm como atividade principal a construção de imóveis residenciais e/ou comerciais, e
também atuam na incorporação imobiliária. São construtoras com mais de dez anos de
existência e reconhecidas por sua atuação e qualidade no mercado local. Possuem, em
seu quadro, Arquitetos, Engenheiros e/ou Auxiliares de Engenharia contratados para
acompanhamento das etapas estabelecidas na norma, porém as fases de definição do
produto, identificação e solução de interfaces e projeto de detalhamento das
especialidades são realizadas por projetistas terceirizados, ficando a construtora
responsável pela coordenação e registro das atividades realizadas.
Descreve-se aqui um breve perfil das construtoras pesquisadas no que se refere a data de
fundação, o nicho de atuação, o número médio de colaboradores, o ano de obtenção da
certificação ISO 9001 e o tipo de coordenação de projetos (Quadro 2).
A construtora A atua principalmente na construção de edifícios residenciais e possui um
departamento de qualidade e projetos, no qual o planejamento do desenvolvimento de
projeto é definido e controlado.
A construtora B atua principalmente, na incorporação e construção de edifícios
residenciais para o segmento classe A. Possui em seu quadro um responsável pela
gestão da qualidade, na forma de RD e engenheiros das obras em andamento.
2

RD – Representante da Direção – no Sistema de Gestão da Qualidade a RD é responsável por coordenar
todo o SGQ e relatar a Diretoria sobre o andamento das atividades de gestão. Tem ainda como
responsabilidade assegurar que os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade seja
estabelecido, implementado e mantido, conscientizando a todos sobre a importância do SGQ.
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A construtora C atua principalmente na incorporação e construção de edifícios
residenciais com foco no programa Minha Casa Minha Vida– MCMV, do Governo
Federal.
Verifica-se que em cada construtora a equipe responsável pela coordenação de projetos
é diferente. Apenas as construtoras A e C apresentam em seu quadro de colaboradores
uma Arquiteta para coordenação da atividade, a construtora B optou por manter essa
atividade de responsabilidade do Engenheiro responsável pela obra. A definição do
responsável pela coordenação do projeto é fundamental para o devido preenchimento
dos registros apontados nos procedimentos criados pelas construtoras. Verifica-se
também que o número de colaboradores das três construtoras pesquisadas é bem
diferente. Isso se deve ao fato de que a construtora A executa em média 5 obras por ano,
a construtora B, executa no máximo 2 obras por ano e a construtora C executa em média
4 obras por ano.
Quadro 2 - Dados comparativos das construtoras pesquisadas
Empresa

Empresa A

Empresa B

Data de

Nicho de

Nº Médio de

Certificação

Responsável pela

Fundação

Atuação

Colaboradores

ISO 9001

Coordenação de Projetos

1996

Construção e

950

2002

Atividade de projeto e desenvolvimentos

1988

Incorporação,

é realizada por uma Arquiteta contratada

MCMV

que realiza as atividades através de

e Edifícios

procedimento documentado que serve de

Comerciais

orientação de registro das atividades.

Construção e

150

2004

Toda a atividade de projeto e

Incorporação

desenvolvimento é realizada por uma

de Casas e

Auxiliar de Engenharia juntamente com o

Edifícios de

Gerente de obras. Existe um

alto padrão

procedimento documentado para
realização da atividade de coordenação.

Empresa C

2001

Construção e

850

2006

Projeto e desenvolvimento realizado pela

Incorporação,

Coordenadora de projetos (Arquiteta) para

MCMV

todas as obras. O procedimento

e Edifícios

documentado para realização da atividade

Comerciais

não é utilizado em sua totalidade.

Fonte: Costa (2013)

4

RESULTADOS OBTIDOS

Comparando-se os procedimentos pesquisados (A, B e C), pode-se observar que todas
utilizam um procedimento documentado para descrever a atividade de Projeto e
Desenvolvimento, com nomes distintos, mas com atividades similares. Cada construtora
tem suas particularidades. A construtora A coordena seus projetos de forma mais
sistêmica e registrando todas as etapas requeridas pela norma, em contrapartida as
construtoras B e C, como não contam com uma equipe específica para o
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desenvolvimento de projetos, têm certa dificuldade em atender todos os requisitos
normativos na íntegra.
As construtoras pesquisadas não usam programas computacionais ou ferramentas de
gerenciamento e coordenação de projetos. Todas, entretanto, mantém um procedimento
documentado, já que a existência do mesmo é um requisito normativo condicional para
a obtenção da certificação, seja o projeto desenvolvido por profissionais da própria
empresa ou terceirizado conforme detalhado anteriormente.
As informações levantadas na etapa de viabilidade econômica do empreendimento
(informações essas geralmente fornecidas por corretores de imóveis e imobiliárias
parceiras das construtoras) são usadas por todas as três construtoras para a fase de
concepção do projeto. Os dados levantados, trabalhados pela equipe comercial das
construtoras, são passados para a equipe de coordenação de projetos, para que por meio
de seus procedimentos documentados, comecem a contratar, quando necessário, e
gerenciar as etapas de projeto e desenvolvimento.
Contudo, para realização de suas atividades administrativas, as construtoras fazem o uso
de programas computacionais, não aproveitando assim dos sistemas informatizados para
o atendimento ao requisito e/ou para o gerenciamento das atividades de projeto.
Para apresentação dos resultados de cada construtora, as etapas de análise crítica,
verificação e Validação de Projetos foram apresentadas no mesmo item, isso se deve ao
fato de que em seus procedimentos os itens são apresentados em conjunto. Realizou-se
uma análise detalhada comparativa entre as atividades de projetos, para as construtoras
pesquisadas (Quadro 3).
Quadro 3 - Análise comparativa das construtoras pesquisadas

Fonte: Costa (2013).

Observa-se que a etapa de Validação de Projetos foi a que apresentou maior dificuldade
de registro por parte das construtoras pesquisas. Evidencia-se que, mesmo apresentando
um procedimento documentado, as construtoras B e C apresentam dificuldades quando
ao gerenciamento de projetos em mais de um requisito. Vale ressaltar que o item de
Análise Crítica também apresenta certa dificuldade de entendimento por parte das
construtoras, já que somente uma delas teve o item 100% atendido e registrado. Como
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resultado da análise dos projetos pesquisados relata-se que, somente uma das três
construtoras pesquisadas usa a forma e registro adequados de validar seus projetos.
Detalha-se aqui a importância do atendimento aos requisitos normativos, o fato de uma
construtora não atender a um ou outro item da Norma, não significa que ela não possa
obter o certificado. Uma não conformidade é o não atendimento a um item normativo e
durante as auditorias de certificação, as empresas têm de um a sessenta dias para
fornecerem evidencias de tratativas das não conformidades encontradas. Ou seja,
mesmo as construtoras pesquisadas não atendendo um ou outro item de projetos, os
certificados encontram-se mantidos e as empresas continuam certificadas nas normas
ISO 9001 e PBQP-H.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, analisou-se a prática de projeto e desenvolvimento, em conformidade com
o requisito 7.3 da ISO 9001 e PBQP-H em construtoras alagoanas, verificando as
formas de atendimento de cada etapa de projeto e as formas de validação apresentadas,
por meio de um estudo exploratório, que resultou na análise dos procedimentos de
coordenação de projetos apresentados por 3 construtoras alagoanas.
Os resultados levantados podem prover indicadores úteis para o processo de projeto e
desenvolvimento, servindo assim como forma de avaliar o projeto e desenvolvimento
para o projeto arquitetônico com base em resultados de projetos anteriores.
De um modo geral, com os resultados obtidos ao longo de todo o desenvolvimento deste
trabalho, foi possível verificar, entre outras constatações, que:
 As construtoras pesquisadas, têm demonstrado a intenção de implementar
ferramentas de coordenação e gerenciamento de projetos adequados aos requisitos
normativos;
 O quadro de colaboradores das construtoras ainda precisa de ajuste, já que para a
etapa de projeto fica muitas vezes sem análise;
 Os procedimentos apresentados não definem claramente os responsáveis pela
realização das etapas, ficando sempre o Representante da Direção como
responsável para reunir as informações necessárias;
 A forma de Validação de Projetos ainda não é clara e o registro atual serve somente
para preencher o formulário e não para benefício da construtora e ainda deixa
margem para possíveis não conformidades durante auditorias de certificação;
Conclui-se que as construtoras pesquisadas têm buscado implementar ferramentas de
coordenação e gerenciamento de projetos de acordo com os requisitos normativos,
porém nem sempre adequados e apresentando resultados satisfatórios. Dessa forma, os
processos de concepção e projeto devem ser vistos como estratégicos para a qualidade e
desempenho da edificação ao longo do seu ciclo de vida.
Por fim, destaca-se o fato da iniciativa descrita neste trabalho ter sido pioneira na região
no que se refere a verificação dos projetos em relação a ISO 9001 e PBQP-H, sendo de
grande importância para o setor da construção civil alagoana, haja vista uma grande
carência tanto de ferramentas que podem ser utilizadas como de informações que levam
à prática de outras formas de registro para a atividade de projeto.
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RESUMO
Ao longo da história, diferentes programas habitacionais tentaram suprir a necessidade
de moradias e reduzir o alarmante déficit habitacional brasileiro. Infelizmente, estudos
mostram que essa necessidade de oferecer uma grande quantidade de moradias a baixo
custo têm resultado em projetos extremamente padronizados e com uma redução de área
muito gritante. Sendo assim, o objetivo do trabalho é avaliar os projetos aprovados na
cidade de Cuiabá-MT pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), sob o ponto
de vista da qualidade do projeto arquitetônico. Buscaram-se avaliar os projetos destinados às famílias com renda entre 0 e 3 salários mínimos, entre o período de 2012 a 2014.
Para tal, foi usado o Método QualiHabita (LOGSDON, 2012), que leva em consideração a funcionalidade e a flexibilidade dos projetos, conceitos esses que são considerados
os atributos mínimos de qualidade habitacional. Sendo assim, o trabalho consiste em um
estudo de caso com objetivos descritivos, realizado através de uma pesquisa de Iniciação Científica que já apresenta aqui seus resultados finais. Os resultados obtidos nas
avaliações mostram que, de uma maneira geral, a qualidade dos projetos é insatisfatória.
Ou seja, confirma-se a ideia de que grandes programas habitacionais preocupam-se mais
em oferecer moradia em quantidade do que em qualidade. No entanto, é de extrema
importância alertar toda a população sobre a qualidade dos projetos que estão adquirindo. Além disso, considera-se que a maior contribuição do trabalho está em oferecer
meios para a melhoria de projetos que estão em fase de elaboração, visto que o Método
QualiHabita pode ser usado como uma ferramenta de avaliação de projetos, na fase de
seu desenvolvimento, aproximando-os cada vez mais das soluções de maior qualidade.
Dessa forma, o trabalho pode trazer contribuições tanto para a área acadêmica quanto
para os profissionais que atuam no setor imobiliário de habitação.
Palavras-chave: Programa Minha Casa Minha Vida, qualidade de projeto, habitação de
interesse social.
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ABSTRACT
Throughout history, different housing programs attempted to meet the need for housing
and reduce the alarming Brazilian housing deficit. Unfortunately, studies show that the
need to offer a lot of low-cost housing has resulted in extremely standardized designs
and reduction in area. Thus, the objective is to evaluate the projects approved in the
city of Cuiabá - MT by Minha Casa Minha Vida (PMCMV), from the point of view of
the quality of architectural design. The target was to evaluate projects designed for
families with income between 0 and 3 minimum wages, between the period 2012 to
2014. In order to reach this, we used the method QualiHabita (Logsdon, 2012), which
takes into account the functionality and design flexibility, concepts which are considered the minimum housing quality attributes. Thus, the work is a case study for descriptive purposes, a survey conducted by the Scientific Initiation already present here the
final results. The results obtained in the evaluations show that, in general, the quality of
the projects is unsatisfactory. The idea that major housing programs are more concerned in providing housing in quantity than in quality is confirmed. However, it is extremely important to alert the population about the quality of the projects. Furthermore,
it is considered that the greatest contribution of this work is to provide means to improve projects that are under development, since the QualiHabita method can be used
as a tool for evaluating projects at development stage, bringing them closer to the
quality standards. Thus, the work can make contributions to both academic field and
professionals who work in real estate housing.
Key-words: Programa Minha Casa Minha Vida, design quality, social housing.

1

INTRODUÇÃO

Segundo Coelho (2010), qualidade habitacional é baseada no respeito para com os habitantes e é concretizada na identificação de fatores elementares ou básicos para essa qualidade. Para o autor, as relações e os elementos arquitetônicos que todos os habitantes
almejam e merecem não são objetos abstratos e sim, coisas concretas que podem ser
perfeitamente ilustradas e descritas em termos de imagens e relatos técnicos no campo
arquitetônico. Deste modo, por mais que o conceito de qualidade aparentemente se refira a algo subjetivo, no campo da arquitetura é completamente possível de ser analisada
e, desse modo, garantida pelo projetista nas etapas do processo de projeto.
Sob essa perspectiva, o objetivo do trabalho é avaliar os projetos aprovados na cidade
de Cuiabá-MT pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), sob o ponto de vista
da qualidade do projeto arquitetônico. Buscaram-se avaliar os projetos destinados às
famílias com renda entre 0 e 3 salários mínimos, entre o período de 2010 a 2014. Cabe
ressaltar que este trabalho é uma continuação da pesquisa de Logsdon (2012) que, na
época, avaliou os projetos datados em 2010, 2011 e 2012.
2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Partindo do conceito de qualidade, Pedro (2000) definiu o conceito de qualidade habitacional como sendo aquele que “refere-se à adequação da habitação e de sua envolvente
às necessidades imediatas e possíveis dos moradores, compatibilizando as necessidades
individuais com as da sociedade, e incentivando a introdução ponderada de inovações
que conduzam ao desenvolvimento” (PEDRO, 2000, p.9).
Para atender às necessidades imediatas de seus moradores, a moradia deve estar adequada ao morar, oferecendo todas as condições de funcionalidade. “Uma casa para ser
habitável deve oferecer espaço suficiente para o morador, como também para todos os
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seus utensílios que são necessários ao desempenho das atividades cotidianas. Em outras
palavras, a casa tem que funcionar” (MALARD, 2002, p. 38).
Para atender às necessidades possíveis e futuras de seus usuários, a moradia deve ser
adaptável e flexível, permitindo responder à alteração das necessidades dos moradores
durante o prazo de vida útil previsto. “Seus espaços devem suportar diversos modos de
uso ou permitir a alteração de suas características, com vista à alteração das necessidades dos utentes decorrentes da sua evolução [...]” (PEDRO, 2000, p. 33).
Assim sendo, desdobrando o conceito de qualidade habitacional, dois aspectos são essenciais para a garantia da qualidade no projeto de HIS: a funcionalidade e a flexibilidade. Funcionalidade é a característica que permite facilidade e eficiência nas atividades
habitacionais, sendo proporcionada pelas características dos espaços e de seus equipamentos (PEDRO, 2000). E flexibilidade permite uma grande variedade de arranjos espaciais, usos e ampliações, sem que sejam necessárias grandes alterações na edificação
original ou inviabilizem o seu uso durante a obra (PALERMO, 2009).
Para garantia da funcionalidade na habitação social, Palermo (2009) descreve o mobiliário mínimo necessário e os cuidados que devem ser tomados durante o projeto para que
as atividades domésticas possam ser realizadas com sucesso. E para a garantia de flexibilidade no projeto habitacional, Brandão (2006) reuniu 31 diretrizes de projeto que
visam moradias flexíveis. E foram essas as principais referências para a discriminação
dos atributos considerados na elaboração do método de avaliação da qualidade dos projetos do PMCMV de Cuiabá-MT, o Método QualiHabita, que será explicitado a seguir.
3

O MÉTODO QUALIHABITA

O método utilizado na avaliação dos projetos foi desenvolvido por Logsdon (2012).
Trata-se da Ficha QualiHabita, que traz uma lista com as características que conferem
funcionalidade e flexibilidade ao projeto da HIS. Para cada item da ficha deve ser atribuída uma nota (N) de 0 a 3. A nota 0 (zero) equivale ao conceito “não atende”; a 1
(um) equivale ao conceito “atende parcialmente”, a 2 (dois) equivale ao conceito “atende satisfatoriamente” e a 3 (três) equivale ao conceito “supera”. Além disso, para cada
item deve ser definido um peso (P), variando entre 1 e 3 (baixo, médio e alto).
Os atributos listados nas fichas partiram dos estudos citados na revisão bibliográfica
deste trabalho (PEDRO, 2010; PALERMO, 2009; BRANDÃO, 2006), e o esquema de
pontuação foi baseado na escala Likert e também no método desenvolvido por Leite
(2006).
Por fim, as notas de cada item são ponderadas pelo peso, e a nota final de avaliação do
projeto é a somatória dessas notas ponderadas. Importante lembrar que para avaliar as
moradias destinadas a pessoas com deficiência (PcD) foi utilizada uma variação desta
ficha, a Ficha QualiHabita-2, que possui os mesmos itens de funcionalidade e flexibilidade, mas com diferentes parâmetros dimensionais de uso e circulação, e incorpora mais
alguns itens específicos de acessibilidade, como espaço para o giro da cadeira de rodas,
altura de bancadas e barras de apoio, por exemplo (Consulte LOGSDON, 2012).
O método entende que um projeto terá qualidade satisfatória quando atingir nota 2 (dois
– “atende satisfatoriamente”) em todos os itens da ficha, o que resulta em uma nota final
igual a 548 na Ficha QualiHabita-1, e igual a 620 na Ficha QualiHabita-2 (para PcD).
Para facilitar a compreensão dos resultados, as notas são normalizadas de modo a obter
um índice de qualidade para cada projeto.
Assim, na Ficha QualiHabita-1, o índice de qualidade é calculado da seguinte maneira:
Iq=NF/548

(1)
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E na Ficha QualiHabita-2, que avalia projetos destinados a PcD, o índice de qualidade é
calculado através da expressão abaixo:
Iq=NF/620

(2)

onde, Iq = Índice de qualidade
NF = Nota final do projeto
O índice de qualidade considerado satisfatório é igual a 1 e, quanto menor o valor, mais
precária é a qualidade do projeto. Em caso de empate, deve ser calculado o desvio padrão: quanto menor o desvio (que indica a variância entre as notas), melhor a qualidade
do projeto, pois um projeto que tira nota 2 em todos os itens possui mais qualidade que
aquele que tira notas 3,2 e 1 (visto que esse último indica o atendimento parcial). A ficha QualiHabita-1 está representada no Quadros 1.
Quadro 1 – Ficha QualiHabita 1
ATRIBUTOS DE FUNCIONALIDADE

Área de circulação e uso
Área de circulação e uso

COZINHA

Mobiliário
Mínimo

SALA

Mobiliário
Mínimo

Sofá de 2 ou 3 lugares
Poltrona
Mesa de canto ou centro
Rack para TV
Mesa com 4 lugares
Aparador
Do sofá
Da poltrona
Da mesa de canto ou centro
Do rack para TV
Da mesa com 4 lugares
Do aparador
Compõe ambiente integrado /contíguo à cozinha e à entrada principal?
Possui porta de 80 cm?
Possui área suficiente para varredura da porta?
A janela é aberta para o exterior?
Existe área de aproximação e uso do comando da janela?
Bancada com pia
Geladeira
Fogão
Mesa de apoio com uma cadeira ou banco
Armário suspenso de 4 portas
Balcão ou aparador com 2 portas
Da bancada com pia
Da geladeira
Do fogão
Da mesa de apoio com uma cadeira ou banco
Do armário suspenso de 4 portas
Do balcão ou aparador com 2 portas
Há possibilidade de instalação de móvel complementar?
Há espaço para micro-ondas e lava-louças?
Fogão e geladeira não devem estar confrontados ou lado a lado.
Compartilha rede hidráulica com banheiro e/ou área de serviço?
É possível localizar o botijão de gás fora da cozinha?
Possui porta de 80 cm?
Possui área suficiente para varredura da porta?
A janela é aberta para o exterior?
Existe área de aproximação e uso do comando da janela?
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P

N

PxN

Mob.
Mínimo

Área de
circ. e
uso
Mob.
Mín.
Circ.
e uso
Mobiliário
Mínimo
Circ.
e uso

ÁREA DE SERVIÇO

BANHEIRO

Mob.
Mín.

Circ.
e uso

DORMITÓRIO CASAL
DORMITÓRIO DOSFILHOS

Cama de casal
Criado-mudo
Roupeiro de 6 portas OU Roupeiro de 4 portas + Gaveteiro/sapateira
Espaço para berço
Da cama de casal
Do criado-mudo
Do roupeiro de 6 portas OU do roupeiro de 4p + gaveteiro/sapateira
Berço
Possui porta de 80 cm?
Possui área suficiente para varredura da porta?
A janela é aberta para o exterior?
Existe área de aproximação e uso do comando da janela?
Um beliche ou duas camas de solteiro
Roupeiro de 6 portas OU Roupeiro de 4 portas + Gaveteiro/sapateira
Mesa de estudos com cadeira
Do beliche ou das camas de solteiro;
Do roupeiro de 6 portas OU roupeiro de 4 portas + Gaveteiro/sapateira
Da mesa de estúdio com cadeira.
Possui porta de 80 cm?
Possui área suficiente para varredura da porta?
A janela é aberta para o exterior?
Existe área de aproximação e uso do comando da janela?
Box
Vaso sanitário
Lavatório
Do Box
Do vaso sanitário
Do lavatório
Compartilha rede hidráulica com a cozinha e/ou A.S.?
Possui porta de 80 cm?
Possui área suficiente para varredura da porta?
A janela é aberta para o exterior?
Existe área de aproximação e uso do comando da janela?
Tanque
Máquina de lavar ao lado
Espaço para varal suspenso
Espaço para tábua de passar
Espaço para botijão de gás
Do tanque
Da máquina de lavar
Da tábua de passar
É contígua à cozinha?
Compartilha rede hidráulica com banheiro e/ou cozinha?
Possui porta de 80 cm?
Possui área suficiente para varredura da porta?
A janela é aberta para o exterior?
Existe área de aproximação e uso do comando da janela?
ATRIBUTOS DE FLEXIBILIDADE
Há possibilidade de nova posição de porta no banheiro, de forma a criar suíte?
O sentido de expansão da moradia está claro?
Há previsão de ampliação para uma garagem ou espaço de trabalho?
A janela do banheiro está voltada para a lateral onde não haverá ampliação?
As esquadrias não serão transferidas em caso de ampliações?
O tamanho das janelas é padronizado?
A altura da cumeeira é adequada às ampliações?
É possível a criação de novas águas, sem afetar a funcionalidade?
Existe pia de lavar fora do banheiro?
Usam-se divisórias como agentes de integração e separação de ambientes?
O afastamento frontal permite ampliar para frente?
O terreno possui largura suficiente para a expansão da casa em vários sentidos?
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P

N

PxN

São fornecidos projetos de opções de possíveis ampliações?
É fornecido algum manual do usuário?
Nota final de avaliação do projeto (NF):
Índice de qualidade do projeto (Iq):
Desvio padrão
Fonte: Logsdon (2012)

4

RESULTADOS

De 2012 até o presente momento, foram aprovados cinco conjuntos habitacionais para a
faixa de renda sob análise. No entanto, não puderam ser obtidos os projetos de dois conjuntos: “Francisca Borba” e “Jonas Pinheiro 3ª etapa”. Sendo assim, o método QualiHabita foi utilizado para avaliar os projetos dos outros três: Altos do Parque, Altos do Parque II e Nico Baracat. Cada conjunto possui um projeto de moradia regular e um adaptado para pessoas com deficiência (PcD). Os primeiros foram avaliados pela Ficha QualiHabita-1, e os destinados a PcD foram avaliados pela Ficha QualiHabita-2.
Nenhum dos projetos avaliados obteve nível satisfatório de qualidade. Observa-se no
Quadro 2 que o projeto com menor nível de qualidade foi o da UH tipo 2 do Conjunto
Altos do Parque (Figura 1b). O projeto da UH tipo 1 do mesmo Conjunto (Figura 1a)
obteve o maior índice de qualidade, mas ainda assim não atingiu um nível satisfatório
de qualidade, que seria um índice de qualidade igual a 1 (um).
Figura 1 – Projeto das UHs Altos do Parque, Tipo 1 (a) e Tipo 2 (b)

a)

b)
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Quadro 2 – Ranking dos Projetos
Classificação

Projeto

Nota Final

1º
2º
3º
4º
5º
6º

Altos do Parque – Tipo 1
Nico Baracat – Tipo 1
Nico Baracat – Tipo 2
Altos do Parque II – Tipo 2
Altos do Parque II – Tipo 1
Altos do Parque – Tipo 2

408
392
421
417
361
395

Índice de
qualidade
0,74
0,72
0,68
0,67
0,66
0,64

Figura 2 – Projeto das UHs Altos do Parque II, Tipo 1 (a) e Tipo 2 (b)

(a)

(b)
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Desvio
padrão
1,06
1,03
0,89
1,04
1,02
0,96

(a)
(b)

As soluções arquitetônicas adotadas em todos os projetos estudados neste trabalho são
muito parecidas. Os problemas são recorrentes nos seis projetos avaliados, o que refletiu
na similaridade das notas. Todos os projetos carecem de ambiente para a área de serviços – esta se resume a um tanque e uma máquina de lavar sob o pequeno beiral do telhado, que é insuficiente para abrigar os móveis, equipamentos e o próprio usuário em
condições de conforto. Esse é um fato grave, ainda mais considerando as rigorosas condições climáticas de Cuiabá, que tornam penosas quaisquer atividades domésticas realizadas sob o sol.
Outro ponto marcante é que em todos os cômodos das unidades habitacionais faltam ao
menos um item da mobília mínima necessária (mesa de estudos no dormitório dos filhos; possibilidade de inclusão de berço no dormitório do casal; aparador na sala e armário balcão na cozinha, por exemplo). Além disso, poucos projetos apresentaram a
área adequada de circulação e uso dos móveis e equipamentos em todos os ambientes.
Em relação á flexibilidade, pode-se dizer que houve uma pequena evolução entre os
projetos aprovados entre 2010-2012 – analisados por Logsdon (2012) – e os aprovados
após. Isto porque alguns projetos incluem a possibilidade de ampliação para a construção de um novo dormitório, como é o caso do projeto para PcD do Conjunto Altos do
Parque II (Figura 2b), e o projeto tipo 1 do Conjunto Nico Baracat (Figura 3a). Mesmo
assim, em casos específicos, observa-se um equivoco imenso: o formato do telhado impossibilita o aumento da residência exatamente no sentido onde há espaço para ampliações (frentes e fundos), pela forma e dimensão do terreno. É a situação, por exemplo, do
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projeto da UH tipo 2 do conjunto Nico Baracat (Figura 3b). Em outros casos, a ampliação para os fundos é aceita pela forma do telhado, mas não esta em evidência na planta
e, caso seja realizada, traria consequências negativas na funcionalidade de um dos cômodos. Isso ocorre, por exemplo, nos dois projetos de UHs do Conjunto Residencial
Altos do Parque (Figura 1).
O método construtivo utilizado e os materiais usados também são um agravante do projeto, em relação à flexibilidade. É muito difícil fazer qualquer adequação ou mudança
na moradia, sem que haja quebra de paredes, reposicionamento de esquadrias e demais
desperdícios com retrabalho. A própria sugestão de ampliação da UH tipo 1 do Residencial Nico Baracat inclui demolição de parede e troca da posição da porta (Figura 3a).
A reflexão trazida por esta pesquisa é que milhares de famílias receberam casas idênticas, e com um projeto tão rígido é muito complicado que suas necessidades (atuais e
futuras) sejam verdadeiramente atendidas. Sem um nível aceitável de funcionalidade, as
atividades domésticas fundamentais ficam prejudicadas, o que pode refletir de maneira
negativa na qualidade de vida dos moradores e no próprio convívio familiar. O problema é grave. A qualidade dos projetos esta abaixo das necessidades básicas de seus usuários. As moradias aqui avaliadas renegam os princípios de identidade das famílias e nem
ao menos lhes oferecem a possibilidade de uma vida minimamente confortável.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a qualidade dos projetos habitacionais de interesse social do Programa
Minha Casa Minha Vida de Cuiabá-MT é precária. O projeto com menor qualidade foi
o da UH tipo 2 do Conjunto Altos do Parque. O projeto da UH tipo 1 do mesmo conjunto obteve o maior índice de qualidade (Iq), dentre os seis projetos avaliados, mas ainda
assim não alcançou o nível satisfatório mínimo de qualidade. Destaca-se que seria possível melhorar a qualidade dessas moradias caso diretrizes de funcionalidade e flexibilidade tivessem sido adotadas no ato projetual.
Espera-se, com este trabalho, fornecer subsídios aos que lidam com pesquisas em temas
habitacionais, reunindo informações que podem contribuir para diferentes estudos nesta
área. Entende-se que a disponibilização do método apresentado, bem como os resultados obtidos na avaliação dos projetos do PMCMV de Cuiabá podem trazer contribuições tanto para a área acadêmica quanto para os profissionais que atuam no setor imobiliário habitacional.
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RESUMO
O problema de destacamento de placas cerâmicas em fachadas é um fato que provoca preocupação sempre que este tipo de revestimento é especificado. Se, por um lado, a solução deste problema não é uma
tarefa fácil, certamente parte dela passa pela existência de um projeto de revestimento de fachada suficientemente detalhado. Dentro deste contexto, a ABNT criou a comissão de estudos (CE 189:000-03) das
cinco normas brasileiras de revestimentos cerâmicos: NBR 8214 (1983), 9817 (1987), 13753 (1996),
13754 (1996) e 13755 (1996). Este artigo, então, tem o objetivo de expor as atividades do comitê, suscitando o aparecimento de críticas e sugestões para o novo corpo das normas. Iniciados os trabalhos pela
norma de fachadas (13755), estão previstas grandes alterações no corpo do texto, tanto conceituais como
de detalhes. O item 5.1. Juntas, foi completamente remodelado e três tipos de juntas estão citados: estrutural, movimentação e assentamento. Para as juntas de movimentação foram definidas situações típicas de
uso, posicionamento, cuidados e geometrias possíveis. Outros fatores, como existência de projeto, tipo de
fiscalização, flutuação térmica de longo e curto prazo do local, características das placas e propriedades
do emboço e argamassa adesiva também estão sob análise, tudo com o objetivo de compilar fatores críticos do revestimento sob a ótica da visão sistêmica do edifício. Ainda que o novo documento contemple
qualquer tipo de placa cerâmica, inclusive pastilhas, um texto de norma não pode abarcar todas as situações possíveis na prática, motivo por que irá sugerir a consulta a um especialista no assunto para que um
mínimo de esforço no projeto de revestimento seja despendido ainda na fase de concepção do edifício.
Palavras-chave: revestimento cerâmico, juntas de fachada, projeto de revestimento.

ABSTRACT
Delaminating of ceramic tiles is a problem that worries designers always this type of finishing is present.
Although the solution to this problem is not an easy one, it certainly involves a good design. Thinking
about that, ABNT has created a technical committee to review some Brazilian standards: 8214 (1983),
9817 (1987), 13753, 13754 and 13755 (1996). The objective of this article is to describe what has been
done so far and more contributions from many people can be compiled. NBR 13755 is the first standard
to be revised and some big adjustments are about to happen. The item 5.1 Joints was reformulated at all
and three types of joints are shown: structural, movement and grout joint. For the movement joints, typical situations of use, positioning and geometry were defined. Other factors, like design, type of on-site
inspection, short and long-term thermal variations, tile properties, render and mortar properties are also
under analysis, all with the goal of summarizing critical factors that contribute to the stability of the ceramic tiling. This standard is for any type of ceramic tile, even mosaics, but it is impossible to describe all
the situations. So, in those cases, specific details should be specified by the designer/architect.
Keywords: ceramic tiling, joints, external renderings design.

1

INTRODUÇÃO

A NBR 13755 - Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e
com utilização de argamassa colante – Procedimento (ABNT, 1996) é a norma brasileira que orienta a execução de revestimentos cerâmicos de fachada. Datado de 1996, o
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texto se aplica a placas com área de superfície de até 400cm2 e espessura máxima de
15mm, excluídas as pastilhas.
Ocorre que esta abrangência, com o crescente uso de placas de dimensões superiores,
deixa uma parcela dos revestimentos cerâmicos executados no país "sem" embasamento
técnico. Entenda-se aqui "sem" como a ausência de um documento formal que englobe
e descreva a execução do revestimento com o uso de pastilhas e placas de área superior
a 400cm2. Existem, sim, outros documentos importantes, como publicações acadêmicas,
artigos publicados em anais diversos e os compêndios do Qualicer.
Este artigo, então, não possui o objetivo de relatar resultados de ensaios ou pesquisas
científicas, mas sim de expor as profundas alterações do texto da NBR 13755 num evento com a participação de inúmeros elos da cadeia produtiva, elos estes capazes de
dar contribuições importantes para a consolidação do texto final da referida norma.
2

PROJETO DE REVESTIMENTO

2.1

Aspectos gerais

O projeto de revestimento visa produzir detalhes construtivos e especificações técnicas
de materiais e métodos construtivos adequados a cada situação. As diversas camadas
que compõem o sistema, se fossem de movimentação livre, apresentariam comportamento bastante diferenciado daquele que apresentam quando imersas no sistema, que
impõe restrições e leva ao surgimento de esforços internos. Tais esforços tendem a ser
tão mais expressivos quanto mais rígidas as camadas e, caso atinjam valores excessivos,
podem levar ao surgimento de fissuras, perda de aderência e outros problemas.
Inúmeras são as variáveis que influenciam o desenvolvimento de um projeto, várias
delas discutidas por Goldberg (2011), pela AS 3958.2 (AS, 1992), pela BS 5385.2 (BSI,
2006) e por outros textos, não menos relevantes. Desta forma, o projetista de revestimento precisa levar em consideração alguns fatores importantes no desenvolvimento do
projeto, dentre os quais se destacam:


estabilidade global da edificação: concreto moldado in loco, alvenaria estrutural,
concreto pré-moldado, estrutura metálica etc;



cronograma de execução da estrutura;



exigências arquitetônicas: modulação das placas em função do tamanho dos panos e da presença de juntas de movimentação;



tipo de substrato: rigidez, resistência mecânica e resistência superficial;



características e propriedades das placas: tamanho, cor e dilatação térmica, absorção de água, expansão por umidade (EPU), esmaltação;



características e propriedades da argamassa colante: aderência e capacidade de
absorver deformações;



características e propriedades do rejunte: rigidez, aderência à lateral das placas,
resistência mecânica;



variação térmica: condições climáticas a curto e médio prazos, insolação das fachadas, temperatura à época do assentamento;

Com base nestes dados de entrada e em outros que o projetista julgar importantes, a
comissão de estudos julgou prudente que o projeto de revestimento deve conter, no mínimo, as especificações seguintes:
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a modulação das placas, que deve ser desenvolvida de modo a evitar que se usem frações de placas cerâmicas. Recortes e regras a serem adotadas em caso de
exceções devem ser previstos;



detalhes construtivos: encontro das placas em quinas internas e externas; encontro com esquadrias, peitoris, pingadeiras; detalhes de requadro de vãos etc;



tipo de substrato e sua forma de produção e controle, bem como especificação de
reforços quando necessário;



tipo de argamassa colante;



largura das juntas de assentamento e tipo de rejunte;



tamanho dos panos de revestimento;



especificação das juntas de movimentação: geometria, posição, técnica de execução;



técnica de assentamento das placas e ferramentas utilizadas;



cuidados especiais durante a etapa de produção, caso necessários.

Tais especificações devem ser dadas na forma de texto, esquemas, detalhes construtivos
ou quaisquer outros meios que o projetista julgue prudente de modo a evitar dúvidas
quando da leitura do projeto.
Uma vez que as variáveis de entrada são numerosas e contemplá-las em um único texto
ou tabela é impraticável, existe a tentativa de criação de uma tabela com a ponderação
de alguns fatores de maior representatividade, como ilustrado na Tabela 1. Este exemplo
(fator térmico), ainda em desenvolvimento, poderá estar acompanhado de outros dois:


fator geométrico, que engloba características das placas, tamanhos dos panos e
largura das juntas de assentamento;



fator qualidade, que revela a importância do tipo de controle de execução existente na obra.
Tabela 1 - Exemplo de variáveis de entrada do projeto
Classe de agressividade

Item

Suave

A = Cor da placa

Médio

Agressivo

1. Clara

2. Média

3. Escura

o

o

C = Flutuação térmica

1. até 5 C

2. até 10 C

3. > 10oC

Classe de vento pela escala
Beaufort

Até 3

Até 6

7 ou superior

Temperatura à época do
assentamento

De 10 a 25 oC

De 5 a 10 oC,
26 a 30 oC

< 5 oC ou > 30oC

Fator Térmico T = ?
Fonte: CE 189:000-03

Uma vez definidos os fatores, individualmente constituídos por ponderações de cada
subgrupo de variáveis de entrada, o revestimento poderá ser classificado segundo graus
de estabilidade. A tabela, longe de ser conclusiva e/ou exaustiva, tem por objetivo apenas situar o projetista, de forma que fatores importantes não passem despercebidos durante a elaboração do projeto.
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2.2

Juntas

Dentre as maiores alterações do texto, o item Juntas mereceu especial atenção. Discussões oriundas de experiências práticas de especialistas no assunto e a compilação de
diversas recomendações de normas internacionais deram origem a um novo texto, mais
abrangente do que o original. No total, três tipos de juntas serão contempladas, como
mostrado na Tabela 2.
Tabela 2 - Configuração típica dos tipos de junta
Tipo de junta

Potencial de movimentação

Assentamento (rejunte entre placas)

Muito baixo

Movimentação

Baixo a muito alto

Estrutural

Alto a muito alto

Fonte: CE 189:000-03

2.2.1

Juntas estruturais

A junta estrutural é um espaço regular que separa a estrutura em partes independentes,
limitando/absorvendo as deformações do edifício como um todo. Normalmente as juntas estruturais são definidas pelo calculista da estrutura de acordo com as movimentações previstas para cada parte da edificação.
Sobre as juntas estruturais, o projeto de revestimento deve contemplar a execução de
juntas de movimentação com seccionamento do substrato necessariamente até a base.
As características geométricas desta junta precisam ser calculadas levando em consideração as propriedades do selante e as movimentações previstas, lembrando que o uso de
selantes pode não ser uma opção viável.
2.2.2

Juntas de movimentação

A principal função das juntas de movimentação é subdividir as superfícies revestidas
com peças cerâmicas de modo a formar painéis que suportem os efeitos cumulativos das
movimentações transmitidas pelo edifício, adequando assim as solicitações impostas à
resistência dos materiais empregados. Estas juntas servem também para separar o revestimento cerâmico de outros elementos construtivos da fachada que se movimentam de
forma distinta (Medeiros, 1999).
Quando é esperado movimento significativo entre as duas superfícies unidas pela junta,
é recomendável que o sulco se aprofunde até atingir a base. Caso isto não ocorra, a movimentação diferencial pode causar a ruptura da camada do revestimento de forma não
previsível e comprometer o desempenho do sistema. Assim, além da função geométrica,
permitindo a confecção de uma junta de dimensões adequadas, o sulco possui também a
função induzir o surgimento das potenciais fissuras de maneira confinada e regular. A
Figura 1 apresenta a configuração típica de uma junta de movimentação com corte do
substrato até a base.
A Figura 2 ilustra, numa estrutura de concreto armado moldado in loco com vedação em
alvenaria, a posição de maior probabilidade do surgimento de fissuras: a interface fundo
de viga/fixação da alvenaria. A Figura 3, por sua vez, ilustra a posição da junta em relação ao fundo de viga.
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Figura 1 - Junta de movimentação com corte total do substrato

Fonte: NBR 13755 (1996), modificada

Figura 2 - Origem provável da fissura: fundo de viga

Fonte: autoria própria

Figura 3 - Posição da junta de movimentação em relação ao fundo de viga

Nível teórico do
fundo de viga

Fonte: NBR 13755 (1996), modificada
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Uma vez que nesta região (fundo de viga/alvenaria) pode haver movimento diferencial e
uma fissura tem início, esta fissura tende a percorrer o emboço pelo caminho de menor
energia. Assumindo um comportamento homogêneo do emboço nesta região, a fissura
aparecerá na região plana da fachada se a distância E (espessura da argamassa) for menor do que a distância que a separa da junta (L). Desta forma, a distância L<E é a distância máxima teórica que o sulco deve estar da região mais suscetível à fissuração.
Em outras palavras, o sulco pode estar afastado da região de origem da fissura no máximo de uma distância igual à espessura do emboço para que consiga "atrair" a fissura
para seu interior. Este afastamento pode ser dado tanto pelo próprio nível do friso quanto pela profundidade de corte do sulco. Se esta premissa não puder ser atendida devido à
posição do friso ou à baixa espessura do substrato, detalhes específicos devem ser previstos em projeto.
Existem, entretanto, casos em que o movimento esperado da junta é pouco significativo,
como por exemplo: transição entre elementos distintos do revestimento, entre diferentes
tipos de placas, na união das placas com elementos decorativos, nos encontros de revestimentos de piso com paredes, no encontro de placas com pingadeiras e esquadrias etc.
Estas juntas, também conhecidas como juntas de transição, são também utilizadas com o
objetivo de dividir panos extensos em partes menores.
Embora não contemplada com este nome no novo texto da NBR 13755 (para evitar confusão de nomes com outras bibliografias), estas juntas interrompem apenas as camadas
de acabamento (placas) e fixação (argamassa colante) e, portanto, estão sobre um substrato contínuo, sem sulco. Como consequência, para que as duas bordas da junta se movimentem de maneira significativa e solicitem a propriedade elástica do selante, é necessário que haja ruptura do substrato ou destacamento das bordas, o que caracterizaria
falha do sistema.
Uma vez que tal fato não ocorre, a movimentação das juntas de transição é muito reduzida e a teoria da adesão do selante em três pontos não se aplica, de forma que a presença de qualquer elemento (fita de fundo de junta, por exemplo) que impeça a adesão do
selante ao substrato depende do projetista (Figura 4). As juntas de transição podem ser
comparadas a um rejunte de módulo extremamente reduzido e, caso seja considerado
prudente pelo projetista, podem ser inseridas entre duas juntas de movimentação, diminuindo o acúmulo de compressão entre as placas cerâmicas de um mesmo pano.
Figura 4 - Exemplo de junta de transição, com e sem fita e fundo

Fonte: NBR 13755 (1996), modificada
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2.2.3

Posicionamento das juntas

Tipicamente, juntas horizontais de fachada devem ser posicionadas a cada pé direito do
edifício, coincidindo com o fundo de viga, desde que não distanciadas em mais de 3m.
Em caso de pé direito superior a 3m, o posicionamento da junta horizontal, seja ela trabalho ou transição, deve ser especificado pelo projetista do revestimento.
Este tipo de junta, entretanto, pode apresentar movimentação significativa ou não, dependendo do tipo de base, condições de contorno e do próprio revestimento. Assim,
nesta posição pode ser especificada uma junta de movimentação com corte total do
substrato ou até mesmo uma junta de transição sem corte, onde o sulco se resume ao
vão entre duas placas adjacentes aprofundado até a superfície do emboço.
Juntas verticais devem ser posicionadas no máximo a cada 6m e sua posição é largamente influenciada por disposições arquitetônicas, como janelas e outros detalhes do
revestimento. Como guia orientativo do posicionamento das juntas contempladas na
nova NBR 13755, a Tabela 3 expõe algumas situações típicas.
Tabela 3 - Guia típico de uso das juntas de movimentação
Junta com corte total do substrato
 sobre juntas estruturais
 união da alvenaria de vedação com lajes/vigas de cobertura, principalmente quando as
lajes não possuem isolamento térmico;
 união da alvenaria de vedação com elementos estruturais de concreto em estrutura prémoldada;
 sobre interfaces entre dois materiais distintos na base onde é esperada movimentação diferencial significativa, como por exemplo união da alvenaria de vedação com estruturas de
aço;

Movimentação

 união da alvenaria de vedação com rampas de garagem, lajes/vigas dos térreos e dos sobressolos;
 união da alvenaria de vedação com quaisquer elementos estruturais de concreto onde é
esperado movimento diferencial expressivo, como por exemplo em platibandas, fundos de
viga de lajes de cobertura;
 sacadas em balanço quando é esperado movimento significativo na quina do diedro definido pelos panos de revestimento da sacada e da fachada principal.

Junta com corte parcial do substrato ou sem corte
 união da alvenaria de vedação com as vigas de borda dos pavimentos tipo de estruturas
convencionais reticuladas de concreto moldadas in loco. Caso sejam esperadas movimentações expressivas nestes locais ou nos pavimentos extremos, como térreo e região da cobertura, juntas de movimentação podem ser especificadas;
 fachadas em torres de alvenaria estrutural;
 diedros verticais internos e externos sobre base contínua quando qualquer um dos planos
tiver extensão superior a 6m;
 juntas sobre base contínua com o objetivo de limitar a extensão dos panos de placas;
 interface entre as placas cerâmicas e elementos construtivos diferentes, como esquadrias
e elementos arquitetônicos (cornijas, molduras, sancas etc);
 interface entre panos de placas cerâmicas de tamanhos e cores distintos, como por exemplo a união de pastilhas com placas de porcelanato.

Fonte: CE 189:000-03
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3

EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO

3.1

Qualidade do substrato

Basicamente, o substrato (emboço) para assentamento das placas cerâmicas deve ser
preparado de acordo com as normas NBR 7200 (ABNT, 1998) e NBR 13749 (ABNT,
2013). Quando grandes espessuras de argamassa forem necessárias, seja por motivos de
regularização da base ou detalhes arquitetônicos, é indicada a aplicação de uma camada
de regularização reforçada com tela, preferencialmente metálica. São consideradas
grandes espessuras aquelas acima do limite máximo indicado pelo fabricante do produto
ou, na ausência deste, 40mm.
As telas podem ser inseridas por pressão na argamassa fresca ou ser previamente afixadas à base, sendo sua posição final mais comum aquela à meia espessura da camada de
regularização, podendo variar de acordo com as especificações técnicas do projeto de
revestimento. A posição desejada pode ser garantida por meio do uso de taliscas ou espaçadores pré-ancorados à base. Caso a espessura total do revestimento seja superior a
70mm, detalhes especiais devem ser obrigatoriamente previstos em projeto, podendo
suplantar as especificações contidas no texto da norma.
Por fim, é necessário padronizar o teste de resistência superficial do emboço, que vem
sendo executado há vários anos com base no ensaio de aderência hoje existente mas
com a alteração de que não existe corte do substrato. Em princípio, serão sugeridos valores de acordo com o tamanho de placa, sendo o mínimo de 0,5MPa.
3.2

Assentamento das placas

O assentamento das placas cerâmicas segue o método usualmente empregado com o uso
de desempenadeiras denteadas. Serão sugeridos alguns tipos em função do tamanho das
placas, como ilustra a Tabela 4.
Tabela 4 - Desempenadeiras denteadas para assentamento
Placas cerâmicas
(cm2)

Dentes

Altura mínima
do cordão

Pastilhas

6mm

4 mm

Seguir recomendação do fabricante

até 400

8mm

6 mm

Camada única (substrato apenas)

Até 900

10mm

8 mm

Camada única (substrato apenas)

Acima de 900

10mm

8 mm

Dupla camada (verso da placa e substrato)

Aplicação

Fonte: CE 189:000-03

Entretanto, o número de casos específicos e tamanhos de placas não pode ser abarcado
dentro de um único texto, de forma que será inserida uma sugestão de cobrimento do
tardoz em função do local de aplicação das placas (Tabela 5), de maneira semelhante ao
sugerido pela AS 3958.1 (AS, 2007). O objetivo da desempenadeira denteada se resume
em proporcionar uma camada homogênea e de espessura constante de argamassa, mas
seu uso não é a única maneira de atingir tal resultado. Desta forma, os dentes das desempenadeiras não estarão restritos ao formato retangular.
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Tabela 5 - Preenchimento mínimo do tardoz das placas
Ambiente

Preenchimento

Paredes internas residenciais

65%

Paredes internas não residenciais

80%

Áreas úmidas

90%

Fachadas

90%

Fonte: AS 3958.1

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O novo texto da NBR 13755 tem a pretensão de tornar-se um guia para a execução de
revestimentos cerâmicos. Sabe-se, entretanto, que inúmeras são as variáveis de entrada,
variáveis estas que têm maior ou menor importância de acordo com o tipo de edifício e
sua localização geográfica no país. Assim, como o texto não pode ser exaustivo, algumas variáveis importantes dentro do contexto do sistema podem ser apontadas, remetendo sua análise integrada ao projetista do revestimento, assim como o fazem o TCNA
(2013) e outras normas internacionais.
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RESUMO
A sustentabilidade ambiental de edificações tem sido uma demanda de mercado para as empresas de
projeto. Assim, as empresas devem possuir uma organização interna que permita gerar um ambiente mais
favorável à produção de edificações sustentáveis. O objetivo deste artigo é identificar e analisar
criticamente as recomendações para o processo de projeto de edificações sustentáveis e relacioná-las com
a estrutura de empresas de projeto. O método utilizado é a pesquisa bibliográfica, que permitiu selecionar
recomendações provenientes de guias disponíveis para os profissionais da área de Arquitetura,
Engenharia e Construção (AEC). O modelo de gestão proposto por Oliveira (2005), específico para
pequenas empresas de projeto de edificações, foi escolhido para identificação de seus processos
gerenciais. As recomendações mais frequentes nos guias se referem aos requisitos do cliente; escopo dos
agentes envolvidos; papéis e responsabilidades; objetivos ambientais do empreendimento; estratégias
energéticas; simulação energética; análise do projeto sustentável em relação aos requisitos do cliente, aos
objetivos ambientais e programa do empreendimento; comissionamento. Essas recomendações se
relacionam mais diretamente com os processos de gestão comercial e marketing, planejamento
estratégico, gestão de pessoas, planejamento e controle do processo de projeto, avaliação de desempenho
e serviços agregados ao projeto.
Palavras-chave: Sustentabilidade ambiental, Guias, Gestão de empresas, Projeto de edificações.

ABSTRACT
The environmental sustainability of buildings has become a growing market demand. Design firms shall
have an internal organization that enables a favorable environment for development of sustainable
building designs. Our aim is to identify and to critically analyze relevant published recommendations for
the design process of sustainable buildings and relate them to the structure of design firms.
Bibliographical research allowed screening of recommendations available in guides for Architecture,
Engineering and Construction (AEC) professionals. Oliveira (2005) management model, specific for
small building design firms, was chosen for identifying their processes. The most frequent
recommendations in the guides refer to client requirements; scope of the agents involved; roles and
responsibilities; environmental objectives of the project; energy strategies; energy simulation; analysis of
sustainable design in relation to client requirements, environmental objectives and project program; and
commissioning. These recommendations relate more directly to processes of business management and
marketing, strategic planning, people management, planning and control of the design process,
performance evaluation and services aggregated to the design.
Keywords: Environmental sustainability, Guides, Design firms management.
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1

INTRODUÇÃO

A sustentabilidade ambiental de edificações tem sido uma demanda de mercado para as
empresas de projeto. Assim, as empresas devem ter uma organização interna que
permita gerar um ambiente mais favorável para o desenvolvimento de projetos de
edificações sustentáveis.
Para Salgado, Chatelet e Fernandez (2012), mudanças na organização e gestão do
processo de projeto são necessárias a fim de atender aos requisitos de desempenho
ambiental da edificação, e a sua melhoria depende do estabelecimento de um sistema de
gestão que auxilie os profissionais a lidarem com esses requisitos. Segundo os mesmos
autores, as condicionantes da produção de edificações que considerem os princípios da
qualidade ambiental podem ser divididas em técnicas e organizacionais. As técnicas se
relacionam à qualidade ambiental do produto edifício em todo o seu ciclo de vida,
traduzida pelas soluções de projeto. Já as organizacionais se relacionam às práticas
adotadas no dia a dia das empresas, que precisam ser analisadas e adaptadas, para que
os profissionais possam atender positivamente às demandas do projeto integrado –
fundamental para o alcance de metas de construção sustentável.
Entende-se que as práticas mencionadas devem ser apoiadas pela gestão da empresa de
projeto, devido à relação com seus processos: planejamento estratégico, pela definição
do foco em edificações sustentáveis; gestão de pessoas, pela capacitação; gestão
comercial, pela relação com o cliente que demanda esse tipo de edificação, contratação;
entre outros.
O objetivo deste artigo é identificar e analisar criticamente as recomendações para o
processo de projeto de edificações sustentáveis e relacioná-las com a estrutura de
empresas de projeto. Essas recomendações são provenientes de guias disponíveis para
os profissionais da área de AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção).
2

METODOLOGIA DE PESQUISA

A abordagem metodológica adotada na pesquisa está representada pela Figura 1.
Figura 1 – Metodologia de pesquisa

O modelo de gestão proposto por Oliveira (2005) foi escolhido para identificação dos
processos por se tratar de um modelo específico para pequenas empresas de projeto de
edificações. Ele é composto por nove módulos: planejamento estratégico; estrutura
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organizacional; gestão de custos; gestão de recursos humanos; gestão comercial e
marketing; sistema de informação; planejamento e controle do processo de projeto;
serviços agregados ao projeto e avaliação de desempenho. O Quadro 1 detalha os
objetivos dos módulos de gestão no contexto da implementação do modelo em empresas
de projeto.
Quadro 1 – Descrição dos módulos de gestão
Módulos de
gestão

Objetivos no contexto da implementação do modelo

Estrutura
organizacional

Deve-se analisar como a estrutura da empresa permite a execução de suas
estratégias e a realização do seu trabalho. Além disso, deve-se considerar
como a estrutura se harmoniza com os indivíduos que ali trabalham e qual é
o impacto sobre as suas atividades.

Planejamento
estratégico

Permite conhecer e melhor utilizar os pontos fortes da empresa; conhecer,
eliminar ou adequar os seus pontos fracos; conhecer e aproveitar as
oportunidades externas, assim como evitar as ameaças; criar uma agenda
para objetivos e metas da empresa.

Planejamento e
controle do
processo de
projeto

A elaboração de instrumentos para planejamento e controle do processo de
projeto traz consideráveis benefícios ao processo de avaliação final do
projeto, tanto em relação aos aspectos técnicos quanto com relação aos
aspectos de gestão. Os dados advindos destes instrumentos possibilitam o
estabelecimento de diretrizes para aprimoramento dos novos projetos, por
meio da comparação entre as atividades previstas e as realmente realizadas.

Gestão
financeira

Instrumentos simplificados para organização e controle das receitas, dos
custos fixos e dos custos diretos da pequena empresa de projetos de
edificações devem ser desenvolvidos.

Estratégias e ferramentas de marketing devem ser definidas com o objetivo
de fazer com que o cliente perceba que o serviço “projeto” é parte
Gestão comercial
indissociável do produto edifício, de modo a criar a sensação de necessidade
e marketing
desse serviço. Além disso, um método para precificação dos projetos deve
ser estabelecido e as propostas técnico-comerciais devem ser elaboradas.
Sistema de
informação

Mecanismos simples e consistentes para emissão, recebimento e
armazenagem das informações necessárias para o processo de projeto e para
a gestão da empresa de projeto devem ser criados, de modo a facilitar a
disponibilidade e a quantidade da informação no momento certo.

Gestão de
pessoas

Procedimentos simples e básicos para a contratação de colaboradores,
educação continuada e treinamento devem ser propostos, bem como para a
organização das terceirizações, com enfoque para o aperfeiçoamento
tecnológico dos profissionais, melhoria do clima organizacional e garantia
de melhor qualidade dos projetos realizados pela empresa.

Serviços
agregados ao
projeto

Práticas devem ser estabelecidas com o objetivo de criar uma linha direta de
comunicação com o cliente e usuários do projeto (contratante, obra e usuário
da edificação), de modo a aperfeiçoar continuamente o processo de projeto.

Avaliação de
desempenho

Uma sistemática para avaliação do desempenho dos projetos desenvolvidos
pela empresa e avaliação do desempenho do seu sistema de gestão deve ser
proposta.

Fonte: OLIVEIRA (2005)
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Os guias foram selecionados por conter recomendações para o processo de projeto de
edificações sustentáveis.
3
3.1

A ESTRUTURA DA EMPRESA DE PROJETO E O PROCESSO DE
PROJETO DE EDIFICAÇÕES SUSTENTÁVEIS
A empresa de projeto de edificações

De acordo com Emmitt (2007), empresas de projeto bem sucedidas estão
comprometidas em satisfazer seus clientes por meio de um bom projeto, expertise
técnica, entregas dentro do programa e do orçamento; possuem objetivos de negócio
claros por meio do equilíbrio entre projeto, tecnologia e gestão.
Grande parte das empresas de projeto possui uma série de deficiências em suas práticas
de gestão. Em seu estudo, Souza (2009) identificou, dentre outras, as seguintes: a
prática do planejamento estratégico não sistemática; ausência de fluxos de trabalho
estabelecidos para os diversos processos técnicos e administrativos; desconhecimento
dos métodos para a gestão financeira; funções, cargos e salários não organizados;
negligência nas análises necessárias para a elaboração das propostas técnico-comerciais;
falta de sistematização quanto à entrega dos projetos, visitas à obra durante a execução e
avaliação pós-ocupação; ausência de indicadores para o acompanhamento do processo
de projeto, nem das rotinas gerenciais da empresa como um todo na maior parte das
empresas; desconhecem o fluxo de informações referentes aos diversos processos da
empresa (técnico e administrativos).
Segundo Melhado (2012), “em seu “mundo único”, os projetistas muitas vezes se
mostram fortemente reativos às necessidades de melhoria da gestão; até certo ponto,
mas não abertamente, esses profissionais questionam a real necessidade de se fazer
gestão, mesmo se essa necessidade é perceptível na sua própria prática diária. Outro
perfil típico do profissional de projeto pode ser denominado gestor “autodidata”,
representado pela adoção de métodos por vezes ineficientes e controles muito
burocráticos”.
Li et al. (2014) exploraram a capacidade e os recursos necessários de empresas de
projeto para trabalhar com empreendimentos que buscam certificação ambiental em
Cingapura. Em sua revisão bibliográfica, os autores levantaram os seguintes recursos
organizacionais necessários a este tipo de empresas: capacidade financeira, competência
tecnológica, experiência e conhecimento, recursos humanos, imagem da empresa,
capacidade de inovação, estrutura organizacional e cultura organizacional. Por meio de
uma survey e estudos de caso, os autores verificaram que os três recursos mais críticos
para atuar em empreendimentos com metas ambientais são: experiência e conhecimento
em green building, cultura organizacional e capacidade de inovação.
Recursos organizacionais são necessários para que a empresa participe da produção de
edificações com metas ambientais, mas como relacionar a sua estrutura com projetos
sustentáveis? O Quadro 2 apresenta essa relação.
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Quadro 2 – Os processos da empresa de projeto e fatores relevantes em projeto
sustentável
Módulos de
gestão
Estrutura
organizacional
Planejamento
estratégico

Planejamento e
controle do
processo de
projeto

Gestão
financeira

Fatores relevantes - projeto sustentável



Estrutura da empresa x execução das estratégias em relação a projetos
sustentáveis
Estrutura da empresa x realização do trabalho




Posicionamento estratégico da empresa no mercado de projetos sustentáveis
Identificação dos pontos fortes, fracos, das ameaças e oportunidades em
relação a projetos sustentáveis



Mapeamento do processo de projeto, incluindo novas atividades (definição
de objetivos ambientais, pesquisa de materiais e componentes, simulação
energética, comissionamento, documentação de certificação etc.), novos
agentes (consultores e especialistas) e novas ferramentas (ferramenta de
simulação, check-lists de certificação etc.)
Inclusão de requisitos ambientais
Levantamento de horas de trabalho dispendidas








Investimentos em capacitação e tecnologia
Levantamento de custos do projeto sustentável (horas de trabalho,
especialistas)
Precificação do projeto sustentável



Propostas técnico-comerciais que permitam o atendimento aos objetivos
ambientais
Modelos contratuais (estimular o processo de projeto integrado)
Elementos contratuais (escopo do projeto sustentável)
Análise dos requisitos do cliente x recursos disponíveis (a empresa
consegue entregar o que está sendo requisitado?)
Relação com o cliente contratante

Sistema de
informação






Objetivos ambientais
Requisitos ambientais
Formalização das informações
Comunicação interna e com os agentes externos, equipe de projeto

Gestão de
pessoas







Capacitação
Perfil profissional
Competências adequadas ao projeto sustentável
Matriz de responsabilidades
Remuneração adequada





Sistematização quanto à entrega do projeto sustentável
Acompanhamento da obra (visitas) para manutenção do desempenho
ambiental projetado
Avaliação Pós-Ocupação






Análise projeto sustentável x requisitos do cliente
Análise projeto sustentável x objetivos ambientais
Análise projeto sustentável x programa do empreendimento
Criação e acompanhamento de indicadores

Gestão
comercial e
marketing

Serviços
agregados ao
projeto

Avaliação de
desempenho





Fonte: Os autores
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3.2

Análise e discussão – A relação entre as recomendações para o processo de
projeto de edificações sustentáveis e a estrutura da empresa de projeto

Os guias selecionados para análise estão descritos no Quadro 3.
Quadro 3 – Guias selecionados para análise
Ano/ País
Título
Document D503™ – 2011 - Guide for Sustainable Projects,
2011,
AIA [1]
EUA
including Agreement Amendments and Supplementary Conditions
Identifica e discute pontos chaves relacionados aos novos papéis, responsabilidades, riscos e
oportunidades para os arquitetos e empreendedores, em função do projeto e da construção
sustentável. Auxilia no entendimento das considerações contratuais em relação ao projeto e à
construção sustentável.
An Architect’s Guide to Integrating Energy Modeling in the Design
2012,
AIA [2]
EUA
Process
Contribui para o entendimento de que a modelagem energética está relacionada ao trabalho do
arquiteto. O guia é uma referência que motiva o envolvimento do arquiteto nas discussões sobre
energia, enfatiza a responsabilidade deste agente.
Guia sustentabilidade na arquitetura: diretrizes de escopo para
2012,
AsBEA
Brasil
projetistas e contratantes
Estabelece escopo e procedimentos para o desenvolvimento de projetos com enfoque em
sustentabilidade.
2006,
ASHRAE GreenGuide - The Design, Construction, and Operation
ASHRAE
EUA
of Sustainable Buildings
Referência principalmente para projetistas de sistemas de HVAC&R (Heating, Ventilation, Air
Conditioning & Refrigeration), trata de projeto de alto desempenho e processo de projeto da
perspectiva de sistemas.
2012, UK
BSRIA
A Design Framework for Building Services
Apresenta uma estrutura para alocar as atividades de projeto, em conexão com o empreendimento
(inclui as questões de sustentabilidade ambiental). O guia foi revisado para alocar as atividades
relacionadas ao BIM.
Good Practice Guide 287 - The design team’s guide to
BRECSU
environmentally smart buildings - energy-efficient options for new 2000, UK
and refurbished offices
Organizado de acordo com o RIBA Plan of Work, apresenta as ações chaves a serem realizadas
em cada fase de projeto para garantir a eficiência energética de edificações comerciais.
2004, UK
CIBSE
Energy efficiency in buildings
Aborda as oportunidades para se alcançar a eficiência energética da edificação. Destaca a forte
interação entre a envoltória da edificação, os sistemas de aquecimento e refrigeração, iluminação
etc.
2007, UK
CIC
The CIC Scope Of Services Handbook
Compreende um escopo detalhado e integrado de serviços para a produção de edificações. Define
as fases do empreendimento e as atividades a serem realizadas pelos agentes envolvidos.
2011, UK
RIBA [1]
Green Overlay to the RIBA Outline Plan of Work
Trata da inserção da sustentabilidade ambiental no processo de projeto de edificações.
2013, UK
RIBA [2]
RIBA Plan of Work 2013
Trata da reestruturação do processo de projeto de edificações, com a inserção da sustentabilidade
ambiental e do BIM.
Fonte

Fonte: Os autores (Org.)
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O Quadro 4 apresenta as recomendações encontradas nos guias, separadas em três
categorias (planejamento do empreendimento, desenvolvimento do projeto e pósprojeto), além da relação entre essas recomendações e a estrutura da empresa, com base
no modelo de Oliveira (2005). É importante destacar que os processos são interrelacionados e têm alguma relação direta ou indireta com as recomendações. O Quadro
2 evidencia aqueles com influência mais direta.
As recomendações mais frequentemente encontradas nos guias se referem aos requisitos
do cliente; escopo dos agentes envolvidos; papéis e responsabilidades; objetivos
ambientais do empreendimento; estratégias energéticas; simulação energética; análise
do projeto sustentável em relação aos requisitos do cliente, aos objetivos ambientais e
programa do empreendimento; comissionamento.
O guia do AIA [1] evidencia as responsabilidades do arquiteto referentes à
sustentabilidade ambiental no projeto, a importância do escopo de projeto, esclarecendo
os serviços básicos e essenciais. Os guias da ASHRAE e BRECSU, que tratam de
eficiência energética, mencionam um meio de promover o envolvimento da equipe de
projeto: a charrete de projeto. O guia da AsBEA tem foco no edifício, em determinar o
que seria um edifício sustentável e o que deveria ser feito para produzir um.
Porém, é fundamental aquilo que nenhum dos guias mostra: como a empresa de projeto
deveria se posicionar frente às recomendações para o projeto sustentável? Se a empresa
deseja alcançar esse resultado (projeto sustentável), é necessário identificar os meios
para se chegar a esse fim, que estão presentes na gestão, para atender às recomendações.
Essas recomendações se relacionam mais diretamente com os processos de gestão
comercial e marketing, planejamento estratégico, gestão de pessoas, planejamento e
controle do processo de projeto, avaliação de desempenho e serviços agregados ao
projeto. O SI (Sistema de informações) permeia todos os processos, com seus
mecanismos para emissão, recebimento e armazenagem das informações necessárias ao
processo de projeto e à gestão da empresa.
Por exemplo, o planejamento estratégico deve se articular com uma gestão comercial
estruturada para melhor entendimento dos requisitos do cliente que valoriza a
sustentabilidade ambiental como requisito de projeto. Igualmente, no que diz respeito à
gestão de recursos humanos, será dada prioridade à capacitação técnica da equipe em
soluções sustentáveis. Dado esse foco, portanto, a empresa deve contemplar a temática
ambiental em todas as suas ações de gestão.
No caso das simulações de desempenho ambiental, a empresa insere a simulação em seu
escopo de projeto, adquire licenças e contrata treinamentos para uso de softwares
apropriados, tomando essa responsabilidade para sua equipe e organizando seu sistema
de informação segundo a documentação exigida por uma certificação específica; ou
define como será a interação com o responsável pela realização dessa atividade, e como
esse trabalho será inserido no projeto, quando se tratar de um consultor. Tomadas as
decisões estratégicas, recursos humanos, financeiros e tecnológicos devem ser
mobilizados. Diante disso, fica claro que a empresa deve tomar uma posição proativa
diante da realidade que é a solicitação de um projeto sustentável.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entende-se que a empresa de projeto envolvida na produção de edificações com metas
agressivas de sustentabilidade ambiental deve dispor de um ambiente favorável para o
desenvolvimento de projetos sustentáveis.
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Quadro 4 – Relação entre as recomendações para o processo de projeto de edificações sustentáveis e a estrutura da empresa de projeto

PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO

RECOMENDAÇÕES

AIA
[1]

AIA AsBEA ASHRAE BSRIA BRECSU CIBSE CIC RIBA RIBA
[2]
[1]
[2]

Discutir e entender os requisitos do cliente

X

Realizar um workshop com a equipe de
projeto sobre os requisitos, meios para
atendê-los, critérios e como medi-los

X

Estabelecer o escopo dos agentes envolvidos
(serviços básicos e adicionais, novos agentes)

X

Se for o caso, estabelecer o escopo dos
serviços relacionados à certificação ambiental

X

Definir e documentar os papéis e as
responsabilidades dos agentes envolvidos

X

Inserir novos papéis, responsabilidades,
riscos e oportunidades em contrato

X

X

Definir os objetivos ambientais do
empreendimento

X

X

Definir as estratégias energéticas do
empreendimento
Desenvolver um plano de sustentabilidade
(estabelecer os parâmetros de desempenho e
as análises projeto x desempenho)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Desenvolver um plano de trabalho para
modelagem energética

X

Identificar a necessidade de novas
ferramentas no processo de projeto

X

X

Identificar as restrições do empreendimento/
projeto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ESTRUTURA DA EMPRESA
Gestão comercial e marketing
Gestão comercial e marketing
Estrutura organizacional
Gestão comercial e marketing
Planejamento estratégico
Gestão comercial e marketing
Planejamento estratégico
Gestão comercial e marketing
Planejamento estratégico
Gestão de pessoas
Gestão comercial e marketing
Planejamento estratégico
Planejamento e controle do processo
de projeto
Gestão comercial e marketing
Planejamento e controle do processo
de projeto
Planejamento estratégico
Planejamento e controle do processo
de projeto
Planejamento estratégico
Planejamento e controle do processo
de projeto
Planejamento estratégico
Gestão financeira
Planejamento e controle do processo
de projeto
SI
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DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

RECOMENDAÇÕES

AIA
[1]

Pesquisar e selecionar materiais e
componentes que atendam aos objetivos
ambientais do empreendimento

X

AIA AsBEA ASHRAE BSRIA BRECSU CIBSE CIC RIBA RIBA
[2]
[1]
[2]
X

Realizar simulações ambientais que auxiliem
na tomada de decisão

X

Integrar a simulação energética ao processo
de projeto

X

Realizar simulação energética

X

X

X

PÓS-PROJETO

Facilitar a realização de simulações por meio
do BIM

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Planejamento e controle do processo
de projeto

X
X

X

X

X

Realizar análises (passa pela definição de
indicadores)
Análise projeto sustentável x requisitos do
cliente
Análise projeto sustentável x objetivos
ambientais
Análise projeto sustentável x programa do
empreendimento

X

X

X

X

X

X

X

X

Identificar e planejar os serviços de
comissionamento (plano, critérios de
desempenho dos sistemas etc.)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Realizar os serviços de comissionamento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Esclarecer as responsabilidades do
proprietário quanto à operação e manutenção
da edificação

X

X

X

X

X

X

X

Fonte: Os autores

ESTRUTURA DA EMPRESA

Planejamento e controle do processo
de projeto
Planejamento e controle do processo
de projeto
Planejamento estratégico
Planejamento e controle do processo
de projeto
Gestão de pessoas
Planejamento e controle do processo
de projeto
Planejamento estratégico
Planejamento e controle do processo
de projeto
Gestão comercial e marketing
Avaliação de desempenho

Planejamento e controle do processo
de projeto
Serviços agregados ao projeto
Serviços agregados ao projeto
Gestão de pessoas
Gestão comercial e marketing
SI

SI = Sistema de Informação
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A gestão da empresa de projeto tem influência em como as recomendações descritas
neste artigo podem ser atendidas por meio dos seus processos internos. Muitas vezes, a
sustentabilidade ambiental é entendida como uma disciplina de projeto estanque, em
que o consultor é o responsável e a empresa de projeto realiza apenas o que é solicitado
por ele. Nesse caso, os processos internos pouco evoluem para dar suporte ao
desenvolvimento de projetos mais sustentáveis.
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RESUMO
Este artigo apresenta os resultados de uma investigação sobre projetos de apartamentos desenvolvidos na
primeira década do século XXI para a elite recifense. Os projetos ofertados pelo mercado imobiliário (o
projeto original – PO) são influenciados pela mídia especializada, que divulga como deve ser a
contemporânea maneira de morar bem. Nesse contexto, o projeto se torna mais um produto de consumo.
Baseada nessa premissa, procura-se analisar em que medida a oferta do mercado imobiliário se adequa às
demandas das famílias contemporâneas em relação a seus espaços de morar. As diferenças entre o que é
ofertado e o que é demandado pelo público consumidor, expresso pelos projetos dos apartamentos
reformados (PR) são analisadas através das variáveis funcional e dimensional que caracterizam os
projetos típicos – originais e reformados. Os resultados obtidos indicam que a elite parece demandar
ambientes mais especializados e espaçosos, principalmente nas áreas sociais e no dormitório do casal –
ambientes mais associados à ideia domorar bem, segundo as mídias especializadas.
Palavras-chave: projeto de apartamento, mercado imobiliário, modos de morar, consumo.

ABSTRACT
This article presents the results of an investigation on apartment projects developed in the first decade of
this century for Recife’s elite. The projects offered by the real estate market (called here original project OP) are influenced by the specialized media, which discloses how the contemporary way of living well
should be. In this context, the project becomes a commodity. Based on this premise, it is analyzed to what
extent the housing market offer suits the demands of contemporary families with regards to their living
spaces. The differences between what is offered and what is demanded by the consumers, expressed by
the projects of the renovated apartments (PR), are analyzed through functional and dimensional
variables that characterizes typical projects – original and refurbished. The results indicate that the elite
seems to require more specialized and spacious rooms, especially in social areas and the master bedroom
– spaces associated with the idea of living well, according to the specialized media.
Keywords: apartment projects, real state market, ways of living, consumption.

1

INTRODUÇÃO

Esse artigo tem como origem a observação de substanciais alterações feitas em
apartamentos por seus proprietários durante a construção do edifício – fato que ressalta
certa incompatibilidade entre o projeto ofertado pelo mercado imobiliário e
determinadas demandas para abrigar o habitar contemporâneo. Trata, portanto, da
relação entre modos de morar e espaço doméstico, investigada por meio de projetos de
apartamentos produzidos na primeira década do século XXI para a elite do Recife.
Atualmente, o principal produto habitacional produzido pelo mercado imobiliário é o
edifício de apartamentos. Este pode ser entendido como uma série de unidades padrão
que podem ser repetidas tanto horizontalmente, quanto verticalmente. Como resultado, a
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produção se caracteriza pela padronização das soluções, fato destacado por vários
autores e em várias regiões do país (BRANDÃO, 2002; TRAMONTANO, 2004). Isso
porque este produto é tradicionalmente projetado adotando-se a família nuclear como
modelo de organização social. No entanto, dados censitários (IBGE, 2013) indicam
crescentes mudanças no perfil sociodemográfico brasileiro, onde o número de estruturas
familiares não nucleares aumenta consideravelmente, apresentando, assim, necessidades
variadas em relação ao seu habitar (BERQUÓ, 1989).
A concepção deste produto imobiliário é geralmente feita com a participação de
incorporadores, corretores e profissionais de marketing que trabalham para produzir
negócios altamente vendáveis e lucrativos, muitas vezes em detrimento de estudos da
qualidade do projeto (VILLA;ORNSTEIN, 2009). Sendo mais um produto de consumo,
o apartamento passa a estar sujeito a todas as consequências advindas da prática
consumista, onde a mídia é responsável pela divulgação, exaltando determinadas
características como ‘satisfatórias’ para um determinado produto, fazendo com que
essas sejam desejadas e, até mesmo, necessárias. No caso do produto imobiliário, essas
mídias criam a lógica da produção de gostos, atestando, assim, o enorme poder do
mercado imobiliário em condicionar necessidades em relação ao “morar bem”.
Dentre a elite recifense (ARAÚJO, 2006), por exemplo, o morar bem muitas vezes está
associado à atitude de escolher morar num ‘condomínio club’ ou num edifício que
oferece, dentre outras facilidades, salão de festa com ‘espaço gourmet’.
Reciprocamente, essa maneira de “morar bem” é tida como um dos atributos
necessários para que os moradores desses apartamentos sejam reconhecidos como
membro das camadas sociais mais altas da sociedade. Além disso, para muitos, não
basta apenas possuir um bom apartamento, é preciso que ele seja decorado, de maneira
“personalizada” por um renomado arquiteto que lhe confira atributos das estéticas da
moda.
Assim, como resultado da: (a) padronização do produto imobiliário, (b) aceleração de
mudanças no perfil cultural e demográfico brasileiro e (c) forte indução pelos meios de
comunicação do ideal do “morar bem” e de maneira “personalizada”, tem-se o crescente
número de apartamentos que são customizados. Essas customizações fazem com que o
projeto original (PO) – aquele lançado e comercializado ainda ‘na planta’ - difira em
grande medida da solução efetivamente construída - o projeto reformado (PR) – Figura
01.
Figura 1. Exemplos de PO e sua customização (resultando no PR).
Fonte: GRIZ, 2012

Sabe-se que reformas e adaptações nos aspectos físico e estrutural de habitações sempre
existiram, pois customizar o espaço doméstico às necessidades dos moradores faz parte
da dinâmica do habitar (HANSON, 1998; TRIGUEIRO, 1994). As famílias
contemporâneas não são exceções a essa regra, uma vez que essas customizações
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constituem uma prática cada vez mais frequente no contexto recifense (GRIZ,
AMORIM, LOUREIRO, 2010; GRIZ, 2012).
A presente pesquisa observa essas customizações através dos projetos reformados (PRs)
que alteram, principalmente, a organização espacial do projeto. As alterações não
significam, necessariamente, baixa qualidade do produto imobiliário, afinal, muitos
consumidores não o alteram. Contudo, elas ressaltam certa incompatibilidade entre o
programa arquitetônico ofertado, suas características geométricas, sua organização
espacial e determinadas demandas para abrigar o habitar contemporâneo. Nesse
sentido, o objetivo da investigação é entender em que medida a oferta de projetos de
apartamentos concebidos pelo mercado imobiliário se adequa a essa demanda das
famílias contemporâneas em relação a seus espaços de morar.
2

METODOLOGIA

A análise é feita em 106 POs1 e 56 PRs2 segundo duas variáveis: (a) funcional, que diz
respeito às funções e atividades a serem desenvolvidas no apartamento e é observada
segundo os rótulos indicados nos projetos (Tabela 02); (b) a dimensional, que descreve
á área dos setores e dos ambientes.
As características identificadas nessas duas variáveis servem de base para a
classificação dos projetos de acordo com seus graus de tipicidade (GTs) – medida que
verifica a existência de padrões de referência através da frequência de ocorrência de
cada um dos itens analisados (Tabela 2) e que define projetos em típicos e atípicos
(GRIZ, 2012). O termo ‘típico’ é um adjetivo que representa o padrão de referência que
distingue uma pessoa ou um objeto. As características iguais dentre um grande número
projetos, por exemplo, formam um padrão de referência típico deles. De maneira
análoga, as características que se diferenciam do padrão de referência determinam
projetos atípicos.
Para esta investigação o valor dos graus de tipicidade não é relevante, e sim, os padrões
de referência verificados que caracterizam os projetos típicos e atípicos, uma vez que as
diferenças entre o que é ofertado pelo mercado imobiliário e o que é demandando pela
elite recifense são ressaltadas através da identificação do típico projeto original (o PO
típico) e do típico projeto reformado (o PR típico). Nesse sentido, tanto nos POs quanto
nos PRs são identificados os padrões de referência que identificam as características
típicas referentes à função e à dimensão.
Em relação à variável funcional, os rótulos são classificados tomando como base a
definição dos termos gosto de necessidade e gosto de luxo (BOURDIEU, 2008), que,
por sua vez, também classificam os rótulos em dois tipos (Tabela 2): rótulo de luxo e
rótulo de necessidade. Numa casa, gosto de necessidade é traduzido nos mínimos
ambientes (os rótulos de necessidade) e com a mínima dimensão para a realização das
1

Como o interesse é analisar projetos de apartamentos da elite recifense, foram selecionados apartamentos que
oferecessem, no mínimo, três quartos sociais (independente do número de suítes) e dependência de empregada.
Atendendo essas características, a seleção dos POs tomou como base de dados a lista de construtoras do site da
ADEMI-PE e as propagandas do 4º Salão Imobiliário de Pernambuco, realizado de 30 de março a 03 de abril de
2011. Da pesquisa nessas duas fontes, foi feita uma listagem de 37 construtoras da cidade. No site de cada uma delas
procurou-se selecionar, pelo menos, três tipos de empreendimentos: (a) um edifício de apartamentos da categoria
‘lançamento’; (b) um na categoria ‘em construção’; (c) um na categoria ‘construído’ (a partir do ano 2000).
2
A seleção dos PRs é feita em duas fases: (a) seleção de alguns POs; (b) seleção de alguns PRs, O critério prioritário
da seleção dos POs foi a possibilidade de acesso aos projetos de reforma. Ao contrário dos POs, cujas plantas foram
obtidas nos sites das empresas, o acesso aos PRs só é possível com a autorização da construtora ou do proprietário do
apartamento. Assim, foi feita uma parceria com duas construtoras. A seleção dos PRs priorizou os registros
documentais que apresentassem informações sobre o layout, mas também inclui os casos nos quais os rótulos dos
ambientes eram claramente apresentados.
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funções do habitar. Já o gosto de luxo é traduzido em casas com ambientes para a
realização de atividades que vão além daqueles que suprem as necessidades básicas (os
rótulos de luxo), ou que apresentam dimensões que nem chegam perto de ser as
mínimas necessárias.
Já em relação à dimensão, os ambientes também são classificados em dois tipos, de
acordo com seu valor de área, e denominados segundo o conceito definido por Bourdieu
(2008): (a) ambientes com dimensão de ‘necessidade’ – àqueles com o mínimo de área
necessária para que a função prescrita seja desenvolvida3; (b) ambientes com dimensões
de ‘luxo’ – aqueles com área além do necessário para o desenvolvimento da função
prescrita para o espaço (com valores de área maior do que 5% do valor mínimo
necessário).
3

OS PROJETOS TÍPICOS: DO ORIGINAL AO REFORMADO

Os 106 POs analisados são referentes a edifícios situados em bairros apontados como os
de maior interesse pelos consumidores (MERCÊS, 2009). São edifícios que oferecem
apartamentos de três e quatro quartos sociais, com dependência de empregada4 e que
apresentam uma área útil total que varia entre 80,41m2 e 200,24m2. Apesar de ter outras
variações, a maioria deles oferece dois apartamentos por andar.
Tabela 1. POs cujos PRs são analisados.

Dentre esses POs, nove foram selecionados para analisar alguns dos seus PRs. O
percentual de reformas solicitadas ainda na fase de construção varia entre 21,43% e
47,62% do total de apartamentos, como mostra a Tabela 1.
3.1

O típico projeto ofertado pelo mercado imobiliário (PO típico)

O típico apartamento para elite concebido pelo mercado imobiliário apresenta algumas
caraterísticas marcantes. Em relação à variável funcional, é verificado que além do
conjunto de espaços tradicionalmente destinados às funções de convívio, comer,
cozinhar (salas de estar, jantar, e cozinha), repousar (dormitórios) e lavar-se (banheiros)
– que correspondem ao programa de necessidade de uma habitação5, todos os POs
apresentam também mais quatro rótulos de luxo: (1) um banheiro de serviço; (2) um
3

As dimensões mínimas necessárias para cada ambiente são definidas pela Lei de Edificações e Instalações do
Município de Recife (1997).
4
O objetivo é verificar se este cômodo continua sendo usado para a função predefinida – abrigar a atividade de
descansar da empregada doméstica – ou se apresenta funções variadas.
5
O artigo 48 da Lei de Edificações e Instalações do Município de Recife (1997), determina que “as edificações
destinadas ao uso habitacional possuirão, necessariamente, ambientes para estar, repouso, alimentação e higiene”,
sendo esses últimos, os sanitários, os banheiros e o terraço de serviço com tanque de lavagem.
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quarto de serviço (dependência de empregada); (3) pelo menos uma suíte e; (4) uma
varanda. O que parece é que, para o mercado imobiliário, esses quatro rótulos de luxo
são considerados ‘necessários’ para proporcionar o “morar bem” da elite (Figura 3).
Nesse sentido, esse conjunto de rótulos – os de necessidade mais os quatro de luxo - é
considerado como o núcleo funcional base (NFB) dos projetos oferecidos pelo mercado
imobiliário (Tabela 2).
Tabela 2 – Descrição e frequência dos rótulos em números absolutos e em porcentagem.
Fonte: GRIZ, 2012.

Apesar de somente 20,95% dos POs apresentarem apenas o NFB, a inclusão de outros
rótulos de luxo no programa original do apartamento não chega a ser uma característica
típica deste tipo de projeto. A exceção disso é referente à segunda suíte, presente em
aproximadamente 70% dos POs. Esse fato está diretamente relacionado com o número
de lavabos ofertados nos POs, que, juntamente com o closet e a copa (Figura 2), apesar
de não formar um padrão típico desse tipo de projeto, também são verificados com
significativa proporção (entre 30% e 40% dos casos). O lavabo, sendo um ambiente
pensando mais para o uso dos visitantes (ou para evitar o acesso e a circulação de
visitantes no corredor íntimo) é mais utilizado quando o apartamento não oferece bwc
social6. Isso justifica o fato de que dentre os 35 exemplares encontrados nos POs, em 26
verifica-se a presença do lavabo apenas em apartamento que só oferecem suítes (sem
nenhum quarto ou bwc social).
Figura 2 – Exemplo de PO típico
Fonte: GRIZ, 2012.

6

Figura 3 – Exemplo de PO com suíte que
ocupa 50% do setor íntimo.
Fonte: GRIZ, 2012.

Apenas em nove casos verifica-se a presença de lavabo e bwc social no mesmo projeto.
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Em relação à dimensão, é verificado que o típico é ofertar apartamentos cuja ordem
descrente de área é íntimo>social>serviço (Figuras 1, 2 e 3). Em muitos casos a área do
setor íntimo chega a ocupar, em média, quase 50% do total da área do apartamento. Dos
outros 50%, o setor social ocupa aproximadamente 30%, enquanto que o de serviço
apresenta 20% do total de área. Esses dados são semelhantes ao encontrado em
apartamentos de outras regiões do país, destacados Brandão (2002), que justifica essa
divisão dimensional por ela apresentar um maior potencial de flexibilidade, uma vez
que é no setor intimo que está o maior numero de cômodos e, portanto, a maior
possibilidade de alteração.
Outras características dimensionais típicas dos POs merecem destaque. A primeira é a
dimensão da suíte principal, que é sempre o dormitório de maior área, tendo exemplos
em que essa chega a ter 50% da área do setor íntimo (Figura 3). Esse dado enfatiza a
diferença de status entre os dormitórios do apartamento (e, consequentemente, dos seus
ocupantes), destacando-se a suíte principal (e o chefe da família), que quase sempre fica
com a maior parte da área do setor íntimo.
A segunda é a dimensão do quarto de serviço, que não apresenta a área mínima exigida
pela Lei de Edificações e Instalações na Cidade do Recife (1997) em 42,85% dos POs
(Figura 3). Essa baixa importância atribuída ao quarto de serviço, expressa pelas suas
reduzidas dimensões, é característico da sociedade brasileira7. Mesmo ainda estando
presente na maioria dos POs, muitas vezes aparecem o rótulo “depósito”8, indicando sua
grande sua desvalorização no contexto doméstico.
3.2

O típico projeto demandado pela elite recifense (o PR típico)

Se o típico projeto original ofertado pelo mercado imobiliário já apresenta ambientes
“de luxo”, em relação às necessidades básicas de uma moradia, a elite parece demandar
ainda mais luxo para que ela possa morar bem. Dentre os PRs, nenhum apresenta apenas
o NFB, sendo acrescido pelo menos mais dois rótulos de luxo ao programa de
necessidades (Figuras 1 e 4).
Figura 4 – Exemplo de customização que resultou em um PR típico
Fonte: GRIZ, 2012.

Assim como nos POs, oferecer a segunda suíte e o closet continua sendo um padrão de
referência nos PRs. No entanto, percebe-se uma considerável diminuição do número de
quartos e aumento no de suítes (em quase 80% dos PRs) - Figuras 1 e 4, o que, pelos
motivos já ressaltados, faz com que o lavabo também seja um ambiente típico
demandado pela elite Além disso, a diminuição do número de quartos é o que
7

Tramontano (2004), França (2008) e Brandão (2002), apontam para o gradativo desaparecimento ou para uma
utilização diferente da originalmente pensado para esse ambiente desse ambiente em apartamentos de outras regiões
do país.
8
Artifício utilizado pelos empreendedores para burlar a Lei de Edificações e Instalações do Município de Recife
(1997), que define como área mínima para o quarto de serviço 5,00m2.
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proporciona o aumento de frequência, nos PRs, dos home theaters e offices (nas versões
íntima e social).
O aumento de frequência desses rótulos de luxo nos PRs sugere que a associação da
ideia do ‘morar bem’ a ambientes pensados para abrigar equipamentos tecnológicos de
última geração (REQUENA, 2007), parece ter sido adotada por grande parte das
famílias da elite recifense. O culto ao novo (BAUMAN, 2001), à tecnologia (ARAÚJO,
2006), atributos amplamente divulgados pelas diversas mídias, que conferem uma maior
especialização dos ambientes (RAPOPORT, 1997) e mais conforto e praticidade às
atividades de lazer, estudo e trabalho, é amplamente valorizado por essa camada da
população.
Quanto à variável dimensional, a típica proporção de área setorial é alterada. Enquanto a
dimensão típica do setor serviço dos PRs permanece praticamente igual aos dos POs, é
dada uma maior ênfase ao setor social, que passa a ter quase 39% da área do
apartamento, enquanto o íntimo diminui para 43% (Figura 1 e 4). Ou seja, a demanda
das famílias de elite é por mais área nos ambientes destinados a receber visitas, em
detrimento de maior dimensão para os ambientes privativos dos moradores, o que faz
com que o setor social seja ampliado em proporção equivalente à redução do setor
íntimo.
Entretanto, essa diminuição do setor íntimo não acarreta uma diminuição da área dos
dormitórios. O que acontece é que a suíte principal cresce incorporando a área de outros
dormitórios, em consonância com a diminuição do número de quartos (Figura 1 e 4). Ou
seja, a suíte principal, que já é ofertada com uma dimensão bem maior do que os demais
quartos, é ainda aumentada nos PRs, indicando que o que é ofertado pelo mercado
imobiliário ainda não atende às demandas dos consumidores de elite, já que sua área
original é ampliada em aproximadamente 90% dos PRs.
Por fim, assim como no típico projeto ofertado pelo mercado imobiliário, o PR típico
também apresenta o quarto de serviço com dimensões de necessidade. Mais ainda! Esse
ambiente diminui sua área em grande parte dos PRs, muitas vezes para possibilitar o
aumento da área de serviço, reforçando sua desvalorização no ambiente doméstico
brasileiro. Mesmo ainda sendo típico na maioria dos projetos da elite, sua
desvalorização e real destinação funcional é assunto da reportagem publicada na Revista
Aurora do Diário de Pernambuco (DUARTE, A., 2011). O quarto de serviço dos
apartamentos da cidade, que, segundo eles, ainda é classificado como “a extensão da
senzala na área de serviço moderna” (principalmente quando seu uso real é o de abrigar
a atividade de dormir da empregada doméstica), quase sempre é adaptado virando um
“Frankenstein nanico, agrupando ali biblioteca, o cantinho do computador ou entulho de
objetos sem uso da família”. Isto é, o quarto de serviço muitas vezes é utilizado como
um tipo de “ambiente coringa”9 (BRANDÃO, 2002), sendo usado para funções
diversas, diferentes daquela originalmente pensada para ele.
3.3

Entre a oferta e a demanda

A partir das descrições dos POs e PRs típico, pode-se dizer que algumas características
são centrais e permanecem nos dois tipos de projetos, e outras são passageiras e mais
sujeitas a alterações. As que permanecem – os padrões de referência verificados nos
dois tipos de projetos - são inerentes à função social do morar. Podem também ser
associadas às características de necessidade da elite recifense. Já as características que
9

Segundo Brandão, um ambiente coringa é aquele com alto potencial de conversão para outros tipos de uso
diferentes do originalmente atribuídos a eles.
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se alteram, e que podem estar vinculadas, em certa medida, às inconstâncias da mídia,
são justamente as definem as distinções entre o que é ofertado e o que é demandado.
Assim, pode-se dizer que para morar num apartamento, a elite recifense adota como
permanente as seguintes características:


Do ponto de vista funcional, o apartamento precisa oferecer uma sala de jantar, uma
sala de estar, uma varanda e um lavabo, no setor social; pelo menos dois
dormitórios, sendo um deles, necessariamente uma suíte com closet, no setor íntimo;
e uma cozinha com copa, uma área de serviço e quarto e banheiro de serviço, no
setor serviço.



Em relação à dimensão, o setor serviço apresenta aproximadamente 20% da área
total do apartamento, a suíte principal é sempre o dormitório de maior áreas e o
quarto de serviço na maioria dos casos apresenta dimensões de necessidade.

Já as principais diferenças entre a oferta e a demanda estão ressaltadas principalmente
na quantidade de quartos e suítes e na dimensão e quantidade de ambientes do setor
social. O aumento do número de suítes e a mudança no número de quartos é uma das
alterações funcionais que mais chama atenção. Esse dado está intimamente ligado a dois
fatores: (a) a disseminação, no ambiente doméstico, de espaços para atividades
específicas, como os homes theater e office (consequência da extensa propaganda nas
diversas mídias, que mostram, em quase todos os projetos customizados, a existência
desses ambientes); (b) a diminuição do número de membros da família (IBGE, 2013).
Esses fatores juntos fazem com que famílias pequenas adquiram apartamentos maiores e
com mais dormitórios do que elas necessitam, com o intuito de reformá-los para
adicionar ambientes extras ao setor social, ou à suíte principal, que conferem ainda mais
luxo e status ao apartamento – resultado que confirma, mais uma vez, que esses itens
são imprescindíveis para se “morar bem”. Além disso, percebe-se que a redução do
tamanho médio da família não está associada a uma demanda por espaços menores no
apartamento, mas, talvez, a espaços mais especializados (como os home office e home
theater), e mais individualizados (como as super suítes máster), visando a atender à
crescente necessidade de conforto e individualidade no interior da família.
Esses resultados ressaltam duas principais demandas das famílias de elite que nem
sempre são ofertadas pelo mercado imobiliário: a valorização do espaço íntimo do casal
e das atividades de convívio social. Curiosamente essas duas são as características mais
divulgadas pela mídia e que simbolizam a contemporânea maneira do morar bem da
camada mais privilegiada da sociedade.
Essa valorização é expressa nas super suítes, que parecem ser uma demanda evidente da
elite recifense. Seu status é reforçado através do aumento de área – que proporciona
uma maior especificidade das atividades (Figura 4) – e de uma nomenclatura que a
distinga das demais suítes. Já os ambientes voltados para o convívio social são
valorizados principalmente através da inclusão de ambientes de uso específicos (os
ambientes de luxo), como aqueles bem equipados tecnologicamente, que são os mais
associados à noção do morar bem.
4

A ELITE EM BUSCA DO MORAR BEM? ALGUMAS CONCLUSÕES.

A concepção de projetos habitacionais é baseada em atributos sociais das famílias, que
definem seus modos de morar. Por não ser direcionado a um grupo familiar específico,
o típico projeto original dos apartamentos é caracterizado por atributos espaciais
genéricos, acrescentando apenas alguns ambientes para tentar se aproximar aquilo que
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os agentes responsáveis pelo mercado imobiliário imaginam ser o “morar bem” para a
elite, como a inclusão do lavabo, da copa e do closet na suíte, por exemplo.
No entanto, o que é ofertado pelo mercado nem sempre está de acordo com a demanda
dessa classe de consumidor. Isso porque “morar bem” é tanto uma necessidade, quanto
um desejo. E sabendo que os desejos (e, muitas vezes, a necessidade) são, em certa
medida, condicionados pelas mídias, não é surpresa que as principais características dos
típicos projetos reformados coincidissem com aquelas que também são as mais
divulgadas pela mídia e que simbolizam a contemporânea maneira do morar bem da
elite: valorizar os ambientes de receber visitas (que dão visibilidade á família e exaltam
o lazer) e aos privativos do casal (proporcionando mais conforto).
Assim, o apartamento da elite, visto como mais um produto de consumo, deve se
encaixar nesses padrões de consumo tidos como “luxuosos” e ser localizado nos bairros
mais privilegiados da cidade, estar num edifício que ofereça vários itens de lazer nas
áreas em comum e apresentar uma organização espacial única (através da
customização), que tenha uma série de características que evidenciem sua distância em
relação às necessidades básicas do morar. Esse pensamento justifica o fato da aquisição
do apartamento quase sempre vir acompanhada da necessidade da sua adequação para
incorporar tais características, que cumprem, assim, uma dupla função
(BAUDRILLARD, 2008): a pragmática (possibilitar o desenvolvimento de certa
atividade doméstica10) a e simbólica (demonstração de bom gosto, de status social).
Os resultados da investigação permitem concluir, portanto, que muitas características
dos projetos de apartamentos típicos da elite recifense vêm da necessidade intrínseca à
função de habitar. Outras simbolizam valores próprios da sociedade de consumo
contemporânea. Essas últimas são os artigos de luxo (como as super suítes máster e as
avantajadas dimensões do setor social), se comparados a habitações de famílias de
classes sociais mais baixas. Entretanto, para essa classe de consumidores, esse luxo é
necessário para proporcionar a distinção e marcar a posição social a que pertencem.
Assim, quando o luxo é necessário, ele passa a ser, então, um instrumento que codifica e
reafirma o status social do morador através da sua habitação.
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RESUMO
A pesquisa tem como objetivo verificar os aspectos positivos e negativos existentes na gestão pósocupação dentro do Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV, faixas 2 e 3, levando em consideração
as práticas de gestão do uso, operação e manutenção das edificações e de seus espaços coletivos e sua
inserção urbana. Essa é parte da rede nacional Morar.TS, formada por oito universidades, financiada pelo
FINEP/CNPq, que tem como objetivo final o desenvolvimento de Tecnologias Sociais para a construção,
recuperação, manutenção e uso sustentável de moradias, especialmente Habitações de Interesse Social. O
estudo de caso tem o caráter inicial exploratório, devido à ausência de estudos anteriores na cidade sobre
o MCMV, e aplica os métodos e técnicas da Avaliação pós-ocupação - APO, um estudo de caso múltiplo,
que aliado à pesquisa documental adquire um caráter explicativo. A pesquisa foi dividida em três etapas:
a primeira de caracterização dos empreendimentos e inserção urbana, realizada através de levantamentos
de dados secundários e visitas a campo, a segunda, com intuito de conhecer melhor os problemas da
gestão, foi realizado o walkthrough e também entrevistas com informantes qualificados, já a terceira se
completará com o Focus Group, método que nos permitirá avaliar o processo participativo na gestão
condominial e através dos resultados apontar melhorias nestes. Como resultado parcial foi possível reunir
informações referentes à satisfação com a gestão e constatar alguns aspectos das relações
ambiente/comportamento neste cenário, insatisfação com o processo de escolha da administradora,
inadequação da localização da coleta de resíduos sólidos, conflitos gerados pelo projeto de
estacionamentos, instalação de aparatos de segurança privados no interior dos condomínios, conflitos
entre o acesso condominial e o sistema viário público nos horários de maior movimento. Para finalização
do trabalho serão levantados dados sobre a satisfação dos moradores com a participação, gestão
condominial e inserção urbana.
Palavras-chave: Gestão pós-ocupação, conjuntos habitacionais, gestão condominial, inserção urbana.

ABSTRACT
The research aims to check the positive and negative aspects existing in the post occupancy management
in the MCMV program in three housing developments, promoted in the city of Pelotas, taking into
consideration the management, operation and maintenance practices used of the edifications and their
collective spaces as well as their urban insertion. It is part of a research group from eight universities
developing the project Morar.TS. This seeks the Social Technology development for construction,
recuperation, maintenance and sustainable use of housing, especially of social interest. The case study
has an initial exploratory character, due to the lack of previous studies in the city and it applies the APO
techniques and methods, a multiple case study, which, coupled to the documentary research attains
explanatory nature. The research was divided in three stages: first the project characterization and urban
insertion, carried out through secondary data survey and field trips, the second, with the purpose of
better knowing the management problems, was the walkthrough and also with interviews with qualified
experts, and the third, which will be completed with the Focus Group, a method which will enable us to
and analyze the participatory process in the condominium management and through the results point out
improvements.
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As a partial result it was possible to gather information referring to the satisfaction to management and
notice some aspects of the relationship environment/behavior in this scenario, dissatisfaction concerning
the selection process of the administrator company, inadequacy of the location for the collection of solid
residues, conflicts due to the parking lots projects, installation of private security devices inside the
condominiums, conflicts between the condominium access and the public road system at the rush hour. To
conclude the work, data on the dwellers’ satisfaction will be surveyed with the participation of users,
condominium management and urban insertion.
Key words: Post occupancy management, housing developments, condominium management, urban
insertion.

1

INTRODUÇÃO

O Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) é um programa do governo federal em
parceria com estados e municípios. Foi criado com intuito de reduzir o déficit
habitacional do país estimado em aproximadamente seis milhões e meio de moradias,
tendo como intenção criar ações de incentivo à geração e à aquisição de novas unidades
habitacionais voltadas para famílias com renda de até dez salários mínimos, as quais se
dividem em: famílias com renda até 3 salários mínimos, famílias com renda de 3 a 6
salários mínimos e famílias com renda de 6 a 10 salários mínimos. Segundo os dados
oficiais, em sua primeira fase foram construídas um milhão de moradias e a previsão
para segunda fase é de que se construam dois milhões de moradias até o final do de
2014 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2012).
Segundo (PELLI, 1997) a habitação não é só moradia, mas acesso à cidade e a
cidadania. E em seu conceito mais amplo pode ser considerada um conjunto de
situações, bens e serviços, desagregáveis no tempo e espaço e em seus processos de
produção e uso.
A necessidade de otimização do uso do solo urbano e o custo da infraestrutura urbana,
associado à produção em escala de unidades habitacionais têm dirigido, historicamente,
a produção da habitação de interesse social para a habitação de cunho coletivo, criando
espaços de uso e gestão comuns, situados de forma intermediária entre o público e o
privado.
Estes espaços coletivos compreendem desde os acessos no nível da edificação até os
espaços exteriores com fins de congregação, lazer e atendimentos às condições de
conforto, bem como o compartilhamento de estruturas técnicas de suporte das atividades
da moradia. A presença de espaços e serviços coletivos na habitação leva à necessidade
de entendimento dos processos de gestão dos espaços coletivos das Habitações de
Interesse Social (HIS) e das estruturas técnicas de suporte as atividades concernentes à
moradia e seu contexto. A temática da Gestão torna-se relevante pelas necessidades
cada vez mais complexas de organização da etapa de uso, operação e manutenção da
habitação de interesse social.
O crescimento das áreas urbanas sem qualificação, as dificuldades de oferta de
infraestrutura de qualidade pelos municípios e a falta de segurança são os principais
fatores na busca por condomínios, o que contribui significativamente para o aumento
dos lançamentos de conjuntos habitacionais por parte do mercado imobiliário.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
O projeto está sendo desenvolvido através de avaliação pós-ocupação, conjunto de
métodos e técnicas eficaz para conhecer, diagnosticar e elaborar diretrizes para a
produção (projeto e construção) e consumo (uso, operação, administração e
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manutenção) de ambientes construídos, determinando os reparos e ajustes mais
adequados ao objetivo avaliado e a extrair melhores soluções futuras de projeto, para a
construção e manutenção de edificações semelhantes.
Ambicionando atingir o objetivo proposto, a pesquisa foi dividida em três etapas: a
primeira de caracterização do empreendimento e inserção urbana, realizada através de
levantamentos de dados secundários e visitas a campo, a segunda, com intuito de
conhecer melhor os problemas da gestão, foi realizado um walkthrough, no qual
fizemos um passeio pelos condomínios, guiados pelo porteiro e alguns moradores, e
também entrevistas semiestruturada com informantes qualificados: funcionários das
prestadoras de serviços de portaria, zeladoria e limpeza. Nesta, foram focados os
seguintes aspectos: identificação do entrevistado, condomínio, portaria, infraestrutura,
conservação e manutenção e aspectos relacionados às áreas comuns, já a terceira se
completará com o Focus Group, método que nos permitirá avaliar e analisar o processo
participativo na gestão condominial e através dos resultados apontar melhorias nestes.
2.1

Estudo de Caso

Tem-se como objeto de estudo os condomínios Terra Nova, Morada Pelotas e Moradas
Club (Figura 1), estudos de caso edificados entre os anos de 2009 e 2012, na cidade de
Pelotas – RS e que, encontram-se hoje em diferentes fases de ocupação com unidades
destinadas a segunda e terceiras faixas do MCMV.
A cidade de Pelotas situa-se a 250 km de Porto Alegre – capital do Rio Grande do Sul –,
e está às margens do canal São Gonçalo e Lagoa dos Patos. Considerada uma das
capitais regionais, esta possui unidade territorial de 1.610,084 km² e conta com 328.275
habitantes (IBGE, 2010). Segundo dados do IPEA (2013), o déficit habitacional de
Pelotas é de 8274 unidades, o que coloca o município de Pelotas na 106a posição do
total dos 5.565 municípios brasileiros quanto a quantidade de unidades a ser produzida.
Isto atraiu o interesse de uma das empresas de atuação nacional, que desenvolveu na
cidades 5 empreendimentos num total de 2470 unidades (27,7 % do total de unidades
produzidas).
A escolha dos estudos de caso deve-se também ao fato de que um elevado número de
empreendimentos de condomínios fechados está sendo construídos nas cidades
brasileiras, trazendo para os setores da classe C o modelo do condomínio como forma
de gerir espaços e serviços compartilhados. Este fato retira do município a
responsabilidade pela operação e manutenção destes espaços, deixando a
responsabilidade da gestão e dos respectivos custos a cargo dos moradores.
Figura 1– Condomínio Terra Nova, Moradas Pelotas e Moradas Club

Fonte: Acervo da autora.
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2.1.1

Terra Nova

Condomínio fechado com unidades autônomas, formado por 438 residências
unifamiliares, térreas, geminadas, localizado à Avenida 25 de julho, 755, Bairro Três
Vendas. Empreendimento destinado às pessoas com renda de três até dez salários
mínimos (SM), com incentivo do governo federal por meio de subsídios. Inicialmente
promovido para a renda de 6 a 10 SM e financiado pela RODOBENS. Teve seu
lançamento antes do programa MCMV, mas foi modificado na sua oferta buscando
incluir unidades de área menor e que se adaptassem à capacidade aquisitiva da faixas de
renda exigidas pelo programa.
2.1.2

Moradas Pelotas

Condomínio fechado com unidades autônomas, formado por 714 residências
unifamiliares, térreas, geminadas, localizado à Rua Santiago Dantas, 235, Bairro Três
Vendas. Empreendimento destinado às pessoas com renda de três até seis salários
mínimos, com incentivo do governo federal por meio de subsídios.
2.1.3

Moradas Club

Condomínio fechado com unidades autônomas, formado por 514 residências
unifamiliares, térreas, geminadas, localizado à Rua Olegário Mariano, Bairro Três
Vendas. Empreendimento destinado às pessoas com renda de até seis salários mínimos,
com incentivo do governo federal por meio de subsídios.
3

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após análise das informações que caracterizam a gestão do pós-ocupação dos conjuntos
habitacionais, foi possível reunir informações referentes à satisfação com a gestão e
constatar alguns aspectos das relações ambiente/comportamento neste cenário,
insatisfação com o processo de escolha da administradora, inadequação da localização
da coleta de resíduos sólidos, conflitos gerados pelo projeto de estacionamentos,
instalação de aparatos de segurança privados no interior dos condomínios, conflitos
entre o acesso condominial e o sistema viário público nos horários de maior movimento.
Estudos documentais constataram a insuficiência de áreas verdes e de lazer ativo,
burlando os parâmetros da legislação municipal sobre condomínios habitacionais.
Verificou-se ainda que, há uma grande insatisfação com a provisão de serviços e
equipamentos de saúde e educação e com o transporte público. Para finalização do
trabalho serão levantados dados sobre a satisfação dos moradores com a participação, a
gestão condominial e inserção urbana.
3.1

Acesso ao condomínio – sistema viário público

Os três empreendimentos estão situados no bairro Três Vendas – zona bastante afastada
do centro da cidade. Isto se deve à possibilidade de construção de condomínios com
maior extensão, devido a grande quantidade de terrenos disponíveis no bairro, local este
sem grande valorização imobiliária. O mesmo projeto seria inviável, por exemplo, na
região central da cidade, na qual há escassez de terrenos disponíveis ou terrenos de altos
valores, que não são adequados aos interesses das construtoras do programa.
Sendo assim, devido à distância da zona central, se faz necessário um transporte público
de qualidade que possibilite o acesso fácil de um ponto ao outro – condomínios e centro.
Como mostra o mapa (Figura 2), há rotas de ônibus nas proximidades, contudo,
1876

segundo entrevistas feitas com moradores, passa apenas uma única linha de ônibus pelo
local, com pouca oferta de vagas e horários.
Por meio dos três empreendimentos analisados, foram inseridas 1666 unidades
habitacionais na região. Este grande aumento de densidade populacional apresentou
consequências como o engarrafamento nas vias de acesso em horários de maior
movimento.
Um exemplo a ser mencionado é o da Rua 25 de Julho, na rótula da Fernando Osório
(Imagem 3) até a Rua Santo Onofre, por volta do horário das 07h50min da manhã. O
engarrafamento se estende por toda extensão da coletora, até o entroncamento com a via
principal do bairro.
Figura 2– Mapa Temático do Transporte Coletivo

Fonte: Produção Núcleo de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo.

Figura 3 – Rótula da Fernando Osório

Fonte: Street View – captura julho de 2011, Google Maps.

3.2

Estacionamento interno

O modo como o estacionamento está disposto no terreno é determinante para o
posicionamento das casas e o desenho das vias. No empreendimento Terra Nova, as
vagas de estacionamento estão em frente às residências, ou seja, dentro do próprio
terreno do morador (Figura 4). Enquanto que no Moradas Club (Figura 5) e Moradas
Pelotas (Figura 6) as vagas se distribuem ao redor de grandes quarteirões cortadas por
ruas peatonais (espaço condominial), logo, nem todas as casas são acessadas
diretamente pelas vias, veiculares surgindo assim, caminhos exclusivos para pedestres e
ciclistas.
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Apesar do sistema de estacionamento do primeiro empreendimento se diferenciar do
segundo e do terceiro, no walkthrough, foi constatado que para os moradores dos três
conjuntos a disposição destes – vaga na frente do lote – é um problema, pois reduz a
área de ventilação e lazer frontal das unidades. A situação que se apresenta é ainda
agravada para os moradores do segundo e terceiro conjuntos, visto que nestes, em
muitos casos, a vaga em frente à residência é de outro morador do conjunto, o que
muitas vezes gera conflitos entre os vizinhos.
Figura 4 – Implantação Conjunto Terra Nova

Fonte: Rodobens Negócios Imobiliários.

Figura 5 – Implantação Conjunto Moradas Club

Fonte: Rodobens Negócios Imobiliários.

Figura 6 – Implantação Conjunto Moradas Pelotas

Fonte: Rodobens Negócios Imobiliários.
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4.

Resíduos sólidos

Problemas com o lixo fora do local adequado também foram relatados por moradores
dos três conjuntos habitacionais (Figura 7). Apesar de haver a possibilidade de
reciclagem, visto que existem lixeiras próprias para isto, muitos dos condôminos não
realizam a separação de forma correta. Outro problema bastante recorrente é que parte
dos moradores deixa os resíduos em locais mais próximos da sua moradia e
inadequados, como caçambas para retirada de entulho de obras em andamento,
localizadas nas partes fronteiras de unidades habitacionais em processo de reforma ou
ampliação, nos pátios de fundo das casas onde ainda não há moradores ou, até mesmo,
no chão, tornando o ambiente insalubre e desagradável visualmente.
Figura 7 – Lixo fora do local correto no empreendimento Moradas Pelotas

Fonte: Acervo da autora

3.3

Segurança

Os três conjuntos possuem fechamento em todo o seu perímetro e o acesso ao conjunto
se dá pela portaria, na qual há o controle de entrada e saída dos moradores e visitantes.
Contudo, apesar dos aparatos de segurança oferecidos pelo condomínio, os moradores
ainda procuram meios de segurança privados. Este é o caso do conjunto Moradas
Pelotas, no qual alguns moradores – próximos ao recuo lateral do conjunto – constroem
muros, criando assim um corredor entre o muro da divisa do lote e a tela de fechamento
do condomínio junto a via pública (Figura 8).
Figura 8 – Fechamento no Moradas Pelotas junto a rua de fundos e áreas “verdes
nos recuos frontais com estacionamento

Fonte: Acervo da autora.
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3.4 Áreas verdes
Foi efetuado um levantamento das áreas verdes destinadas pelos três condomínios
analisados aos seus moradores, no intuito de observar se as mesmas são capazes de
atender a legislação sob a qual estes empreendimentos foram submetidos para a
aprovação de suas construções.
De acordo com o III Plano Diretor do município de Pelotas-RS (2008), em seu artigo
197 – na qual os condomínios se classificam –, ficam obrigados os parcelamentos do
solo para constituição de condomínios urbanísticos a reservar 20% sobre a área total da
gleba parcelada a áreas verdes. No entanto, tal reserva de espaço para áreas verdes não
foi considerada em nenhum dos três condomínios (Quadro 1).
O Terceiro Plano diretor de Pelotas tinha, como orientação inicial, em relação ao tema
do parcelamento do solo, o objetivo de impedir ou dificultar a segregação urbana. Para
isso a Lei. nº 5.502, de 11 de setembro de 2008, em seu artigo 192, define:
“Item 2: “Condomínios Urbanísticos e Condomínio Urbanístico
com Edificação Integrada, com área até 10.000m² (dez mil
metros quadrados) ou determinada pela área máxima de gleba
definida pelo sistema viário, existente ou planejado, e seu
prolongamento, a critério do CTPD.”
Ou seja, os condomínios fechados só poderiam ter áreas de um até um hectare e meio, o
que estimulava a inserção urbana na promoção de novos empreendimentos. Entretanto,
as pressões do mercado imobiliário, acabaram levando a Câmara Municipal e a
Secretaria de Planejamento a modificar essa realidade. Assim, Pelotas teve duas novas
leis aprovadas no ano de 2009. A primeira, Lei 5.603, abre as possibilidades de
empreendimentos voltados às regras do MCMV, Faixa I e Faixa II (0-3 SM e 3-6 SM) a
não cumprirem as exigências de tamanho da gleba e de áreas a serem doadas para o
patrimônio público municipal. A segunda, Lei 5.660, permite o parcelamento de áreas
entre 10 e 35 ha, atentando frontalmente contra os princípios orientadores do Plano
Diretor de impedir a segregação urbana e a descontinuidade da malha.
Portanto, no período de sua tramitação, as leis as quais os conjuntos em estudo foram
submetidos são: o Plano Diretor e a Lei Municipal nº 5.603, de 30 de Dezembro de
2009, que institui o Programa Habitacional de Interesse Social “Pelotas Habitação
Digna”, e outras providências. Destacam-se os seguintes itens:
“Art. 8º A reserva de área para uso público, prevista em Lei, poderá ter
seu percentual reduzido ou até ser dispensada, desde que já existam
equipamentos que atendam a nova demanda, conforme parecer do órgão
de planejamento e gestão territorial, a critério da Administração Pública.
Art. 9º Os empreendimentos destinados aos Estratos 01 e 02, no âmbito do
Programa “Minha Casa Minha Vida” do Governo Federal, poderão ser
implantados em terrenos com área de até 50.000m² (cinqüenta mil metros
quadrados), para conjuntos habitacionais horizontais, exceto para
loteamentos, onde a área será livre.”
Examinando os objetos de estudo desta investigação, verificamos que as glebas
possuem as seguintes dimensões: Terra Nova 8,13ha, Moradas Club 8,14ha e Moradas
Pelotas 10,27ha. Nenhum, portanto, se enquadra dentro dos parâmetros estabelecidos
pela nova legislação (Lei 5.603), ultrapassando os 5 ha determinados pela mesma.
Embora na lei do Plano Diretor estejam denominadas de área verdes,
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as áreas de lazer de uso coletivo exigem, além dos verdes para lazer passivo, a
instalação de equipamentos esportivos. O Conjunto Terra nova destinou somente um
percentual de 5,95% somente para áreas verdes de uso coletivo, bem abaixo dos 20%
exigido. A situação se agrava nos outros dois condomínios, onde áreas efetivas de lazer
ocupam somente 3,77 e 3,86% da área total. O aumento do “outras” ( outros tipos de
áreas verdes), significa a utilização de áreas de estacionamento nos recuos frontais, com
pavimentação parcial de verde , como parte das áreas entendidas como “coletivas” (
figura 8) . Entretanto é evidente o uso privativo destas áreas para o estacionamento de
veículos das habitações. No quadro 2, verificamos o significativo aumento de
densidade obtido pelo empreendedor, ao utilizar a estratégia de redução de vias e
contagem de espaços residuais e de recuos com se fossem áreas de lazer coletivas. Ou
seja, sem apresentar nenhuma justificativa de existência de áreas no entorno com
“equipamentos que atendam a nova demanda”( Art. 8, Lei 5,603) , os promotores
reduziram as áreas de lazer e a prefeitura municipal aprovou o empreendimento.
Quadro 1 – Tabela síntese de dados das áreas verdes
Nome do
condomínio

Área de Lazer

Outras*

Área Total Verde

Área Total da Gleba

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Terra Nova

5.751,97

5,95

7.605,35

7,88

13.357,31

13,83

95.598,66

100

Moradas
Pelotas

3.876,52

3,77

24.010,90

23,38

27.887,52

27,15

102.697,68

100

Moradas
Club

3.144,10

3,86

19.290,14

23,71

22.434,24

25,57

81.371,77

100

* Outras: Canteiros, Recuos de Ajardinamento e, quando houver, vagas para estacionamento com áreas
verdes – caso do Moradas Pelotas e Moradas Club.
Fonte: Informações produzidas a partir das plantas de implantação dos conjuntos.

Quadro 2 – Tabela síntese de dados dos condomínio

Nome do
condomínio

N° de
un.

Terra Nova

438

Moradas Pelotas
Moradas Club

Área
terreno

Área
construída

Densidade
hab./ha

Área verde

M² / hab.

8,13 ha

20.007,94 m²

180 hab./ha

21.444,97m²

14 m²/hab.

714

10,27 ha

31.324,04 m²

17.174,97m²

6,9 m²/hab.

514

81,14 ha

26.698,48 m²

12.584,51m²

7 m²/hab.

(ha)

240 hab./ha
220 hab./ha

Fonte: Quadro de áreas - Projeto Legal – Prefeitura Municipal de Pelotas
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4

CONCLUSÃO

Estudos documentais constataram a insuficiência de áreas verdes e de lazer ativo,
burlando os parâmetros da legislação municipal sobre condomínios habitacionais.
Verificou-se ainda que, há uma grande insatisfação com a provisão de serviços e
equipamentos de saúde, educação e transporte público.
O condomínio tem sido usado de forma a contrariar as diretrizes da lei de parcelamento
do solo, as quais exigem índices urbanísticos maiores dos que vêm sendo reservados
para as áreas de uso comum, circulação, implantação de equipamentos urbanos e
comunitários e espaços livres de uso público, áreas necessárias à expansão urbana do
município com qualidade. Na segunda fase do PMCMV, a situação ainda é pior, nestes
as áreas verdes internas diminuem e a densidade aumenta, e não há áreas publicas para
os equipamentos urbanos, contrariando os objetivos da lei de parcelamento do solo, que
deve ser usada para assegurar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
da propriedade urbana, levando em consideração infraestrutura necessária para o bem
estar de seus moradores. Foi constatado que as gestões em todos os condomínios se dão
na forma de co-gestão, sistema de administração onde parte das funções são de
responsabilidade do síndico e parte da administradora contratada e ainda serão
investigadas as suas respectivas atribuições. Como resultado final do estudo pretende-se
elencar alternativas para o desenvolvimento de um sistema de gestão adequado para
empreendimentos habitacionais de interesse social promovido dentro do programa e
MCMV e discutir a aplicação do modelo condominial de parcelamento do solo em
conjuntos de interesse social.
5
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RESUMO
Este artigo pretende apresentar uma parte da pesquisa, intitulada HABITAR VERTICAL - Avaliação
da qualidade espacial e ambiental de edifícios de apartamentos, destacando os resultados referentes às
pesquisas e análises do objeto de estudo que enfocam as questões relativas à funcionalidade dos espaços
coletivos e privativos - identificando maneiras de morar, necessidades, ações e desejos dos usuários,
assim como seu comportamento no espaço doméstico. Tal análise se fundamenta por meio dos seguintes
procedimentos metodológicos: (i) Fundamentação teórica do trabalho, através de pesquisa bibliográfica e
documental; (ii) Identificação das principais tipologias de edifícios de apartamentos ofertadas pelo mercado
imobiliário nas cidades estudadas (Uberlândia – MG e Ribeirão Preto – SP), mediante a elaboração de
tabelas e fichas de análise, que destacam características e aspectos funcionais dos empreendimentos; e (iii)
Revisão e ampliação do método de APO inicialmente desenvolvido em outras pesquisas para sua
aplicação nos estudos de caso selecionados. Os resultados preliminares deste trabalho, que salientam a
baixa qualidade espacial dos edifícios investigados, constituem bancos de dados sobre as questões
relativas do morar em edifícios de apartamentos, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de
projetos futuros mais adequados às reais necessidades de seus usuários.
Palavras-chave: Qualidade espacial, Avaliação pós-ocupação, Funcionalidade, Edifício de apartamento.

ABSTRACT
This article aims to present a part of the research entitled VERTICAL HOUSING: Evaluation of spatial
and environmental quality of apartment buildings, highlighting the results regarding the analysis of the
object of study that focuses on issues relating to the functionality of collective and private spaces identifying ways of live, needs, desires and actions of users, as well as their behavior in domestic spaces.
Such analysis is based on the following methods: (i) Theoretical basis of the work, through literature
review and study of documents; (ii) Identification of the main typologies of apartment buildings offered by
the housing market in the cities studied (Uberlândia – MG and Ribeirão Preto – SP), through tables and
schemes of analysis, which highlight functional aspects of residential developments; and (iii) Revision
and expansion of the POE method initially developed in other researches for its application in selected
case studies. Preliminary results of this study, which focus on the low spatial quality of the investigated
buildings, consist of databases on the aspects regarding the living in apartment buildings that could
support design of new buildings more suited to the real needs of their users.
Keywords: Spatial quality, Post-occupancy Evaluation, Functionality, Apartment Building.
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INTRODUÇÃO

A produção de habitação coletiva vertical, notadamente voltada à ascendente classe
média da sociedade, vem passando por um crescimento significativo, o qual, em geral,
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demonstra pouca preocupação com a qualidade das unidades e dos empreendimentos
ofertados. Nesse contexto, este artigo pretende apresentar uma parte da pesquisa em
desenvolvimento, intitulada HABITAR VERTICAL – Avaliação da qualidade
espacial e ambiental de edifícios de apartamentos, que se propõe a realizar um
diagnóstico da qualidade espacial e ambiental de edifícios de apartamentos – destinados
à classe média e lançados pelo mercado imobiliário em cidades de médio porte
brasileiras (Uberlândia – MG e Ribeirão Preto – SP). Entretanto, o presente trabalho
tem como objetivo específico analisar a funcionalidade dos espaços coletivos e
privativos desses empreendimentos – identificando maneiras de morar, necessidades,
ações e desejos dos usuários, assim como seu comportamento no espaço doméstico.
Para tanto, a presente comunicação, de cunho exploratório e descritivo, foi estruturada
da seguinte forma: (i) Fundamentação teórica do trabalho; (ii) Indicação dos
procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa; e (iii) Apresentação de seus
resultados preliminares – presentes tanto nas tabelas e fichas de análise produzidas,
quanto na revisão do método de avaliação pós-ocupação (APO) que está sendo aplicado
nos estudos de caso selecionados. Assim, a próxima etapa da pesquisa, ainda em
desenvolvimento, se fundamenta, principalmente, por meio da aplicação de APO em
relação aos aspectos espaciais e comportamentais dos edifícios.
2

CONSOLIDAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS NO BRASIL

O surgimento da modalidade apartamento no Brasil remonta à primeira década do
século XX, quando as principais cidades, notadamente as capitais e de maior porte,
passaram por importantes remodelações urbanísticas, conferindo à habitação
convencional térrea, novas possibilidades formais e programáticas – como é o caso dos
edifícios múltiplo-uso que mesclavam habitações e escritórios (VILLA, 2008). Desde
então, o percentual de edifícios de apartamentos só aumentou na grande maioria das
cidades brasileiras, consolidando-se como uma alternativa aos seus problemas
urbanísticos e fundiários. Também tem se consolidado como uma maneira de morar
particular, representando aspectos objetivos e subjetivos aos cidadãos urbanos frente à
segurança, praticidade, localização e status social, entre outros aspectos.
Nas cidades de médio porte – como, por exemplo, Uberlândia (MG) e Ribeirão Preto
(SP) –, o edifício de apartamento se tornou, durante a passagem do século XX para o
XXI, uma modalidade habitacional crescente e viável para diversas classes sociais. A
partir de meados dos anos 2000, esses mercados imobiliários iniciaram um processo de
atratividade de empresas de maior porte, oriundas de outras regiões brasileiras. Além
disso, devido a políticas governamentais, houve um significativo aumento do acesso ao
crédito nos últimos anos, impulsionando a demanda por diferentes tipologias de
unidades habitacionais (CORDEIRO FILHO, 2008).
Contudo, este crescimento da produção de edifícios de apartamentos vem sendo
frequentemente marcado pela adoção de aspectos padronizados em soluções projetuais
diversas – o que demonstra, em geral, pouca preocupação com as reais necessidades do
usuário final, cujos modos de vida e formatos familiares estão em constante alteração.
Uma análise dos projetos de apartamentos edificados no período pós-2000 deixa
evidente o tratamento recebido pelos mesmos, traduzido por uma postura que valoriza
substancialmente seus aspectos estéticos e que demonstra, em geral, uma preocupação
apenas acessória com as reais necessidades do usuário final (Fig. 1). Nesse sentido,
pode-se inferir que o setor desenvolveu-se com uma clara hegemonia dos negócios em
detrimento do projeto arquitetônico.

1884

Figura 1 – Padronização de tipologias e soluções espaciais em apartamentos nas cidades médias –
modelos de plantas apresentadas para comercialização dos empreendimentos em Uberlândia e
Ribeirão Preto, respectivamente.

Fonte: http://www.britamix.com.br/novo/empreendimentosDetalhado.php?id=33 e http://www.trisulsa.com.br/apartamentos/ribeirao-preto/lagoinha/vida-plena-ribeirao/. Acesso em: 10/03/2014.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Por se tratar de um projeto de pesquisa amplo, que envolve várias etapas de execução,
este foi dividido em dois subprojetos: (i) Padrões projetuais em edifícios de apartamentos
a partir de 2000 nas cidades estudadas; e (ii) Identificando modos de morar, através da
avaliação pós-ocupação funcional e ambiental. Aplicação dos estudos de casos nas
cidades estudadas. Até o presente momento, foi concluída a primeira etapa descrita
acima, na qual pudemos levantar e analisar as principais tipologias de edifícios de
apartamentos ofertadas pelo mercado imobiliário nas cidades estudadas. A segunda etapa
foi iniciada com a revisão da metodologia de avaliação pós-ocupação para aplicação em
estudos de caso nessas cidades (conforme apresentado no item 4.2).
Desse modo, inicialmente, para cada cidade, foi elaborada uma tabela, a qual levanta os
edifícios construídos ou em fase de construção, organizando-os e sistematizando-os em
formato digital1. A partir dela, foi possível filtrar informações gerais para selecionar os
empreendimentos sobre os quais seriam realizadas fichas de análise, que contemplam os
detalhes projetuais das tipologias selecionadas, ajudando na catalogação, no
arquivamento e na melhor compreensão do projeto. Assim, foram analisados 63
edifícios de apartamentos localizados na cidade de Uberlândia e 106 na cidade de
Ribeirão Preto2. Nesta fase, utilizaram-se os mesmos critérios de seleção de
incorporadoras para ambas as cidades, buscando um nível igualitário para se obter uma
possível comparação entre elas, quais sejam: (i) atuarem em território nacional e local; e
(ii) atenderem à classe média da sociedade, ofertando apartamentos com áreas úteis
entre 40 e 300m². O preenchimento da ficha, por sua vez, desenvolveu-se em três partes:
(a) Dados gerais; (b) Edifício: forma plástica e imagem, estrutura, inserção urbana,
funcionalidade, equipamentos de uso coletivo, adequação legal/ambiental e segurança; e
1

Esta tabela, além de identificar os empreendimentos, coleta informações sobre: fonte, nome, data de
publicação, data de projeto, data de conclusão, autor do projeto, proprietário, construtora, localização,
área construída/área do terreno implantado, número de edifícios, número de pavimentos, número de
unidades, tipos de uso, equipamentos coletivos, acessibilidade, uso dos elevadores, tipos de unidade, áreas
úteis, opções de planta, tipos de cômodos e atividades em geral.
2
Estes foram os empreendimentos lançados nas respectivas cidades no período da pesquisa, sobre os
quais pudemos ter acesso a todas as informações necessárias (através de material publicitário, sites, entre
outras fontes). Observa-se que, na cidade de Ribeirão Preto, o número de empreendimentos lançados no
período foi superior ao de Uberlândia e, por isso, optou-se por manter esta proporção na seleção dos
empreendimentos analisados.
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(c) Apartamento: quadro de referências e quadro de áreas, análise de espaciosidade (Fig.
3), mapa de ações domesticas cotidianas (Fig. 2) e setorização.
Figura 2 – Elementos gráficos contidos na ficha de análise de um empreendimento na cidade de
Ribeirão Preto, mostrando as ações cotidianas propostas para cada tipologia.

Fonte: Organizado pelas autoras (2013).
Figura 3 – Elementos gráficos contidos na ficha de análise de um empreendimento na cidade de
Ribeirão Preto, demostrando a análise de espaciosidade.

Fonte: Organizado pelas autoras (2013).

Já a segunda etapa desta pesquisa trata da identificação dos modos de morar em edifícios
de apartamentos, através da avaliação pós-ocupação (APO) funcional e ambiental. Nesse
sentido, testa e valida um método de APO do espaço habitacional, desenvolvido em
pesquisas anteriores (VILLA, 2008; VILLA, 2010), que se aprofunda nas questões
relativas à funcionalidade. Amplia ainda o método de APO inicialmente desenvolvido
para englobar questões relativas à sustentabilidade dos edifícios analisados (segunda linha
de investigação da pesquisa), verificando a eficiência das estratégias de sustentabilidade
adotadas junto aos usuários, bem como seu nível de consciência ambiental3.
A avaliação funcional e comportamental utiliza-se de multimétodos de naturezas
quantitativas e qualitativas, enfocando os seguintes pontos: (i) as maneiras de
apropriação dos espaços privados e semiprivados; (ii) a adequação da proposta projetual
às novas solicitações emergentes da sociedade e (iii) os índices de satisfação dos
usuários moradores. Esta metodologia de APO foi idealizada também com o objetivo de
3

Resultados sobre esta linha de investigação estão disponíveis na publicação: Qualidade ambiental e
sustentabilidade em edifícios de apartamentos de cidades médias, apresentados neste mesmo evento.
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dispor a especialistas – profissionais e agentes do mercado imobiliário – ferramentas
que pudessem atestar a qualidade espacial de apartamentos, além de avaliar a
capacidade do projeto idealizado de atender às demandas dos usuários.
Sendo assim, visou-se à elaboração de um método prático, viável do ponto de vista
econômico e baseado em procedimentos e técnicas adequadas à modalidade
habitacional. Se, de um lado, entende-se a necessidade da proposição de métodos
avaliativos que obtenham informações mais consistentes e amplas – demandando mais
tempo de pesquisa –, de outro, depara-se com a necessidade da proposição de métodos
economicamente viáveis e eficientes. Isto se verifica tanto do ponto de vista do usuário,
que se envolve pouco no processo avaliativo, quanto do ponto de vista dos agentes do
mercado imobiliário, que buscam resultados em curtos espaços de tempo e com baixo
custo de investimento. Nesse sentido, buscou-se, em parceria com outra pesquisa 4, o
aprimoramento metodológico necessário para cumprir tais objetivos. O avanço
metodológico apresentado diz respeito à utilização de equipamento tablet portátil,
contendo um conjunto softwares especialmente desenhados para a APO, aprimorando
tanto a coleta, quanto a tabulação de dados.
Quadro 1- Conceitos avaliados no questionário – aspectos relativos à funcionalidade e ao modo de
vida dos usuários
PRINCIPAIS CONCEITOS AVALIADOS NO QUESTIONÁRIO - FUNCIONALIDADE
ESPAÇO COLETIVO (USO COMUM)
ESPAÇO PRIVATIVO (UNIDADE)
Acessibilidade das áreas
Diversidade de tipologias
Separação entre acesso social e serviço
Área útil da unidade
Satisfação em relação à dimensão, iluminação,
Conservação do espaço de uso comum
ventilação, acústica, privacidade em cada cômodo
Satisfação em relação à dimensão e aparência
Compartimentação proposta pelo projeto
de: elevadores; hall principal e guarita
Satisfação em relação à quantidade e qualidade
Adequação ao modo de vida do usuário
dos espaços de uso comum (academia; piscina;
Adequação dos mobiliários ao espaço
playground, etc)
Representação simbólica da habitação para o usuário
Frequência de uso dos espaços de uso comum
(academia; piscina; playground, etc)

Reformas realizadas e seus respectivos motivos
Análise de ações domésticas cotidianas em cada
cômodo
Análise da qualidade de ações domésticas cotidianas

Fonte: Organizado pelas autoras (2014).

A APO, elaborada com diversos métodos, divide-se em sete etapas: levantamento de
Dados; análise Walkthrough; pesquisa de perfis familiares; entrevistas com pessoas
chave; questionário; grupo focal e, por fim, entrevista com o arquiteto. Os critérios
utilizados para definição dos estudos de caso nas cidades de Ribeirão Preto e Uberlândia
foram: (i) empreendimentos destinados às famílias de classe média/alta; (ii) entregues
entre 2012 e 2014; (iii) com número mínimo de 30 unidades; (iv) possuindo equipamento
de uso coletivo; e (v) área útil de 90 a 120m². A avaliação está sendo aplicada em dois
edifícios em cada cidade, ao longo do ano de 2014, pelos alunos bolsistas de iniciação
científica envolvidos nesta etapa da pesquisa5. Os conteúdos abordados na APO também
foram definidos a partir de questões identificadas nas análises decorrentes da primeira
4

Pesquisa financiada pela FAPEMIG, que se intitula AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO EM
APARTAMENTOS COM INTERFACES DIGITAIS, desenvolvida pelo mesmo grupo de pesquisa
em outra linha de investigação.
5
Como esta etapa da pesquisa está em desenvolvimento, com previsão de término para dezembro de
2014, trataremos neste artigo apenas de uma parte inicial da avaliação, mediante análise dos dados
resultantes de uma aplicação Piloto do método revisado em Uberlândia (ver item 4.2).
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etapa desta pesquisa, avaliando-se, portanto, aspectos gerais do edifício, os equipamentos
de uso comum e a unidade habitacional (Quadro 1).
4

RESULTADOS PRELIMINARES

4.1

Padrões projetuais em edifícios de apartamentos

A partir das análises realizadas através da elaboração das fichas, foram identificadas as
principais tipologias de edifícios de apartamentos ofertadas pelo mercado imobiliário nas
cidades estudadas. Os resultados destas análises foram compatibilizados com a
fundamentação bibliográfica e estruturados em três escalas de leitura: (i) Inserção urbana;
(ii) Equipamentos de uso coletivo; e (iii) Unidades habitacionais.
Inserção Urbana
As cidades médias estudadas (assim como grande parte do país), após os anos 2000,
sofreram transformações urbanísticas, arquitetônicas, econômicas, culturais e sociais
que potencializaram a verticalização das residências. Segundo Polidori e Krafta (2003),
a cidade passa então a ser um campo de oportunidades de obtenção de renda, em que a
configuração do espaço e a distribuição de atributos urbanos e ambientais provocam
crescimento em lugares com maior potencial de desenvolvimento. Analisando a
produção de edifícios de apartamentos em Ribeirão Preto e Uberlândia, observa-se que
sua implantação segue a mesma lógica, a partir da identificação de elementos que possam
trazer maior lucratividade possível à incorporadora – que procura uma desejável relação
entre o preço da terra e o custo da construção. Com o aquecimento do mercado
imobiliário, o preço do solo aumenta e o rendimento financeiro diminui. Assim, novos
locais são escolhidos na cidade, geralmente periféricos, para a inserção dos
empreendimentos, explorando ao máximo o terreno. Como consequência, em Uberlândia,
a inserção dos conjuntos acontece de forma dispersa, não se concentrando em um local
específico, enquanto os gabaritos variam entre 2 e 12 pavimentos, com predomínio das
tipologias de 2 e 3 dormitórios – diferentemente de Ribeirão Preto, em que existe uma
grande concentração no setor sul da cidade, atingindo desde 2 a 21 pavimentos, com uma
variação muito maior de tipologias (Fig. 4).
Figura 4 – Mapas de localização dos empreendimentos analisados nas cidades estudadas com
indicação das tipologias presentes nos edifícios

Fonte: Organizado pelas autoras (2013).
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Sobre o desenho de implantação destes edifícios, a grande maioria apresenta soluções
fechadas, frequentemente muradas, em relação ao espaço público. Representam
verdadeiras “ilhas” na cidade, independente do contexto no qual se localizam,
negligenciando, muitas vezes, aspectos topográficos, de insolação e ventilação locais.
Também apresentam soluções padronizadas de implantação no que se refere à
implantação dos blocos, soluções de estacionamento, ocupação dos espaços verdes
residuais e relação com o entorno, entre outros aspectos.
Equipamentos de uso coletivo
Historicamente a produção de edifícios de apartamentos esteve ligada à produção de
espaços coletivos, sobretudo a partir dos anos 1970, quando os empreendimentos,
principalmente de alto luxo, iniciam um processo de valorização da esfera coletiva dos
edifícios, caracterizado pelo surgimento de equipamentos de uso coletivo (MACEDO,
1991 apud TRAMONTANO, 1998). Além da presença de uma variada gama de
equipamentos coletivos, tornava-se importante explicitar de que forma os mesmos
poderiam influir no status social dos moradores, enfatizando-se os itens essenciais para
se viver bem na maioria dos lançamentos de apartamentos nas grandes cidades. Através
dos atributos anunciados, expectativas em torno do morar foram criadas e recriadas, o
que, por sua vez, alimentou a formulação de programas arquitetônicos, bem como
constituiu certa cultura do morar (LOUREIRO e AMORIM, 2005). Esta valorização das
esferas coletivas pode ser notada em parcela expressiva dos edifícios de apartamentos
lançados no Brasil, em medidas diferentes, dependendo da classe social a que se destina.
Nas cidades estudadas, frequentemente são previstas áreas de uso coletivo para os
empreendimentos verticais. Essas áreas, em geral, são relacionadas ao lazer, esporte e
bem-estar de seus potenciais moradores. Na cidade de Uberlândia, os equipamentos
ofertados se restringem, na maioria dos casos, aos básicos: salão de festas, playground e
área verdes de convívio. Cenário este que tem se alterado, principalmente nos últimos
anos, com o lançamento de condomínios verticais e horizontais. Neles, a listagem de
equipamentos é ampliada com a presença de academia, quadra poliesportiva,
brinquedoteca, piscina e churrasqueira, por exemplo. Já em Ribeirão Preto, mesmo nos
casos investigados, a listagem de equipamentos é bastante ampliada, destacando-se:
quadra de squash, salão de jogos, SPA, salão de beleza. Predominantemente são
implantados em terrenos maiores, procurando adensar mais o edifício principal para
deixar livres áreas destinadas à provisão desses equipamentos.
Unidades habitacionais
Mesmo que atualmente as habitações contemplem grupos familiares com perfis e modos
de vida cada vez mais diversos, o desenho dos apartamentos continua baseado em
modelos tripartidos de morar, caracterizados por espaços compartimentados, estanques
e monofuncionais. Sobre a relação dimensional homem/ambiente construído habitável,
vários autores ponderaram sobre possíveis indicadores mínimos (ROMÈRO e
ORNSTEIN, 2003; LEITE, 2006; PALERMO, 2009). Nas análises, verificou-se que, na
grande maioria dos apartamentos avaliados, as áreas dos compartimentos, notadamente
os dormitórios, áreas de serviços e cozinhas, são inferiores aos mínimos exigidos pelos
autores citados acima. Em Uberlândia, a exiguidade de áreas se demostrou mais
evidente do que em Ribeirão Preto – isso porque, de forma geral, os edifícios analisados
na última cidade contemplavam um padrão social mais elevado (Fig. 5). A exiguidade
de áreas não é um fator preponderante para a baixa qualidade dos projetos, porque
poderia estar justificada pela redução do tamanho da família brasileira. No entanto, o
produto imobiliário ofertado não parece demonstrar essa relação. Empreendimentos
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residenciais deveriam revisar então não somente a área útil dos apartamentos, mas sua
organização espacial, levando em consideração as alterações sociais e culturais locais.
Figura 5 – Predominância da tipologia de 2 e 3 dormitórios nas cidades estudadas e suas principais
características. As áreas úteis apresentadas representam a média geral dos empreendimentos
analisados na pesquisa.

Fonte: Organizado pelas autoras (2014).
Figura 6 – Apartamentos de 2 dormitórios. Acima: usos domésticos inicialmente previstos em
projeto através do leioute. Abaixo: sobreposição de usos no espaço.

Fonte: Organizado pelas autoras (2014).

Outra questão observada nas análises dos apartamentos se refere à incongruência entre
os usos cotidianos propostos no projeto (leiaute idealizado pela incorporadora do
empreendimento) e os frequentemente realizados pelos moradores. Nesse sentido, foram
verificadas inúmeras sobreposições de usos nos compartimentos habitacionais. Ações
cotidianas domésticas, tradicionalmente pré-estabelecidas em projeto para serem
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executadas em determinados cômodos, foram identificadas de forma dispersa e não
convencional nos espaços analisados (Fig. 6). Afinal, a proposta das incorporadoras
comumente não supre o mínimo exigido para exercer atividades simples em cada
cômodo. Assim, ações como trabalhar, estudar e comer cada vez mais são realizadas em
áreas diferentes das previstas, principalmente pela falta de espaço nos ambientes. Esses
conflitos de ações aparecem com mais frequência em empreendimentos destinados às
classes mais baixas, em que as áreas úteis dos apartamentos são menores.
4.2

Identificando modos de morar, através da Avaliação Pós-Ocupação

A segunda etapa desta pesquisa, conforme exposto, trata da identificação dos modos de
morar em edifícios de apartamentos através da APO funcional e ambiental. Até a
finalização deste artigo, foi iniciada com: (i) revisão da metodologia da APO para
aplicação em estudos de caso nas cidades estudadas e (ii) aplicação de um Piloto na
cidade de Uberlândia6. A aplicação dos instrumentos neste Piloto e uma leitura preliminar
dos resultados puderam já fomentar algumas reflexões apontadas a seguir7.
Os principais resultados preliminares obtidos nesta avaliação demonstraram a ineficiência
e a inadequação dos projetos propostos aos novos modos de vida da sociedade
contemporânea. Todos os métodos aqui demonstrados e aplicados em diferentes escalas e
conteúdos puderam identificar tais inadequações. Isso porque, de um lado, os projetos
idealizados apresentam modelos de unidades estanques, compartimentadas e tripartidas
que se repetem em pavimentos; por outro lado, a pesquisa indicou uma variedade
significativa de grupos domésticos habitando tais edifícios.
Os indicadores de insatisfação demonstraram predominância nos aspectos que estão
ligados à adequação dos projetos no que se refere às dimensões dos ambientes, à
adequação dos mobiliários, à relação de privacidade dos moradores e à compartimentação
proposta, entre outros aspectos (como a segurança em relação ao ambiente externo e o
isolamento acústico entre as unidades). Os métodos qualitativos, principalmente o Grupo
Focal, se mostraram mais eficientes na identificação de desejos em relação ao espaço
habitável dos moradores. Nesses métodos, a inadequação se apresentou de forma mais
explícita, exatamente porque foram discutidas outras possibilidades de usos dos espaços.
Identificaram-se ainda a sobreposição de atividades na grande maioria dos ambientes
das unidades e a consequente falta de espaços e mobiliários eficientes para tais
sobreposições. Os hábitos e costumes das famílias são atendidos de maneira mínima
pela tripartição e compartimentação, já que os usuários apresentam necessidades e
desejos diferentes dos propostos pelos projetos. Sobre os espaços de uso coletivo, as
avaliações identificaram que os equipamentos são valorizados no momento da compra,
mas cada vez estão sendo menos utilizados no cotidiano pelos moradores.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados preliminares desta pesquisa demonstram a necessidade e urgência da
ampliação dos padrões de qualidade espacial dos edifícios de apartamentos, no sentido de
atenderem amplamente às necessidades de seus usuários. Este estado da arte permite
6

Trata-se de um empreendimento analisado na primeira etapa da pesquisa, localizado na cidade de
Uberlândia, que apresenta todos os requisitos definidos na metodologia (item 3) para sua escolha: possui
duas torres de edifícios com um total de 112 apartamentos de 3 e 4 dormitórios, com área útil de 97m²,
contendo equipamentos de uso coletivo (quadra, salão de festas, quiosque, piscina e academia).
7 Não houve tempo hábil para a completa tabulação e análise dos resultados obtidos nesta etapa da pesquisa,
as quais se pretende viabilizar futuramente em outra publicação.
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aventar a hipótese de que a qualidade arquitetônica dos empreendimentos habitacionais
verticais seja baixa, face à importância que o tema ocupa no cotidiano das pessoas e das
cidades. Conforme exposto, cada vez mais o mercado imobiliário tem recorrido à
habitação verticalizada coletiva como resposta à demanda habitacional, sobretudo para a
classe média. Questões como a segurança, praticidade, localização, estimulam populações
urbanas a morar em apartamentos. Entretanto, a estandardização, a minimização de áreas
úteis das unidades habitacionais, a replicação de soluções frente à diversidade de
contextos, dentre outros aspectos, estão contribuindo para baixos níveis de satisfação dos
moradores frente ao que se coloca – como foi comprovado ao longo da análise das fichas
produzidas e dos dados iniciais obtidos a partir da aplicação do método revisado de APO
em um estudo de caso Piloto. Sendo assim, acredita-se que os resultados levantados pela
pesquisa podem ser usados como bancos de dados sobre as questões relativas do morar
em edifícios de apartamentos, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de projetos
futuros mais adequados às reais necessidades de seus usuários.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta um estudo de caso exploratório voltado ao estudo de medidas para melhoria
da construtibilidade na etapa de projetos em empresa construtora de médio porte. Os procedimentos
metodológicos são brevemente delineados. O trabalho analisa em que medida diretrizes para melhoria da
construtibilidade são adotadas na etapa de projeto de edifícios residenciais. O processo de projeto é
mapeado, ressaltando os aspectos de construtibilidade, e como podem ser comparados às diretrizes
ressaltadas na literatura internacional. Os resultados apontam para o papel fundamental da coordenação
de projetos no sentido de implementar uma cultura de colaboração, desdobrada no envolvimento os
profissionais dos canteiros de obra na etapa de projeto, na construção de parcerias com escritórios de
projeto e na reestruturação do processo de projeto.
Palavras-chave: construtibilidade, processo de projeto, integração projeto - obra

ABSTRACT
The present research work presents a case study concerned with constructability issues at design phase
on medium sized building construction company. The methodological research steps are briefly outlined.
The paper focuses in which extent constructability measures are adopted in the design management
process of residential buildings. A design process workflow is outlined, highlighting constructability
actions, and how they can be compared with guidelines pointed out in the international literature
concerned with design constructability problems. The results point out that the role of design coordinator
is seminal in order to implement a collaboration culture, deployed on site engineers involvement at
design phase, partnership development with design offices and reengineering of design management
processes.
Keywords: constructability, design management, design – construction integration.

1

INTRODUÇÃO

Os conceitos associados à construtibilidade são polifacetados, até porque não existe um
entendimento unânime sobre sua definição. São relativamente poucas pesquisas no
Brasil promovem um diagnóstico de problemas de construtibilidade em obras de
edificações prediais, ou verificam se critérios e diretrizes para melhoria da
construtibilidade, apresentados na literatura internacional, são aplicáveis à realidade de
obras habitacionais no Brasil, que apresentam dinâmicas diferentes em termos de
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desenvolvimento imobiliário, industrialização, tecnologias e processo de projeto
(WONG, 2011).
É nesse contexto que o presente trabalho apresenta os resultados de um projeto de
pesquisa já concluído, que estabelece um diagnóstico sobre problemas de
construtibilidade na construção de edifícios residenciais em alvenaria estrutural
produzidos por empresas construtoras de pequeno e médio porte. O artigo enfoca a parte
inicial do projeto de pesquisa, que tem o objetivo de identificar ações associadas à
melhoria da construtibilidade no processo de projeto de empresa construtora de médio
porte. Os fatores indutores de construtibilidade identificados são comparados aos
relatados na literatura internacional.
Configura-se, portanto, como um estudo exploratório, que possibilitou posteriormente a
proposição e implementação de ações para melhoria da construtibilidade, a partir do
levantamento de problemas específicos, conforme relatado em Barbosa e Andery (2013)
Por razões de brevidade, não é discutido o referencial teórico adotado, e que é
detalhadamente apresentado em Barbosa e Andery (2013). De maneira sintética, o
trabalho parte da noção de construtibilidade conforme apresentado por Wong, et al
(2005), para quem o conceito é apresentado de maneira demasiadamente ampla na
literatura recente, e sugere que medidas associadas ao processo de projeto das
edificações configurem um aspecto específico dos problemas de construtibilidade.
Nessa linha de raciocínio, Rodriguez e Heineck (2003), indicaram critérios de melhoria
de construtibilidade que podem ser adotados na etapa de projeto, destacando a
necessária integração entre projeto e obra. Nessa direção Mydin et al. (2011) sugerem
que a introdução de conceitos de engenharia simultânea induz a melhoria da
construtibilidade na etapa de projeto. Amancio (2010), apresenta uma interessante
compilação de diretrizes para melhoria da construtibilidade, ainda que não sejam
identificadas medidas específicas que possam ser adotadas na construção habitacional,
que apresenta características distintas das obras industriais, que foram objeto de parte
dos estudos apresentados.
Mais recentemente estudos associados à melhoria da construtibilidade na fase de
concepção de projeto das edificações têm concentrado sua atenção na determinação de
modelos para avaliação da construtibilidade, com estudos com objeto similar ao do
presente trabalho Lam et al (2011), bem como no estudo de mecanismos de gestão do
conhecimento na etapa de projeto, tendo em vista a criação de uma cultura de melhoria
permanente da construtibilidade em Pulaski e Horman (2009).
Nesse contexto, apresenta-se brevemente, na sequência, o método de pesquisa para,
posteriormente, apresentar o estudo de caso exploratório objetivando identificar em que
medida medidas para melhoria da construbilidade propostas na literatura são
encontradas no processo de projeto de construtoras de pequeno e médio porte.
2

METODOLOGIA

O método da pesquisa é detalhadamente descrito em Barbosa e Andery (2013).
Sinteticamente, seguiu os seguintes passos: a) revisão bibliográfica para elaboração de
um referencial teórico identificando conceitos de construtibilidade e fatores de melhoria
da construtibilidade em empreendimentos de edificações, particularmente na etapa de
projeto; b) planejamento dos estudos de caso, com a criação de um protocolo de
observação dos processos de projeto e execução dos empreendimentos; c) seleção da
empresa a ser estudada e identificação dos empreendimentos objeto dos estudos de caso
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múltiplo; d) identificação das fontes de evidências; e) caracterização da empresa
estudada; f) análise do processo de projeto da empresa; g) identificação de fatores
facilitadores e dificultadores da construtibilidade na etapa de projeto, tendo como
referência a revisão bibliográfica; h) identificação dos problemas de construtibilidade
associados ao processo de projeto nos empreendimentos selecionados; i) compilação e
análise dos dados; j) identificação de problemas de construtibilidade e medidas
possíveis; k) elaboração de diretrizes, comparando o referencial teórico com o processo
de projeto identificado; l) proposição de workflow para o processo de projeto.
Na etapa da pesquisa objeto desse artigo, um estudo diagnóstico de medidas associadas
à melhoria de construtibilidade nas rotinas de projeto da empresa, foram usadas como
fontes de evidências para a análise padrões operacionais identificando rotinas de
trabalho no processo de projeto, toda a documentação associada aos empreendimentos
objeto do estudo de caso, incluindo projetos, memoriais, especificações, atas de reunião,
etc. Além disso, foram acompanhadas rotinas de trabalho nas obras, diariamente,
durante 24 meses, com registro documental dos problemas associados a projetos na
etapa de execução das obras (BARBOSA E ANDERY, 2013).
3
3.1

ESTUDO DE CASO: PROCESSO DE PROJETO E CONSTRUTIBILIDADE
Caracterização da empresa estudada

Aspecto gerais
Situada em Belo Horizonte, e fundada a quase trinta anos, a empresa construtora é
considerada de médio porte para os padrões locais, produzindo mais de dois mil
unidades residenciais em empreendimentos multifamiliares. A empresa é conhecida no
mercado pelo seu domínio da construção em alvenaria estrutural, é certificada ISO 9001
e Nível A do SiAC do PBQP-h desde 2005.
Focada nas classes B e C, tem cerca de quinhentos colaboradores, entre funcionários,
subempreiteiros e terceirizados. A empresa conta com um grupo de projetistas com os
quais realiza parcerias. A maior parte deles trabalha com a construtora há mais de dez
anos, o que possibilitou a concretização, ao longo do tempo, de relações de trabalho em
um clima de confiança e cooperação.
O Processo de projeto
O processo de projeto da construtora supracitada, demonstra que as etapas de análise de
mercado, programação e planejamento do empreendimento, assim como a confecção,
análise crítica, validação e aprovação dos projetos e sua construção acabam acontecendo
uma boa parte do tempo concomitantemente, conforme representado esquematicamente
abaixo:
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Figura 1 - Processo tradicional observado na empresa estudada na maioria dos projetos em desenvolvimento.
Adaptado de (FABRÍCIO 2002)

De acordo com a Figura 1, pode-se perceber que há uma necessidade de se promover
quase uma “engenharia simultânea forçada”, o que contraria as diretrizes em prol da
construtibilidade.
Foi observado na pesquisa que a construtora mantém um departamento de projetos,
onde há um profissional que coordena as atividades do processo de projetos. Esse
coordenador tem como ferramentas para o auxílio das atividades do processo de projeto
o software MS Project e extranets para o gerenciamento de projetos para auxiliar no
acompanhamento e ações de coordenação de obras, assim como na gestão do Sistema de
Gestão da Qualidade da construtora.
O modelo de gestão do processo de projeto que é empregado na empresa é semelhante
ao que descreve Melhado (1994), onde a equipe multidisciplinar de projetos é
gerenciada pelo coordenador de projetos onde é verificado as necessidades dos clientes
e dos empreendedores, assim como as exigências das leis e normas, e o principal
produto gerado por essa coordenação são as diretrizes de projeto na empresa.
Ou seja, há uma coordenação centralizada, na qual o coordenador responsabiliza-se pela
gestão das interfaces entre as várias disciplinas de projeto, e tem uma forte interação
com a equipe de obra, procurando vincular diretrizes de projeto à cultura construtiva da
empresa, particularmente no que diz respeito a utilização de sistema construtivo em
alvenaria estrutural.
Neste diagnóstico do processo de projeto, ocorrerem quatro etapas distintas de análise e
ajustes do processo de projeto em prol da construtibilidade da construtora, que são
descritas de forma sucinta abaixo:
1. Interação das etapas de concepção (projetos) e a etapa de obra, e também das
“viabilidades” em estudo.
2. Análise dos projetos em relação às obras e a integração das soluções de projeto com
os métodos de execução da construtora, assim como a capacidade técnica de seus
colaboradores.
3. Desenvolvimento das demais disciplinas por especialidades de projeto, necessárias à
execução do empreendimento e a busca por softwares de gerenciamento de projetos
e sua implantação sistêmica.
4. Introdução de um modelo de gestão do processo de projeto, juntamente com
projetos de compatibilização e a introdução de outras ferramentas de gestão e a
introdução de novas disciplinas necessárias à execução com base nas diretrizes de
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construtibilidade. E controle dos empreendimentos e os recursos necessários para
sua melhoria contínua.
O fluxo do processo de projeto nesta incorporação ocorre, na seguinte forma:
1. Definido o produto, são estabelecidos os consultores e os projetistas que atuarão em
determinado empreendimento.
2. Há uma primeira reunião de coordenação, onde ficam definidos os cronogramas e as
diretrizes do projeto nas seguintes disciplinas: arquitetônico, estrutural,
racionalização da alvenaria e instalações.
3. Dessas diretrizes se elaboram quantos check lists se fizerem necessários para
adequação do produto arquitetônico para aprovação. Conjuntamente a este estão
sendo desenvolvidos os projetos de mapa de cargas, a primeira fiadas das alvenarias,
o projeto de ligações definitivas e demais projetos das disciplinas complementares.
4. Concomitantemente aos processos supracitados, estão sendo produzidas as imagens
de publicidade e validação dos projetos de fachadas, gradis, paisagismo dentre
outros documentos que são necessários no processo de vendas das unidades.
5. Após o projeto aprovado e a execução das fundações obtêm-se os projetos finais de
cálculo, instalações, prevenção e combate ao incêndio e pânico, arrimos, executivos,
racionalização das alvenarias e demais disciplinas.
6. Uma das validações do projeto que ocorrem dentro da empresa construtora se faz na
execução de protótipos na escala 1x1 ou nos modelos dentro dos primeiros
pavimentos da edificação, que validam a unidade autônoma como ambiente, escolha
de matérias (memorial descritivo) e o projeto de compatibilização (interferência da
estrutura, arquitetônico e as instalações).
7. Várias reuniões de coordenação são realizadas nos sites da construtora com a
participação dos encarregados, mestres e gestores das obras.
8. Muitas soluções técnicas a serem trabalhadas pela equipe de produção em
determinado empreendimento foram acordas entre coordenador e os gestores de
obras que geraram a definição do produto para produção, ou seja, o melhor projeto
para se construir, a tecnologia construtiva a ser utilizada e as formas de implantação
da execução dos empreendimentos em seus canteiros, o trabalho voltado à
construtibilidade.
9. Após a ocorrência do fluxo do processo de projeto, durante toda a fase de execução
da obra do empreendimento e principalmente após a entrega e análise de alguns
dados obtidos na mediação dos indicadores de assistência técnica é realizada uma
análise qualitativa para a implementação de melhorias nos projetos em prol da
construtibilidade.
Abaixo segue uma representação esquemática das fases de projeto realizadas pela
empresa em estudo, que é o fluxo de informações de responsabilidade da coordenação
dos projetos.
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Figura 02 - Fluxo de informação do processo projeto - Construtora X
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4

MEDIDAS ASSOCIADAS À MELHORIA DA CONSTRUTIBILIDADE
INCORPORADAS AO PROCESSO DE PROJETO

Com o intuito de analisar medidas de construtibilidade incorporadas aos processo de
projetos técnico e gerencial da empresa, alguns conceitos e parâmetros de
construtibilidade foram introduzidos de forma gradual em todos os empreendimentos da
construtora. Os dados do estudo de caso permitiram constatar a introdução das medidas
indicadas abaixo.
Alvenaria Estrutural
São realizados projetos de alvenaria simplificados com verificação e compatibilização
do projeto legal com a primeira fiada, o que permite adequar ao máximo as medidas ao
sistema modular de alvenaria estrutural;
Tipologias de lay out e especificações padronizadas
Padronização restrita das plantas do tipo. Os projetos são extremamente simplificados e
há uma constante repetição (4 tipos bem definidos). Tipo 01 – padrão luxo, tipo 02 padrão intermediário, tipo 03 - padrão normal e tipo 04 - padrão popular. O que para
efeitos deconstrutibilidade se torna um fator positivo.
Construção de protótipos
Outra estratégia com impacto positivo na construtiblidade é a de execução de protótipos
em todos os empreendimentos. A construtora executa quase sempre um modelo na
escala 1x1 para referenciar a obra como um todo e validar a escolha dos materiais e a
compatibilização dos projetos.
Sistematização de reuniões de gestores de obras
Há uma periodicidade semestral de reuniões chamadas "Uma só linguagem" onde a
diretoria de obras e a gerencia de projetos expõem para os engenheiros e gestores das
obras fatos ocorridos em determinados departamentos e ou em uma obra específica para
que toda a empresa possa ter conhecimento de fatos relevantes, falhas na execução,
políticas que não deram certo ou que não obtiveram resultados esperados, assim como
outras questões que a informação deve englobar toda empresa. Outro ponto positivo
com relação ao processo adequado do gerenciamento de informações para a
construtibilidade no processo de projeto.
Feedback - assistência técnica
O coordenador de projetos é um dos responsáveis pela análise de dados da Assistência
Técnica. Esse processo é necessário para verificar se os problemas ocorridos durante a
fase de pós obra são oriundos de falhas de projeto, da definição e da técnica construtiva
ou mesmo da execução da atividade. Além deste processo ser um fato gerador de
retorno - Feedback para boas práticas da construtibilidade, faz-se inovação tecnológica
e, ou valida-se/consolida-se àquelas práticas que de alguma maneira estão coerentes
com padrão e os requisitos de qualidade do empreendimento e satisfação dos clientes.
Projeto de canteiro
O planejamento e detalhamento das operações da arquitetura das instalações do canteiro
encontram-se no projeto do canteiro de obras. Fazem parte dos preceitos deste projeto a
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sequência lógica das aquisições e montagens, empregam-se nele parte de experiências
com obras similares anteriores e as modificações no lay out do canteiro são realizadas
para atender as necessidades da execução dos processos e atividades construtivas.
Projeto executivo
O projeto executivo detalha as restrições estéticas à construtibilidade, e é neste
documento que encontram-se informações que colaboram com a simplificação dos
processos afim da padronização de componentes e sistemas construtivos.
5

DIRETRIZES
DE
CONSTRUTIBILIDADE
CONSTRUTORA NO PROCESSO DE PROJETO

ATENDIDAS

PELA

Como parte da análise das questões de construtibilidade na empresa, apresentam-se
resumidamente abaixo algumas das diretrizes de construtibilidade atendidas pela
construtora, conforme são apresentadas na literatura (WONG, 2007; AMANCIO, 2010;
WONG e LAM, 2011), e as mesmas são comparadas com a postura da empresa
estudada dentro do processo de projeto:
Identificação ao máximo dos requisitos de entrada para o projeto
Observa-se que as atividades de coordenação que compreendem a idealização do
produto, a análise de viabilidade a formalização e o detalhamento atendem de forma
adequada à organização, diante da estratégia adotada pela empresa, que é de gestão
ampla. Percebe-se oportunidades de melhorias com relação à contratação e análise de
obras anteriores similares.
Planejamento e detalhamento das operações da arquitetura das instalaç~eos do
canteiro
Já está implementado e mantido o planejamento e as operações no canteiro, percebe-se
possibilidades de melhoria nos desenhos, mas ele está coerente com as necessidades da
organização.
Pensar na sequência lógica das aquisições e montagens
Há reuniões para preparação da execução da obra, mas há falhas nos registros destas
reuniões. Muitas informações se perdem ao longo do processo por não haver ainda um
comprometimento suficiente com relação aos agentes responsáveis pela obra, e, ou
falhas de comunicação entre os projetistas e falha na interface projeto e obra. Em
algumas obras a estratégia da Diretoria baseia-se em produção puxada. Os prazos para a
execução das atividades são diferentes dos prazos contratuais entre construtora e cliente,
fazendo com que a produção seja acelerada. Os prazos para a execução dos projetos
geralmente não são seguidos ou adiantados, dificultando a gestão pela construtibilidade.
Há impactos no custo e nos problemas na utilização dos projetos ainda em fase de
análise crítica. Percebeu-se retrabalho, falhas no fluxo de informações entre os agentes
envolvido.
Modulação e Padronizações
Tipos pré-definidos dos blocos. Estratégia construtiva por repetição e simplificação dos
processos. Há uma rigorosa padronização dos materiais e componentes construtivos.
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Alterações somente em tipo de fundação e implantação dos empreendimentos no
terreno.
Definir estratégia para a gestão de contratos, empregando a experiência anterior
Percebe-se na idealização do produto, na análise de viabilidade, na formalização e
detalhamento do processo projeto com base nas obras semelhantes e na experiência
anterior do construtor. Várias definições são cercadas e repetidas através dos Check
Lists e no desenvolvimento dos Planos de Qualidade das Obras.
Planejamento da etapa de projeto em sintonia com os tempos de execução dos
processos construtivos
É comum que o prazo para o início das obras no canteiro está atrelado ao alvará de
início de obra, documento liberado juntamente com o projeto arquitetônico aprovado.
As demais disciplinas estão em desenvolvimento, assim como o fechamento da
orçamentação.
Definir os processos construtivos nas fases iniciais dos projetos
Todos os processos construtivos são discutidos em conjunto com a Diretoria Técnica e
Comercial antes do estudo preliminar. Eles compõem algumas das diretrizes de entradas
de projeto e é dos fatores de tomada de decisão da compra do terreno. Priorizar a
utilização de componentes pré-fabricados, prevendo seu transporte e instalação
Observa-se uma estratégia recente voltada para a diminuição do trabalho improdutivo
pela falta de mão de obra. Há pouco a construtora comprou equipamentos que
substituem aproximadamente sete profissionais para o transporte de blocos paletizados,
para a limpeza e remoção de entulhos nos canteiros. A limpeza dos andares é realizada
por dutos de separação de resíduos gerados, assim como o recebimento e distribuição
das cerâmicas e louças que chegam à obra também paletizadas e rastreadas por
pavimentos.
Projeto para produção prever condições de transporte, acessibilidade e liberação
de frente de ataque
A disciplina racionalização da alvenaria é o projeto que promove uma condição muito
favorável à organização e realização das etapas construtivas para a alvenaria estrutural,
com relação aos projetos das edificações. Falhas nos projetos do entorno, na
implantação dos empreendimentos que fica a cargo do projeto arquitetônico. Na área
externa, o projeto arquitetônico, fica incompleto.
Priorizar a utilização de métodos construtivos inovadores
A Construtora tem como estratégia de produção a utilização de métodos construtivos
inovadores, depois de ser amplamente utilizados no mercado. Há constantes visitas a
obras de outras empresas, visitas em feiras, mas mesmo assim observa-se que a empresa
tem um modo conservador para implementar qualquer método construtivo que não está
em conformidade com o que amplamente é praticado por sua equipe de obras.
Utilizar ferramentas de revisão de construtibilidade
Sempre é realizada uma retroalimentação das entradas para os novos projetos. A
coordenação de projetos está diretamente envolvida no acompanhamento das obras e
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com isso consegue promover uma avaliação do uso dos projetos no canteiro a fim de
alcançar níveis ótimos nos projetos para a produção. A relação processo projeto com
processo obra é feita de uma forma muito estreita e o fluxo de informações é
amplamente repassado integrando os dois processos.
6 CONCLUSÃO
O presente trabalho apresentou um estudo exploratório e diagnóstico sobre a introdução
de diretrizes e procedimentos para melhoria de construtibilidade em empresa
construtora de médio porte. Foram identificados procedimentos, na etapa de projeto, que
impactam positivamente na melhoria do processo construtivo em obras, e verificou-se
que esses procedimentos encontram sintonia com os apresentados na literatura
internacional.
Por outro lado, observa-se que, no caso estudado, a introdução e a qualidade dos
processos voltados à melhoria da execução das obras, na etapa de projeto, estão
vinculados à introdução progressiva de conceitos de engenharia simultânea e a uma
postura de coordenação de projetos pró ativa, que assumiu uma função de reestruturação
de processos, consolidação de parcerias com os projetistas e envolvimento da equipe de
projeto na etapa de obra, implicando na progressiva introdução de uma cultura de
colaboração em toda a empresa construtora.
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RESUMO
Partindo do pressuposto que a Avaliação Pós-Ocupação (APO) tem papel central na melhoria contínua da
qualidade de projeto, preconizada pelos sistemas de certificação da construção civil, o objetivo deste
artigo é demonstrar como sua realização colabora na obtenção dos requisitos do Sistema de Avaliação da
Conformidade de Empresas de Serviços e Obras (SiAC), do Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade na Construção Habitacional (PBQP-H). A adoção do PBQP-H como objeto de estudo se
deve à sua relevância no cenário nacional, uma vez que seu sistema de certificação é pré-requisito na
aprovação de projetos junto à Caixa Econômica Federal, tanto na participação de construtoras no
programa Minha Casa, Minha Vida, como também nas linhas de financiamento. A metodologia da
pesquisa compreende três fases principais. Primeiramente é elaborada uma breve revisão bibliográfica
com o objetivo de apresentar algumas contribuições e desafios na realização de APOs. No segundo
momento, os critérios de avaliação do SiAC e as prerrogativas de cada uma de suas áreas de certificação
foram estudados, de forma a compreender, na terceira etapa, como a APO poderia contribuir, ou não, em
cada um dos requisitos. Essa contribuição foi analisada sob dois critérios: de forma direta, como
ferramenta metodológica de aferição dos níveis de desempenho da edificação e satisfação dos usuários, e
de forma indireta, como geradora de informações, que atuam em subsequência como entradas no processo
projetual. Como resultado final, verificou-se que, no âmbito do PBQP-H, a realização de APOs
contribuem em quatro das cinco seções de avaliação do SiAC. Este também traz para o processo de
Avaliação Pós-Ocupação uma importante contribuição, uma vez que preconiza em seu sistema de gestão
da qualidade requisitos como controle de registros e documentos, que auxiliam o manuseio e a
organização do banco de dados das APOs, identificados como grandes desafios à sua realização.
Palavras-chave: Gestão da qualidade, Avaliação Pós-Ocupação, Melhoria contínua.

ABSTRACT
Assuming that the Post-Occupancy Evaluation (POE) plays a central role in continuous quality
improvement of projects, advocated by civil construction certification systems, the purpose of this article
is to demonstrate how POE realization assists in obtaining the requirements of the evaluation system of
the Brazilian Program of Quality and Productivity in Residential Construction (SiAC/PBQP-H).The
adoption of PBQP-H as an object of study is due to its relevance on national scene since its certification
system is a prerequisite in approving projects at Caixa Econômica Federal, both for participation in the
program Minha Casa, Minha Vida, as well as for obtaining financing lines. The research methodology
includes three main phases. First, a brief literature review is prepared to present some contributions and
challenges of POE realization. In the second phase, the evaluation criteria of SiAC and the prerogatives
of each of its certification areas were studied in order to understand, in the third step, how POE could
contribute, or not, in obtaining its requirements. This contribution was analyzed under two criteria:
directly, as a methodological tool for benchmarking the performance levels of both building and user
satisfaction; and indirectly, as an information generator, which operated in subsequence as inputs in
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design process. As final result, we verified that, in PBQP-H context, the realization of POEs contribute in
four of five sections o SiAC evaluation system. This certification process also brings to the PostOccupancy Evaluation methodology an important contribution, since it requires, as part of quality
management, the registries and documents control, which supports the manipulation and organization of
POEs database, identified as great challenges to its realization.
Keywords: Quality Management, Post-Occupancy Evaluation, Continuous Improvement.

1

INTRODUÇÃO

A gestão da qualidade ainda tem nas certificações, uma das principais motivações no
processo de melhoria contínua da construção. A base dessas certificações está na
compreensão de que clientes buscam produtos que satisfaçam suas necessidades e
expectativas, especificadas contratualmente ou determinadas por uma organização. Se
os requisitos que norteiam as características do produto partem dos clientes, são estes
que também determinarão seu grau de aceitabilidade, se pautando em anseios que
mudam com o passar dos anos. A aferição dessas necessidades pelas empresas, através
da gestão da qualidade, repercute em uma melhoria contínua de seus produtos e
processos (ABNT, 2005).
A etapa de projeto é primordial na definição da “qualidade” de uma edificação, sendo
inclusive responsável por grande parte das falhas desta última. Uma das ferramentas que
proporcionam o levantamento e análise dos dados relativos ao atendimento das
necessidades dos usuários, sendo assim uma forma de controle da qualidade da etapa de
projeto, é a Avaliação Pós-Ocupação (APO). Essa metodologia diagnostica aspectos
positivos e negativos do ambiente construído, levando em consideração fatores técnicos,
funcionais, econômicos, estéticos e comportamentais do ambiente avaliado, onde se
torna de suma importância a opinião dos usuários, bem como de técnicos e projetistas
(ORNSTEIN & ROMÉRO, 1992).
No Brasil, uma das principais aplicações da APO tem sido no embasamento de novas
propostas arquitetônicas, como meio para ampliação do conhecimento sobre um tipo
arquitetônico, de modo a fomentar a realimentação do ciclo projetual (ELALI &
VELOSO, 2006). Ainda assim, Vischer (2009) aponta que a retroalimentação a partir da
APO geralmente não ocorre na prática da construção civil e os resultados acabam
permanecendo apenas na área acadêmica, não sendo consultados por profissionais.
Partindo do pressuposto que a Avaliação Pós-Ocupação tem papel central nos processos
de melhoria contínua na qualidade de projeto, preconizados pelos sistemas de
certificação, o objetivo deste artigo é demonstrar como as APOs colaboram na obtenção
dos requisitos do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e
Obras (SiAC), do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na Construção
Habitacional (PBQP-H). A adoção do PBQP-H como objeto de estudo se deve à sua
relevância no cenário da construção civil nacional, uma vez que seu sistema de
certificação é pré-requisito na aprovação de projetos junto à Caixa Econômica Federal,
tanto na participação de construtoras no programa Minha Casa, Minha Vida, como
também nas diversas linhas de financiamento, sejam elas estatais ou privadas (PBQP-H,
2013). A importância do Siac/PBQP-H também se desenvolve mediante a adesão de
instituições financeiras ao seu processo de avaliação, proporcionando uma mobilização
no segmento entorno da melhoria do desempenho das edificações (CORDOVIL, 2013),
que encontra na promulgação da NBR 15575, em 2013, tratando do desempenho nas
edificações habitacionais, seu maior marco.
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A metodologia da pesquisa é composta por três fases principais. Primeiramente é
elaborada uma breve revisão bibliográfica com o objetivo de apresentar algumas
contribuições e desafios da realização das APOs. No segundo momento, os critérios de
avaliação do Siac, bem como as prerrogativas de cada uma de suas áreas de certificação
foram estudados, de forma a compreender, na terceira etapa, como a APO poderia
contribuir, ou não, em cada um dos requisitos, sob dois critérios: de forma direta, como
ferramenta metodológica de aferição dos níveis de desempenho da edificação e
satisfação dos usuários, e de forma indireta, como geradora de informações, que atuam
em subsequência como entradas no processo projetual.
2

AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS

A APO desenvolvida em sua forma mais abrangente cumpre à verificação dos pontos de
vista dos especialistas, dos usuários e dos avaliadores diante de vários aspectos como:
qualidade projetual; conforto térmico, acústico e lumínico; acessibilidade; segurança;
construção e materiais; além de quesitos de manutenção. As formas de avaliação das
edificações podem seguir diversas metodologias, contudo é possível generalizar
algumas das etapas do processo de APO mencionadas por Ornstein e Martins (1997):
contato com engenheiros e arquitetos responsáveis pelos projetos e serviços de
manutenção; entrevistas semiabertas; vistorias técnicas com o objetivo de registrar
patologias do sistema construtivo; aplicação de questionários visando a aferir os níveis
de satisfação com relação à manutenção e segurança dos locais avaliados; tabulação de
dados; cruzamento das avaliações de desempenho com a satisfação dos usuários e
recomendações para projetos futuros.
Ao passo que as APOs apuram inúmeras informações provenientes de várias etapas do
processo construtivo e seu consequente uso após a entrega dos empreendimentos, a
enorme quantidade de dados gerada dificulta a replicação das pesquisas e a
sistematização dos conhecimentos acumulados (ELALI e VELOSO, 2004). Nesse
sentido, a consolidação de bancos de dados na área é cada vez mais necessária e
oportuna (ORNSTEIN e ROMÉRO, 1992; ELALI e VELOSO, 2006; BERTEZINI,
2006). É no comprometimento com a realização de APOs, aferição e armazenamento de
suas informações em bancos de dados que está a chave para um virtuoso ciclo que leva
ao aprimoramento constante da qualidade das edificações, configurado, conforme
aponta Villa e Ornstein (2009, p.57), pela seguinte sequência: “APO, banco de dados,
projeto, nova APO, prêmio (estímulo) de qualidade e finalmente retorna ao banco de
dados”.
De fato, os benefícios proporcionados pela realização da APO extrapolam a
visão de diagnóstico imediato. Em publicação de 2006, a HEFCE (Higher Education
Funding Council for England) aponta que os resultados das APOs podem ser divididos
em três fases:
 Curto prazo: identificação e soluções de problemas em edifícios; resposta às
necessidades dos usuários; melhoria da utilização espacial com o feedback do
uso corrente; entendimento das implicações de cortes orçamentários ou
condições de trabalho na qualidade da edificação e abordagem factual para
tomada de decisões.
 Médio prazo: capacidade de se projetar edifícios adaptados a futuras mudanças
organizacionais ou expansões; busca por novos usos para edifícios e atribuição
de responsabilidade aos projetistas pelo desempenho da edificação.
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 Longo prazo: melhorias no desempenho do edifício; melhoria da qualidade de
projeto e revisão estratégica.
3

QUALIDADE E AVALIAÇÃO NO ÂMBITO DO PBQP-H

A implantação de sistemas de gestão da qualidade por empresas da construção civil
iniciou-se no princípio da década de 1990, com a valorização de certificações. Contudo,
a introdução de programas setoriais focados exclusivamente na qualidade da produção
habitacional, só veio a se concretizar na segunda metade dos anos 1990. O PBQP-H, em
especial, foi instituído em 1998, através da Portaria nº134. Seu objetivo básico é
promover a qualidade e produtividade na construção habitacional, de forma a aumentar
a competitividade de seus bens e serviços. Destacam-se entre as suas diretrizes básicas:
a) o fortalecimento da estrutura produtiva com relação à capacidade tecnológica e
gerencial; e b) o estímulo à implantação de programas evolutivos de aperfeiçoamento da
qualidade e produtividade nas empresas que participam do programa (BRASIL, 1998).
O PBQP-H também se pauta na padronização, controle e melhoria contínua dos
processos da empresa, através da “formalização e estabilização de procedimentos de
contratação, compras, produção, treinamento, controles, ensaios, solução de problemas,
etc.” (FABRICIO, 2002, p.41).
O SiAC – Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da
Construção Civil, foi instituído no âmbito do PBQP-H em 2005. A princípio, foram
aprovados quatro Referenciais Normativos, correspondentes aos níveis “D”, “C”, “B” e
“A”, que se aplicavam às empresas que voluntariamente se interessavam em participar
do programa a fim de obterem a certificação em qualquer um desses graus (BRASIL,
2005). Contudo, em 2012 entra em vigor a portaria nº 582, que suprime os níveis “D” e
“C” do SiAC (BRASIL, 2012), aumentando o grau de exigência para os que desejam
obter a certificação.
O SiAC é um sistema de avaliação de caráter evolutivo, dividido em cinco seções:
Sistema de gestão da qualidade; Responsabilidade da direção da empresa; Gestão de
recursos; Execução da obra e Medição análise e melhoria. Cada uma das seções
possuem requisitos, que devem ser abordados no processo de gestão implementado
pelas empresas. Estas devem apresentar a conformidade do produto e do Sistema de
Gestão da Qualidade, determinando métodos aplicáveis, técnicas estatísticas e
abrangência de uso. Contudo, fica a cargo das organizações avaliadas a elaboração de
estratégias para alcançar tais requisitos, e nesse âmbito, a definição de metodologias
auxiliares para os itens exigidos torna-se fundamental para a concretização de um
sistema de qualidade evolutivo.
4

CONTRIBUIÇÕES DA APO PARA OS REQUISITOS DE QUALIDADE DO
SIAC

Colocadas as potencialidades da APO como mecanismo de aferição da satisfação dos
usuários e do desempenho físico da edificação, é natural que sua realização, por si só, já
garanta meios para a medição e monitoramento da satisfação dos clientes; controle de
materiais, serviços e não-conformidades e análise de dados, vinculados à seção de
Medição, análise e melhoria do SiAC. Contudo, levando em consideração os benefícios
resultantes da realização das APOs em curto, médio e longo prazo (HEFCE, 2006), e
analisando os requisitos correspondentes às demais seções de avaliação do SiAC, é
possível perceber que as informações levantadas pelas APOs podem subsidiar
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“entradas” em variados quesitos da certificação, além dos que ela atua como
metodologia e ferramenta de aferição.
No Quadro 1, são apresentadas as cinco seções de avaliação do SiAC e seus respectivos
requisitos. Nela são identificados os quesitos em que a APO subsidia diretamente os
itens (em rosa), como ferramenta de avaliação, bem como os que sua realização gera
informações que retornam como “entradas no processo” de projeto (em azul),
demonstrando em termos quantitativos, a importância da aplicação da APO nos
requisitos do Siac.
Quadro 1 – Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade no SiAC
Seção

Requisitos
Requisitos Gerais

Sistema de
gestão da
qualidade

Requisitos de
documentação

B
Generalidades

B

Manual da Qualidade

B

Controle de documentos

B

Controle de registros

B

Comprometimento da direção da empresa

B

Foco no cliente

B

Política da qualidade

B

Planejamento

Objetivos da qualidade

Planejamento do sistema de gestão da qualidade
Responsabilidade
da direção da
Responsabilidade Responsabilidade e autoridade
empresa
Representante da direção da empresa
Autoridade e
Comunicação
Comunicação interna
Análise crítica
pela direção

Execução da
obra

Recursos
humanos

B
B
B
B
A

Generalidades

B

Entradas para análise crítica

B

Saídas de análise crítica

B

Provisão de recursos
Gestão de
recursos

Nível

B

Designação de pessoal

B

Treinamento, conscientização e competência

B

Infraestrutura

B

Ambiente de trabalho

A

Planejamento da Plano da qualidade da obra
obra
Planejamento da execução da obra

B

Processos
relacionados ao
cliente

Projeto

B

Identificação de requisitos relacionados à obra

B

Análise crítica dos requisitos relacionados à
obra

B

Comunicação com o cliente

A

Planejamento da elaboração do projeto

A

Entradas do projeto

A
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Projeto (cont.)

Execução da
Obra (cont.)

Aquisição

Saídas do projeto

A

Análise crítica do projeto

A

Verificação do projeto

A

Validação do projeto

A

Controle de alterações de projeto

A

Análise crítica de projeto fornecidos pelo
cliente

B

Processo de aquisição

B

Informações para aquisição

B

Verificação do produto adquirido

B

Controle de operações

B

Operações de Validação de processos
produção e
Identificação e rastreabilidade
fornecimento de
Propriedade do cliente
serviço
Preservação do produto

A

Controle de dispositivos de medição e monitoramento

B

Generalidades

B

Medição e
monitoramento

A
B

Satisfação do cliente

B

Auditoria interna

B

Medição e monitoramento de processos

A

Inspeção e monitoramento de materiais e
serviços de execução cotrolados e da obra

B

Medição, análise
e melhoria
Controle de materiais e de serviços de execução controlados e da
obra não-conformes
Análise de dados
Melhoria

B

B
B

Melhoria contínua

B

Ação corretiva

B

Ação preventiva

A

Fonte: Autores (2013). Adaptado de BRASIL (2012).

A metodologia de APO se insere desde os requisitos gerais de gestão da qualidade,
como ação que apura informações que subsidiam o processo de melhoria contínua, até
aspectos ligados à seção de Responsabilidade da direção da empresa. A garantia do
foco no cliente se atrela à aferição de suas necessidades e expectativas, e as entradas
para a análise crítica, uma das bases da política de qualidade, são em grande parte
apuradas pelas APOs, em especial no tocante às recomendações para melhoria,
retroalimentação do cliente e análise de conformidade do produto. No Brasil, a
conformidade da concepção projetual em relação ao comportamento e satisfação do
usuário, já vem sendo objeto de estudo em várias pesquisas de aplicação da APO.
Destaca-se nesse âmbito o trabalho de Villa (2009), no qual a aplicação de metodologias
como o walkthrough, entrevistas estruturadas e semi-estruturadas, questionários,
realização de grupos focais e aplicação de poemas dos desejos com os moradores de
apartamentos, direcionou à percepção e entendimento de incongruências de projeto.
1909

Tais quesitos metodológicos, que como sinalizado pela própria autora devem estar em
constante revisão, uma vez que os padrões habitacionais mudam com frequência, são
ferramentas que proporcionam a compreensão dos anseios do cliente, que são a
principal saída de análise crítica da direção nos critérios do SiAC.
No processo de Execução da obra residem importantes contribuições da APO. Na fase
de planejamento, ela municia o plano de qualidade da obra, ao passo que apura as
exigências dos clientes e aspectos de manutenção, informações que também contribuem
para os requisitos de entrega e assistência técnica da obra. Essa relação entre a
realização da APO com a elaboração do plano de qualidade da obra se torna evidente
quando analisadas algumas diretrizes para a formulação deste último. De acordo com
Santos (2003), o plano de qualidade de um empreendimento de construção civil envolve
diversas esferas, dentre elas: escopo, tempo, custos, pessoal, recursos, comunicação,
riscos, suprimentos e melhoria. Especialmente no que tange ao tempo e custos, uma das
diversas vertentes de aplicação da APO é a verificação da fidelidade dos custos
estimados em projeto e a facilidade de manutenção (NÓBREGA, 2009).
Na fase de projeto, ela fornece informações de projetos similares anteriores,
previamente avaliados, que se configuram como importantes “entradas”, sendo também
no quesito de análise crítica do projeto, metodologia de identificação de problemas e
proposição de ações necessárias para a melhoria do desempenho da edificação. Tal fato
ocorre porque, além da dimensão econômico-financeira, através de suas metodologias, a
APO verifica: a qualidade das soluções de projeto, pertinência da adoção de sistemas
construtivos específicos, utilização de detalhes, adequação ao programa de
necessidades, dimensionamento de ambientes, conforto ambiental, criatividade e
soluções inovadoras, e por fim, alterações de planta (NÓBREGA, 2009). São esses
fatores que possibilitam a verificação e validação do projeto requerida pelo SiAC,
assim como o controle de operações, que identifica usos e apropriações do espaço e
práticas correntes de manutenção da edificação. Sendo tais práticas avaliadas como
adequadas ou inadequadas, podem ser mantidas ou corrigidas, contribuindo na
elaboração de Manuais de Uso, Operação e Manutenção, que venham a ser entregues a
usuários nos lançamentos de empreendimentos futuros. De forma análoga, o
monitoramento do desempenho das edificações, em especial relativo aos processos
construtivos e materiais utilizados, também são importantes mecanismos de
identificação e rastreabilidade de equívocos no processo de construção da edificação e
posterior correção. Esse é um diagnóstico fundamental para a alteração de posturas
projetuais ou especificações técnicas em projetos futuros.
O resultado de todas essas medidas e da aplicação da APO como metodologia de
checagem na construção civil, é visualizado com efeito no requisito derradeiro do
sistema de gestão da qualidade proposto pelo SiAC: melhoria. A aplicação de ações
corretivas e preventivas, conforme visto anteriormente, está intimamente relacionada à
aferição do desempenho do ambiente construído e o devido comprometimento na
manipulação e armazenamento dos dados obtidos através da APO, como informações
que retroalimentarão o processo de projeto em empreendimentos futuros.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os benefícios proporcionados pela implantação dos processos de melhoria contínua da
qualidade para clientes (usuários) e empresas são notórios. Para a sociedade proporciona
produtos de melhor qualidade, mais baratos, menor impacto ambiental, mais seguros,
além de contribuir com o desenvolvimento social e da melhoria da qualidade de vida.

1910

No âmbito do PBQP-H, o artigo evidenciou que os resultados da realização das APOs
contribuem, direta ou indiretamente, em quatro das cinco seções de avaliação do SiAC.
Cabe mencionar que as alterações propostas pela portaria nº582, em 2012, com relação
aos referenciais normativos do SiAC, trouxeram para o nível básico, designado pela
letra “B”, o comprometimento com os processos de controle e aferição dos níveis de
satisfação dos clientes. Isso significa que as empresas certificadas nesse primeiro grau,
já podem introduzir a APO como uma medida de análise e melhoria. Visto as
possibilidades de retroalimentação do processo de projeto com os resultados dessas
Avaliações Pós-Ocupação, as companhias que visam à obtenção da certificação no nível
“A”, já tem o suporte dessa metodologia em outros requisitos referentes, em especial, à
melhoria projetual contínua. Cabe ainda ressaltar que, as dimensões de análise
envolvidas nos variados processos de APO contemplando o desempenho da edificação
com relação ao ciclo de vida de seus materiais, conformidades com o projeto,
manutenção e satisfação dos usuários, não só trazem contribuições para a aquisição dos
requisitos do SiAC, como também para as demandas impostas pela NBR 15575, em
especial às relacionadas às exigências dos usuários, desempenho térmico, acústico e
lumínico, durabilidade e manutenibilidade e adequação ambiental.
Por fim, da mesma forma que as APOs se mostram ferramentas de suma importância na
aquisição dos requisitos do SiAC, este também traz para o processo de Avaliação PósOcupação uma importante contribuição no âmbito da criação do banco de dados.
Conforme visto, o arquivamento e acesso às informações providas pelas APOs ainda se
constituem em uma dificuldade na sua conformação como prática corrente na
construção civil. Dessa maneira, sistemas de certificação, como o SiAC, que
preconizam em seu sistema de gestão da qualidade, requisitos de documentação, como
controle de registros e documentos, podem com efeito, auxiliar o manuseio e a
organização do banco de dados, referente tanto a projetos anteriores, que constituem
consulta para as APOs, como os próprios resultados das avaliações em si. Assim,
possibilita-se o aprimoramento dos novos projetos, evitando repetir erros recorrentes em
empreendimentos anteriores, padronizando e incrementando acertos alcançados, além
de atender as demandas dos usuários, que são o foco de todo o sistema.
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RESUMO
No cenário atual, a Gestão da Qualidade em uma empresa Construtora já não foca somente na qualidade
do produto, as empresas expandiram seu entendimento para todos seus processos, incluindo a gestão do
processo de projeto. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar o grau de utilização do
procedimento de qualidade na gestão do processo de projeto, buscando identificar os pontos mais
importantes e que necessitam maior atenção. Para a avaliação, foram coletados mensalmente dados de
empreendimentos em uma empresa construtora. Os resultados mostraram que a análise crítica de projetos
é o principal ponto de atenção na etapa de desenvolvimento de projetos e o controle de alterações de
projetos é o item mais difícil de ser aplicado na gestão do processo de projeto durante as obras. O trabalho
também aborda algumas características da empresa estudada que podem ter influenciado nos resultados
obtidos e traz como contribuição um modelo de avaliação que pode ser aplicado em outras empresas e
empreendimentos, bem como os resultados da empresa estudada que podem servir como ponto de partida
para a expansão da discussão sobre o tema.
Palavras-chave: Gestão do processo de projeto, Gestão da Qualidade

ABSTRACT
Nowadays, Quality Management in a Construction Company is no longer focused only on the Product
Quality since the companies have expanded this concept to all their processes including Design
Management. In this context, this paper aims at evaluating the Quality procedure´s degree of use in
Design Management to identify the most relevant themes which require more attention. This evaluation
comprised the collection of monthly data from ongoing Projects in a Construction Company. The results
showed that design review was the main concern in the Design Development phase while design changes
were the most difficult item to apply during the Construction phase. This paper also approaches some of
the Company particularities that may had influenced the results and, as a contribution, it brings an
evaluation method that can be applied in other companies and Projects in addition to the results of the
Company studied which can be used as the starting point for expanding the discussion about this theme.
Keywords: Design Management, Quality Management

1 INTRODUÇÃO
No cenário brasileiro atual, a gestão da qualidade dentro de uma empresa construtora
deixou de focar somente a conformidade do produto abrangendo a qualidade como um
sistema que inclui neste a gestão do processo de projeto.
O objetivo deste trabalho é avaliar o grau de utilização do procedimento de Gestão do
Processo de Projeto na empresa construtora estudada e identificar quais tópicos do item
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7.3. da norma ISO 9001 apresentaram maior dificuldade de implementação e quais
foram os problemas relacionados ao desempenho dos empreendimentos avaliados.
A metodologia utilizada consistiu em uma avaliação estruturada, com periodicidade
mensal, ao longo de cinco meses consecutivos, dos empreendimentos da empresa
construtora. A avaliação foi feita com base no grau de utilização dos documentos, do
cumprimento do procedimento pela equipe responsável e com base na qualidade do
conteúdo dos registros apresentados.
A estrutura do trabalho é dividida de forma que primeiramente foi realizado um
levantamento bibliográfico a respeito do tema qualidade na gestão do processo de
projeto. Em seguida, é apresentado de forma detalhada a metodologia utilizada
descrevendo a estratégia de pesquisa, a forma de caracterização da empresa e dos
empreendimentos avaliados, os documentos avaliados, os critérios e o processo de
avaliação em si. No próximo setor, foram apresentados os resultados obtidos e a
avaliação em torno destes e por último as conclusões da pesquisa e o aceno para
trabalhos futuros.
2 QUALIDADE NA GESTÃO DO PROCESSO DE PROJETO
A preocupação com a qualidade em uma empresa Construtora já não se limita apenas ao
que diz respeito à conformidade do produto final e hoje abrange todos os processos da
empresa, atuando através de um sistema.
O PMI (2014) define que o gerenciamento de qualidade inclui os processos e as
atividades da organização executora que determinam as políticas de qualidade, os
objetivos e as responsabilidades, de modo que o empreendimento satisfaça às
necessidades para as quais foi empreendido.
O projeto tem grande influencia na qualidade do produto e no sucesso de um
empreendimento, de acordo com Melhado (2001), cada vez mais a forma de projetar
exige alterações, pela sua capacidade de antecipar e solucionar pontos críticos para a
implementação de inovações e influenciar o resultado final quanto à qualidade e custos,
acompanhando as tendências verificadas na evolução dos próprios meios de produção.
De acordo com Picchi (1993) os pontos mais importantes para a garantia e controle da
qualidade de projetos de edifícios são: qualificação de profissionais de projeto e de
novos projetos; coordenação e análise crítica de projetos; elaboração de projetos para
produção; controle da qualidade de projetos; controle de modificações durante a
produção; elaboração de projetos com emprego de recursos computacionais; e
parâmetros de projeto relacionados com o tempo.
No entanto, enquanto diversas pesquisas enfocam a qualidade do projeto, poucos
abrangem sua gestão como ponto crítico. Em um estudo com escritórios de projeto,
Ferreira e Salgado (2007) destacam que o principal benefício da implantação do sistema
de gestão da qualidade (certificado ou não) é criação de um sistema de gestão que
auxilie na administração e organização dos processos da empresa, e que a certificação
do sistema se torna importante quando a contratação da empresa está vinculada à
obtenção desta.
Braga e Andery (2012) apontaram que alguns pesquisadores examinaram o impacto
desses sistemas nas rotinas de trabalho de escritórios de projeto, mas poucos estudos
focaram especificamente a gestão do desenvolvimento dos projetos no âmbito das
empresas construtoras contratantes.
Ao estudar uma empresa construtora que possui certificação ISO 9001, também deve-se
atentar ao fato de que tão importante quanto as relações e os processos da empresa é
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como isso acontece dentro de cada empreendimento e em suas fases, forma como os
dados foram analisados no presente artigo. Melhado (2001) aponta que o sistema da
qualidade do empreendimento não resulta da sobreposição entre os eventuais sistemas
da qualidade existentes nas empresas participantes. Quando se menciona o sistema de
gestão da qualidade dos agentes componentes em um empreendimento, nota-se que há
uma preocupação da empresa direcionada à sua organização interna e com os seus
clientes diretos. Contudo, ao utilizar-se o empreendimento como referência, a situação
se modifica, surgindo deficiências nas interfaces. Essas deficiências devem ser
analisadas uma vez que a utilização dos procedimentos de qualidade é feita nos
empreendimentos.
A certificação de um sistema de qualidade em uma Construtora pode ser um passo para
a melhoria da gestão da qualidade na empresa, no entanto, é necessário verificar se o
procedimento é utilizado e seguido conforme planejado. De acordo com OHASHI
(2004) apesar de muitas empresas possuírem um sistema de gestão da qualidade com
certificação ISO 9001 e/ou outras certificações, muitas delas enfrentam no dia-a-dia
dificuldades para garantirem que o sistema esteja “rodando”, ou seja, realmente em
funcionamento adequado para que possa trazer objetivamente os benefícios de
qualidade esperados em seus produtos, processos e em relação aos seus clientes e
fornecedores.
Através de análises de estudos de caso, Braga e Andarey (2012) concluíram que, de
forma geral, a ISO9001, quando bem implementada nas empresas, confere uma maior
confiabilidade no fluxo de informações de projeto. Devido a isso, surge a importância
de se avaliar o grau de utilização do procedimento de gestão de projetos e os pontos de
atenção dentro deste processo que podem contribuir para uma melhoria futura.
3 MÉTODOS
3.1. Estratégia de Pesquisa
A estratégia de pesquisa deste artigo contempla um levantamento bibliográfico sobre
Qualidade na Gestão do Processo de Projeto seguido de um estudo de caso em uma
construtora, no qual foram analisados dados coletados na avaliação da utilização do
procedimento de qualidade do departamento de Engenharia e Projetos.
A intenção ao analisar os dados foi verificar a evolução da utilização do procedimento
ao longo do tempo, as avaliações por documento e fase do empreendimento analisando
quais itens da norma apresentaram maiores problemas e as principais dificuldades
encontradas.
3.2. Caracterização da Construtora e dos Empreendimentos avaliados
A empresa construtora analisada atua há quarenta anos no mercado nacional com obras
de edificações de grande porte do setor privado por encomenda, tendo em seu portfólio
maioria de obras comerciais de alto padrão.
A empresa obteve a certificação ISO 9001 em dezembro de 2010, enquanto os
empreendimentos foram avaliados no período de julho de 2011 a novembro de 2011, ou
seja, iniciou seis meses após o final da implantação do atual sistema de qualidade.
Para a avaliação, foram considerados apenas os empreendimentos que estavam em
andamento ao longo de todo período da coleta de dados, os que iniciaram após julho ou
finalizaram antes de novembro tiveram seus resultados desconsiderados. Desta forma,
esse artigo avaliou doze empreendimentos, sendo cinco em fase de Pré-Construção,
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quando os projetos estão em desenvolvimento e a obra ainda não foi iniciada, e sete em
fase de Construção.
Cabe ressaltar que a empresa trabalha da forma estruturada como é hoje em
empreendimentos na fase de Pré-Construção desde julho de 2010, enquanto presta
serviços de construção desde sua fundação, esse fato também pode contribuir nos
resultados encontrados.
Os empreendimentos analisados apresentavam diferentes tipologias, usos, clientes e
estão localizados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A maioria tem uso
comercial ou residencial e tem incorporadoras como cliente principal, sendo que alguns
divergem por se tratar de uso hospitalar, hoteleiro ou industrial e por terem empresas
privadas ou investidores como cliente.
3.3. Documentos avaliados e critérios de avaliação
Os documentos avaliados fazem parte dos processos certificados do Sistema de
Qualidade da empresa e estão relacionados com os tópicos do item 7.3. Projeto e
Desenvolvimento da norma ISO 9001, conforme mostrado na Tabela 01.
Tabela 1: Relação dos procedimentos com os tópicos da norma ISO 9001
Procedimentos avaliados

Tópico correspondente da norma

Cronograma de Projetos

7.3.1

Planejamento de Projeto e Desenvolvimento

Registros de Verificação e Análise de 7.3.5 Verificação de Projeto e Desenvolvimento;
7.3.4 Análise Crítica de Projeto e Desenvolvimento;
Projetos
Registros de Validação de Projetos

7.3.6 Validação de Projeto e Desenvolvimento;

Lista Mestra

7.3.7 Controle de Alteração em Projeto e Desenvolvimento.

Registros de Alterações de Projetos

7.3.7 Controle de Alteração em Projeto e Desenvolvimento.

Fonte: Próprio autor.

Para a avaliação eram seguidas quatro gradações sendo elas: Ótimo, Bom, Regular e
Ruim, existindo ainda o N/A (Não de aplica) quando ao entender dos avaliadores da
Construtora a utilização do documento avaliado não se aplicava ao tipo ou fase do
Empreendimento. Os itens com avaliação N/A foram descartados dos resultados. Os
critérios dessa avaliação foram aplicados conforme Tabela 02.
Tabela 2: Critérios de avaliação da utilização dos procedimentos
Ótimo

Controla e possui todos os registros em dia/ Registros atualizados no período conforme
frequência definida

Bom

Controla e possui a maioria dos registros em dia/ Registros atualizados no período
anterior ou no período sem a frequência correta.

Regular

Controla e possui alguns registros em dia/ Sem ação entre o período anterior e o período
atual

Ruim

Não controla/ Sem ação por mais de 2 períodos consecutivos

N/A

Não se aplica ao Empreendimento

Fonte: Próprio autor.
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3.4. Processo de avaliação
As avaliações foram realizadas por arquitetos do departamento de Engenharia e Projetos
da empresa que não estavam envolvidos com nenhum dos empreendimentos avaliados e
o processo consistiu em analisar virtualmente os documentos ao final de cada mês e
registrar o resultado dessa análise na ferramenta definida para o registro das avaliações.
Como a avaliação era feita a distância, ou seja, não havia contato direto com a equipe do
Empreendimento, só eram válidos os registros que estavam dentro do sistema de
informação da empresa.
A ferramenta utilizada para o registro era uma planilha na qual para cada documento
avaliado era dada uma nota de acordo com os critérios apresentados no item 4.3. e havia
um espaço para descrever quais foram os problemas encontrados na avaliação.
A avaliação dos documentos era feita baseada no que está descrito no Procedimento de
Gestão do Processo de Projeto da empresa e no Plano de Qualidade do Empreendimento
que descrevia como aquele empreendimento controlaria seus registros, frequência de
atualização, etc. O Procedimento é único para toda empresa, enquanto o Plano de
Qualidade do Empreendimento é feito para cada um, sempre seguindo os procedimentos
do sistema de Qualidade da Construtora.
É importante ressaltar que durante a coleta de dados a empresa passou por uma
Auditoria Externa, que aconteceu no mês de outubro, essa informação pode ser
importante na análise da evolução ao longo do tempo e do impacto de uma auditoria na
utilização dos procedimentos de qualidade.
Os resultados da avaliação eram divulgados todo mês pela gerência do departamento de
Engenharia e Projetos para a equipe responsável pela gestão do processo de projeto nos
empreendimentos e para seus superiores (gerentes e diretores). Além da avaliação
qualitativa, a análise também trazia comentários demonstrando quais eram os problemas
apresentados para que a equipe pudesse a partir disso melhorar o desempenho para o
próximo mês.
Como forma de incentivo ao cumprimento do Procedimento, o desempenho nas
avaliações foi atrelado às metas dos profissionais responsáveis diretamente pela gestão
do processo.
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1. Evolução dos resultados ao longo do tempo
Com os dados obtidos, o primeiro resultado extraído foi a evolução da avaliação dos
empreendimentos ao longo do tempo, os empreendimentos foram separados pela fase
em que se encontravam.
Nas Figuras 01 e 02 está demonstrado o gráfico que representa a evolução. Nos
empreendimentos de Pré-Construção foi verificado que o grau de utilização no primeiro
mês de avaliação era baixo, tendo somente 40% dos registros avaliados como “Bom” ou
“Ótimo”, já na avaliação das Obras, o cenário inicial se mostrou diferente e 88% dos
registros foram bem avaliados
No entanto, ao analisar a evolução ao longo do tempo, é clara a melhoria das avaliações
nos empreendimentos de Pré-Construção que tiveram curva ascendente, iniciando nos
40% e atingindo 92% de procedimentos avaliados como “Ótimo” e “Bom” no último
mês de avaliação. Nas Obras a avaliação se manteve relativamente constante, variando
12 pontos percentuais e com uma média de 89% tendo um excepcional desempenho no
mês de Outubro quando 97% dos registros foram avaliados como “Ótimo” ou “Bom”, o
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desempenho acima do normal pode ser atribuído a realização de uma Auditoria Externa
no período, conforme relatado no item 4.4. Apesar de não manter o desempenho do
período anterior, no último mês a avaliação se manteve positiva, tendo 90% dos
procedimentos bem avaliados.
Figura 1: Evolução da avaliação dos empreendimentos em fase de Pré-Construção
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Fonte: Próprio autor.

Figura 2: Evolução da avaliação dos empreendimentos em fase de Obra
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Fonte: Próprio autor.

O bom desempenho das Obras nas avaliações pode ser atribuído ao fato de que a
empresa tem como seu negócio principal os serviços de Construção desde sua fundação,
esse fato implica tanto na metodologia consolidada de gestão do processo de projeto em
obras, quanto no perfil dos profissionais que atuam como líderes desse processo. Além
disso, foram encontrados outros dois fatores que podem ter contribuído: a divulgação
dos resultados mensalmente à equipe e à gerencia e diretoria e o fato de que o
desempenho dos empreendimentos estava atrelado às metas dos profissionais,
incentivando os responsáveis pela gestão a cumprir os procedimentos.
Nas Pré-Construções ficou claro o esforço para melhorar a utilização e a qualidade dos
registros que ao final já havia atingido avaliação similar às Obras. O fato de a empresa
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prestar esse tipo de serviço de forma estruturada há menos de um ano antes do início das
avaliações contribuiu para que no início a avaliação fosse insatisfatória. Como fatores
que podem ter influenciado a melhoria ao longo do tempo pode-se destacar alguns
similares aos apresentados nas Obras como divulgação dos resultados e conexão dos
resultados com as metas dos funcionários. Além disso, a realização de treinamentos da
equipe, bem como a melhor estruturação do departamento para atender especificamente
esse tipo de empreendimento também influenciou a melhoria.
4.2. Avaliação qualitativa dos registros e dificuldades encontradas
A segunda análise realizada consistiu em avaliar por tipo de registro qual foi o
desempenho apresentado, desconsiderando o fator tempo levantado no item anterior,
porém mantendo a separação por fase do Empreendimento, conforme mostrado na
Figura 03.
Nesta análise, verificou- se que na fase de Pré-Construção, o tipo de registro que obteve
pior avaliação foi o de Verificação e Análise de Projetos, tendo 54% dos registros
avaliados como “Regular” ou “Ruim”. Novamente, o fato de a empresa ter se
estruturado recentemente para oferecer os serviços ao longo da etapa de Pré-Construção
contribuiu para esse resultado.
No entanto, as avaliações dos Cronogramas na fase de Pré-Construção foram boas,
tendo somente 17% dos registros avaliados como “Regular” e nenhum como “Ruim”.
Esse fato pode mostrar que, na fase que antecede a obra, a empresa estava mais focada
no planejamento e controle da gestão do processo de projeto.
Na análise dos registros de Obras, destaca-se dois tipos de registro que obtiveram pior
avaliação: Registro de Alterações de projetos, com 32% e Cronograma de Projetos com
24% de avaliações “Regular” ou “Ruim”.
O fato de os registros de alterações terem 32% de suas avaliações abaixo do desejável e
de, ao mesmo tempo, os registros de Lista Mestra apresentarem apenas 3% de
avaliações regulares e nenhuma ruim mostra que a nas Obras a empresa cumpriu bem o
controle documental do que pede o item 7.3.7 da norma ISO 9001, no entanto pode ter
apresentado algumas dificuldades no cumprimento das ações de análise dessas
alterações.
O fato de os Cronogramas de Projetos serem pior avaliados na fase de Obra do que na
fase de Pré-Construção, apesar de no geral o desempenho das Obras ter apresentado
melhores resultados, pode mostrar que durante a construção a empresa diminui o foco
no planejamento da gestão do processo de projeto dando maior ênfase as análises
críticas e controle de lista mestra.
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Figura 3: Avaliação qualitativa dos registros

Fonte: Próprio autor.

Os principais problemas registrados na coleta de dados foram compilados na Tabela 03,
mostrando o motivo das avaliações ruins ou regulares em cada tipo de registro.
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Tabela 3: Principais problemas encontrados
Pré-Construção

Obra

Cronograma


Falta de atualização e
acompanhamento do Cronograma


Falta de atualização e
acompanhamento do Cronograma

Registros de
Verificação e
Análise de
Projetos


Demora na análise dos projetos
recebidos.

Falhas na utilização da
ferramenta para registro

Falta de planejamento e
sistematização das análises.


Demora na análise dos projetos
recebidos.

Falta de planejamento e
sistematização das análises.

Registros de
Validação de
Projetos

N/A

Lista Mestra



Registros de
Alterações de
Projetos

N/A


Problemas quanto à compreensão
do conceito de Validação de Projetos.

Não utilização do controle



Falta de atualização


Ausência de registro e controle
das alterações de projetos ocorridas
durante a obra

Fonte: Próprio autor.
5 CONCLUSÕES
Com a pesquisa realizada pode-se concluir alguns pontos quanto à utilização do
procedimento de gestão do processo de projeto e suas principais problemáticas na
empresa Construtora estudada:
O fato de a empresa trabalhar com Obras como seu negócio principal contribuiu para
que em empreendimentos nesta fase, inicialmente a aderência fosse maior;
Incentivos da gerencia e diretoria podem ter auxiliado no bom desempenho dos
empreendimentos quanto ao cumprimento do procedimento;
A boa estruturação do departamento responsável pela gestão do processo de projeto
pode ter influenciado na melhor utilização do procedimento;
No estudo de caso analisado, na fase de Pré-Construção mostrou-se a necessidade de
aprimorar e agilizar as atividades e registros referentes a verificação e análise crítica de
projetos (itens 7.3.4 e 7.3.5 ISO 9001);
No estudo de caso analisado, na fase de Obra, mostrou-se a necessidade de aprimorar e
agilizar as atividades e registros referentes a planejamento e controle de alterações de
projetos (item7.3.1 e 7.3.7 ISO 9001);
Para trabalhos futuros sugere-se realizar a coleta de dados em outras empresas
construtoras, além de avaliar também as ferramentas utilizadas e o impacto disso na boa
ou má utilização do procedimento.
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RESUMO
As habilidades inatas do arquiteto ou engenheiro influenciam na qualidade de seus projetos (para melhor
ou pior). Entretanto, a sistematização do processo de projetos sempre proporciona uma melhoria nos
resultados finais do projeto. Este estudo faz parte de uma dissertação de mestrado que está sendo
desenvolvida no Núcleo e Gestão e Inovação da Construção – NIGEC da UTFPR. Para atingir os
objetivos desta pesquisa, foi realizada uma pesquisa bibliométrica de modo a identificar e destacar os
principais trabalhos escritos sobre o processo de projeto em arquitetura. Este estudo tem um caráter
exploratório visando levantar o conhecimento existente em relação ao tema. Diagnosticou-se algumas
práticas de projeto apontadas na pesquisa como importantes ferramentas para otimização do processo
construtivo. Durante a pesquisa foi diagnosticado que grande parte dos problemas surgidos durante a fase
de projeto acarretam em defeitos recorrentes durante a construção. O trabalho em questão tem o objetivo
diagnosticar melhores práticas no processo de projeto de modo a melhorar a qualidade do projeto e em
consequência das edificações.
Palavras-chave: Processo de projeto, Projeto arquitetônico, Metodologia de projeto, Qualidade do
projeto.

ABSTRACT
The innate abilities of the architect or engineer influence the quality of their projects (for better or
worse); however, systematization of the design process provides improvement in the project’s results. The
work aims to identify and analyze the main models of design processes found in the literature and
highlight the best practices. This study is part of a dissertation that is being developed at the Center of
Innovation and Management and Construction - NIGEC UTFPR. To achieve the research goals it was
conducted a bibliometric search in order to identify and highlight the most important papers written
about the design process. This study is an exploratory study aimed at lifting the existing knowledge on the
topic. In order to seek improvements in the design process it was diagnosed some design practices
identified in the research as important tools to optimize the construction process. One diagnosed that
most of the problems encountered during the design phase lead to recurring defects during construction.
The work in question is intended to diagnose best practices in the design process to improve the quality of
the project and consequently the buildings.
Keywords: Design Process, Architectural Design, Design Method, Design quality.

1

INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil é severamente criticada por alguns autores devido aos
problemas fundamentais de projeto tais como: planejamento, processo de produção e
desempenho operacional dos edifícios. Ao analisar os indicadores de qualidade e
satisfação do cliente frente a cada grupo de usuários, estes problemas podem acarretar
altos custos de produção, manutenção das edificações e insatisfação dos usuários com o
produto final. Estes aspectos negativos da construção civil contribuem para formação de
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uma péssima imagem da indústria perante a sociedade, investidores, clientes e usuários
de seus produtos (LANNES; FARIA, 2004).
Ballard e Koskela (1998) defendem o estudo do processo de concepção de projeto pois
consideram que os problemas surgidos na fase inicial, de projeto, acarretam defeitos
recorrentes na construção. Os autores relacionam os problemas de qualidade ao projeto
devido às perdas e desperdícios resultantes dos erros de projeto. Na visão dos autores, a
aplicação de métodos tradicionais de desenho, produção e conceitos organizacionais, já
se mostram ineficientes e os imprevistos surgidos durante a construção não podem
servir de desculpa por negligência durante o processo de concepção de projeto.
Para Melhado (2005) vários agentes participam do planejamento e projeto de
empreendimento, identificando várias interfaces entre eles. No modelo tradicional, as
informações geradas após a formulação ou concepção de um aspecto do projeto se
tornam base para a próxima etapa e para as subsequentes, o que faz com que o processo
de projeto ocorra de forma sequencial. O problema é que apesar dessa característica
sequencial do projeto, vários procedimentos precisam acontecer em paralelo, resultando
um conjunto de projetos isolados, desenvolvidos de maneira fragmentada, independente
e desintegrada.
Ainda de acordo com Melhado (2005) fase de projeto é ligada diretamente à concepção
inicial do produto, o que a torna de extrema importância para o sucesso do
empreendimento. Problemas relacionados ao projeto possuem reflexos diretos em todas
as etapas subsequentes do processo de produção do edifício, o que por consequência,
faz com que o projeto assuma responsabilidade fundamental em agregar eficiência e
qualidade ao produto e ao processo construtivo.
O aumento da qualidade nos projetos depende da criação de uma estrutura que forneça
especificações a serem repassadas aos diversos projetistas participantes, além de definir
e transmitir as informações entre os diversos elementos evolvidos no empreendimento
(proprietários, projetistas, gerentes, construtores), coordenar os projetos elaborados
pelos diferentes profissionais e controlar a qualidade dos projetos elaborados.
Para Lannes e Faria (2004), a análise de modelos de gestão e coordenação de projetos,
processos integrados e as interfaces entre os agentes e as etapas de produção,
contribuem na geração de subsídios para planejamento e controle das fases de
desenvolvimento do projeto.
São várias as técnicas existentes que possuem objetivo de aprimorar o desempenho das
edificações, dentre as quais destaca-se o lean thinking aplicado à construção civil. O
lean construction tem o objetivo de melhorar a eficiência dos processos desde o início
da construção (projeto, orçamento, obra e pós venda) evitar desperdícios e diminuir
custos.
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, ao analisar toda a cadeia de produção,
que une fabricantes de materiais e usuários finais, a construção civil é o segmento que
mais consome matérias-primas e recursos naturais no planeta, além de ser o terceiro
maior responsável pela emissão de gases do efeito estufa à atmosfera. Dentre os
desafios para o setor da construção está principalmente a redução do consumo e
otimização no uso de materiais e energia, redução dos resíduos gerados, preservação do
ambiente natural e melhoria da qualidade do ambiente construído (BRASIL, 2013).
Parte da razão para a grande quantidade de resíduos originados da construção civil é
relacionada a compreensão limitada dos processos por parte dos proprietários e gestores
de projeto. Os princípios do lean construction demonstram poder de aumentar a

1924

qualidade do produto e ao mesmo tempo reduzir dramaticamente os custos (LAPINSKI,
HORMAN e RILEY (2006).
O estudo de princípios fundamentais de processo de projeto para construção civil tem o
objetivo de diagnosticar as práticas do processo de projeto que possuem maior
influência sob a qualidade do produto final em aspectos relacionados à sustentabilidade
e eficiência na execução de projetos.
2
2.1

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Importância do fluxo de projeto para a qualidade

Diversos estudos abordam a qualidade dos projetos, resultando em muitas interpretações
para o conceito. A qualidade do produto final, edificação, está diretamente relacionada
ao processo de concepção e projeto do edifício, uma vez que este contribui na produção,
uso e manutenção de um empreendimento (FABRICIO, 2002).
Muitos dos problemas relacionados à falta de qualidade em edificações, têm como causa
principal a falta de qualidade no processo de projeto. Vários aspectos do processo de
projeto podem influenciar na falta de qualidade, tais como: desenvolvimento de forma
não planejada, segmentada e sequencial, falta de visão abrangente e integrada do
binômio projeto/execução e ausência de integração e comunicação entre os profissionais
envolvidos no processo de projeto e construção (ROMANO; BACK; OLIVEIRA,
2001),
Em um empreendimento de construção civil o construtor, empreendedor e o usuário são
clientes de projeto. Para que haja qualidade no empreendimento o projeto deve levar em
conta e satisfazer as necessidades desses clientes, projetar pode ser considerado tanto
como produção de soluções como resoluções de problemas (MELHADO; AGOPYAN,
1995).
Tzortzopoulos (1999) descreve as tarefas de solução e resolução de problemas durante o
projeto como ênfase no produto e ênfase no processo respectivamente (figura 1). A
satisfação de cada cliente pode ser diferenciada no conjunto dessas relações descritas
acima, sendo fundamental valorizar a fase de projeto para obtenção de qualidade.
Figura 1 - Soluções e resoluções de problemas de projeto

Fonte: Adaptado de Tzortzopoulos (1999)

2.2

Fatores de processo de projeto críticos para a obtenção de qualidade

Oliveira (2005) defende que a qualidade do projeto depende da qualidade das etapas
intermediárias a qual este foi submetido. Todos os dados referentes às necessidades dos
clientes, devem ser transformados em parâmetros integrantes ao programa de
necessidades do processo de projeto. Os parâmetros devem ser alinhados às
necessidades dos clientes de forma a contemplar todas as soluções para a concepção do
edifício.
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O quadro 1, elaborado com base no quadro desenvolvido por Fabrício (2002) em
conjunto com informações contidas na pesquisa de Oliveira (2005), sintetiza os
principais componentes que determinam a qualidade de um projeto.

Quadro 1 – Componentes para a qualidade no processo de projeto e requisitos
fundamentais
Componentes para qualidade
Aspectos relacionados
do projeto
- Pesquisas de mercado;
- Atendimento as necessidades do cliente;
- Seleção e incorporação se terrenos: Caracterização do
entorno urbano, levantamento da legislação construtiva
Qualidade do Programa
referente à área, levantamentos topográficos, sondagens
do terreno;
- Equacionamento financeiro, econômico e comercial;
- Coerência, clareza e exequibilidade das especificações
de programa.
- Atendimento ao programa;
- Atendimento as exigências de desempenho da
edificação: Segurança (estrutural, ao fogo, contra
invasões), Habitabilidade (conforto térmico e acústico,
iluminação e estanqueidade);
- Sustentabilidade: Matérias-primas especificadas,
Rejeitos inerentes as especificações do projeto e ao
processo construtivo adotado, consumo de energia na
Qualidade das Soluções
produção, consumo de energia na utilização (luz natural,
Projetuais
ventilação natural e aquecimento de água), consumo de
água (bacia sanitária, reaproveitamento de água e
limpeza), disposição dos resíduos sólidos (possibilidade
de coleta seletiva) e disposição de resíduos líquidos;
- Manufaturabilidade: Racionalização, padronização e
integração e coerência entre projetos;
- Atendimento às exigências econômicas: Custo de
execução, operação, manutenção e demolição/
reconvenção.
- Clareza de informações;
Qualidade da Apresentação do
- Detalhamento adequado;
Projeto
- Informações completas;
- Facilidade de consulta.
- Cumprimento de prazos;
- Custo de elaboração de projetos;
- Compatibilização entre disciplinas de projeto;
Qualidade dos Serviços
- Acompanhamento do projeto durante a obra;
Associados ao Projeto
- Avaliação pós-ocupação;
- Assistência técnica dos projetistas durante a utilização
do empreendimento.
Fonte: Adaptado de Oliveira, 2005; Fabrício (2002)

3

METODOLOGIA

O presente trabalho compreende uma pesquisa exploratória de caráter quantitativo
baseado na coleta, análise e interpretação de dados bibliográfico. Para a seleção das
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referências bibliográficas relevantes ao estudo, foram utilizadas ferramentas de pesquisa
bibliométrica para coleta e análise de dados.
O objetivo da utilização das ferramentas de pesquisa bibliométrica é de identificar os
periódicos mais publicados, autores mais citados, áreas mais relacionadas à
problemática da pesquisa e selecionar os artigos mais relevantes ao tema para serem
analisados. As técnicas de bibliometria permitem a contagem de artigos por país, por
instituição e por autor, contagem de referências para medir o impacto de publicações na
comunidade científica e contagem de citações repetidas em um mesmo artigo. A
bibliometria fornece uma medida quantitativa e objetiva da produção científica realizada
sobre o tema (OKUBO, 1997).
3.1

Amostra

Para a escolha das publicações para a pesquisa escolheu-se a base de dados scopus
(www.scopus.com), a qual de acordo com a Elsevier é a maior base de dados de
resumos e citações da literatura científica. A ferramenta de pesquisa online scopus
possui alicerces para rastrear, analisar e visualizar pesquisas científicas. A amostra
retirada da base de dados possibilita diagnosticar informações de interesse para a
pesquisa, como resumo, autores, instituições, países de referência, número de citações e
outros.
Para utilizar a ferramenta de busca do site scopus, qual é baseada em área de pesquisa,
assunto e palavras-chave, primeiramente foram montados os quadros 2 e 3 com o intuito
de definir as strings de busca. As strings de busca devem combinar palavras chaves que
se relacionem com a pesquisa e restringir à busca ao tema de pesquisa, a escolha das
palavras utilizadas para busca foi feita com base nos artigos encontrados durante o
processo de revisão bibliográfica.
Quadro 2 - Área de estudo, assunto, tema da pesquisa e palavras-chaves
Área de pesquisa
Assunto
Tema
Palavras-chave

Engenharias
Gestão
Arquitetura
Influência do processo projeto na qualidade das edificações
Processo de projeto arquitetônico
Projeto arquitetônico, metodologia de projeto, lean design e
gerenciamento de projeto

Fonte: Autor (2014)

Quadro 3 - String de busca utilizado
Área de pesquisa
Subárea de pesquisa
Palavras-chave
utilizadas na busca
Delimitações
de
pesquisa, utilizando a
ferramenta limit to
(limitar-se à)

Physical Sciences; Social sciences and Humanities
Construction industry, architecture
architectural design OR design method; AND lean design OR
project management; AND construction industry OR architecture
Engineering; Business, Management and Accounting; Decision
Sciences; Architecture

Fonte: Autor (2014)

Foram encontrados 503 documentos compatíveis com as palavras-chave buscadas,
sendo que foram selecionados trabalhos publicados entre 1974 e 2014, ordenados de
acordo com a relevância ao tema. O período com maior número de publicações sobre o
tema é entre 2002 e 2014, podendo constatar aumento significativo no interesse da
comunidade sobre o tema nos últimos 12 anos.
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Com auxílio do programa bibexcel, foram relacionadas as palavras-chaves mais
recorrentes na amostragem escolhida. As palavras-chave mais recorrentes na amostra
foram, em ordem: gerenciamento de projeto, projeto, construção civil, projeto
arquitetônico, BIM e processo de projeto. Essas palavras condizem com o objetivo da
pesquisa, o que significa que a amostra está de acordo.
3.2

Análise amostragem escolhida para o estudo e escolha de trabalhos-chave

Em um primeiro momento se buscou extrair da amostra de 503 documentos, os autores
com maior número de publicações, autores mais citados e os trabalhos mais citados,
com o intuito de selecionar os trabalhos e os autores mais relevantes para o tema de
pesquisa. Dessa forma os autores destacados como mais relevantes ao tema da pesquisa
foram: G. Ballard, L. Koskela, R. Sacks, S. Austin, Love P., Eastman C., Womack J.
Os trabalhos da amostra foram ordenados de acordo com o número de citações
atribuídas ao mesmo. Em seguida, com base nas imagens geradas no programa Pajek e
nos dados filtrados pelo programa bibexcel, selecionou-se trabalhos considerados como
trabalhos-chave para a pesquisa, conforme quadro 4.
Quadro 4 - Trabalhos mais relevantes à pesquisa
Autores
Ballard G
Steward D
Sanvido V.
Austin S; Baldwin A;
Li B; Waskett P
Ballard G; Koskela L
Lawson B
Lapinski A.; Horman
M.; Riley D.
Kamara Jm; Anumba
Cj; Evbuomwan N
Love P
Eastman C

Título do trabalho
Positive vs. negative iteration in design
The design structure system: A method for managing the design of
complex systems
Critical success factor for construction projects
Analytical design planning technique: A model of the detailed
building design process
On the agenda of design management research
What Designers Know
Lean processes for sustainable project delivery
Capturing Client Requirements in Construction Projects
Influence of project type and procurement method on rework costs in
building construction projects
Automatic rule-based checking of building designs

Fonte: Autor (2014)

Com o objetivo de verificar graficamente como o assunto está sendo tratado e relações
de autoria e coautoria de trabalhos, elaborou-se a figura abaixo com o auxílio do
programa Pajek, qual representa a inter-relação entre os autores dos trabalhos mais
citados. Cada ponto rosa na figura representa um trabalho publicado e o tamanho do
ponto é relacionado a quantidade de citações do trabalho em questão. Na figura 2, podese perceber forte relação entre os trabalhos de maneira geral, sendo que os aglomerados
mais intensos, representado pela linha mais escura, são os trabalhos com maior
representatividade na área.
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Figura 2 – Mapa da inter-relação entre os autores dos trabalhos mais citados

Fonte: Autor (2014)

4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao analisar os documentos selecionados durante o processo metodológico, constatou-se
alguns aspectos importantes para o sucesso no processo de projeto. Devido a
organização dos artigos de forma decrescente de acordo com o número de citações e cocitações, os artigos mais citados são em geral os mais antigos, portanto em paralelo,
buscou-se também artigos mais recentes os quais fazem referência àqueles artigos
encontrados na pesquisa bibliométrica.
Ballard e Koskela (1998) em seu trabalho on the agenda of design management
research afirmam que um dos maiores motivos para a baixa qualidade na gestão de
projetos arquitetônicos se dá devido à este ser frequentemente entendido da mesma
forma que o gerenciamento do projeto global da edificação, que envolve os processos de
projeto e construção de um empreendimento.
Os autores defendem que as técnicas de gerenciamento de projeto global servem como
auxílio para a gestão do projeto civil porém são incapazes de resolver as suas
dificuldades. Grande parte desse problema se encontra devido às técnicas de
gerenciamento de projeto global serem baseadas em um modelo no qual o trabalho a ser
feito deve ser dividido e gerenciado em partes independentes umas das outras. Esse
modelo facilita a gestão dos contratos e o controle e pagamento dos projetos, porém
atrapalha a produção do projeto arquitetônico (BALLARD, KOSKELA, 1998).
A característica multidisciplinar do projeto acaba se tornando uma dificuldade do setor
pois normalmente, os projetos de diferentes especialidades técnicas são desenvolvidos
paralelamente por diferentes profissionais envolvidos no processo como arquiteto,
engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, etc. O resultado costuma
ser uma série de incompatibilidades de projetos e falta de clareza em relação às funções
dos profissionais envolvidos, causando perdas de materiais e de produtividade e
comprometendo a qualidade do produto (OLIVEIRA 2005).
No modelo tradicional para o desenvolvimento dos projetos civis são criadas etapas de
desenvolvimento que permitem bases para a gestão do projeto. Cada fase do projeto
(planejamento, desenhos iniciais, desenvolvimento do projeto e detalhamento de
projetos para a construção) são divididas em etapas de projeto. Cada etapa do projeto é
diferenciada pela tipologia dos documentos a serem produzidos e têm o compromisso de
detalhar o projeto progressivamente de forma a impedir retrocesso a etapa de projeto
anterior (BALLARD, KOSKELA, 1998).
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Para Ballard (2000), cerca de 50% do tempo dedicado ao projeto é dispenso com
processos desnecessários, um fator que contribui para esse tipo de iteração é a sequência
tradicional das tarefas do projeto civil, as quais muitas vezes não são adequadas à
proposta ou solução específica ao projeto. O autor propõe algumas estratégias para a
redução da iteração negativa e consequentemente reduzir o desperdício no processo de
projeto (quadro 5), incluindo a utilização do método DSM (design structure matrix), o
qual permite a formulação de sequências específicas a cada projeto.
Quadro 5 – Estratégias para reduzir iteração negativa
Reestruturar o
Reorganizar o
Mudar a gestão do processo de projeto
processo de projeto
processo de projeto
- Seguir estratégia “least commitment”;
- DSM;
- Equipe
- “Just-in-Time” de multidisciplinar como - Tomar decisões irreversíveis o mais

forma a quantidade
de trabalho
auditada;
- Atingir
simultaneidade nos
processos.

unidade
organizacional;
- Resolver problemas
em equipe;
- Compartilhar
possíveis soluções.

tarde possível afim de reduzir
retrocessos;
- Estudar alternativas múltiplas de
projeto (Set-based design);
- Last Planner
- Overdesign.

Fonte: Ballard (2000).

Ao referenciar o processo inicial de projeto, a parte de criação e definição das diretrizes
de projeto, Lawson (2004) em seu livro what designers know menciona o projeto
arquitetônico como um processo de criação e soluções de problemas. Primeiro o
arquiteto estipula os critérios e aspectos do projeto a ser desenvolvido e em seguida
elabora as soluções para os problemas encontrados.
Existem várias tentativas de criar um método ou teoria para a solução de cada problema
de projeto, porém sem sucesso, pois não há como prever em qual parte da edificação
cada problema pode ser resolvido. As possiblidades são inúmeras e as soluções vão
depender das características propostas para a edificação e das experiências e habilidades
dos profissionais envolvidos no processo de projeto. Portando cada equipe de projeto ou
arquiteto provavelmente irá compor uma solução diferente para cada projeto
(LAWSON, 2004).
De acordo com Rumane (2011) a maioria dos projetos são únicos e customizados, e os
clientes sempre querem que o empreendimento termine no tempo previsto. É
fundamental entender todo o ciclo de vida do empreendimento para que se obtenha
sucesso. O projeto deve conter informações detalhadas das etapas a serem
desenvolvidas e as interações entre elas.
Para projetistas os critérios para medir o sucesso de um determinado projeto são:
satisfação do cliente; qualidade arquitetônica do produto; atender os objetivos de
orçamento e/ou lucro obtido com o empreendimento; conseguir completar o projeto no
prazo pré-estabelecido, criar um produto que faça propaganda ao escritório que o
projetou; desencadear o mínimo possível de problemas durante a construção; atender
estritamente o plano de projeto, não criando ambientes problemáticos ou que serão
inutilizados ou subutilizados; criar projetos que agradem a opinião pública; e ter um
escopo de projeto muito bem definido (SANVIDO et al, 1992).
De forma geral, os modelos de projeto convergem para uma divisão do processo em
etapas de: planejamento; desenhos iniciais; desenvolvimento da proposta; detalhamento
para a construção. O quadro 6, elaborado com base nas etapas de projeto definidas pela
NBR13531, sintetiza a maneira pela qual os projetos normalmente são divididos.
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Quadro 6 – Divisão do projeto em etapas
Fase de projeto

Planejamento

Etapa de
projeto
Levantamento de
dados
Programa de
necessidades
Estudo de
viabilidade

Desenhos Iniciais

Estudo
preliminar

Desenvolvimento

Anteprojeto

Detalhamento para a
construção

Projeto legal
Projeto básico
Projeto
executivo

Documentos produzidos
- Estudo: terreno, tipologia da edificação, vizinha, exigências
legais;
- Determinação de: exigências dos clientes, características
funcionais e técnicas, expectativas dos usuários;
-Análise e seleção de alternativas arquitetônicas, elementos
estruturais, instalações e componentes; Soluções físicas e
jurídicas;
- Definição da metodologia empregada;
- Concepção e representação do conjunto de informações
técnicas iniciais e aproximadas, configuração da edificação e
soluções alternativas, caracterização dos elementos
construtivos/ arquitetônicos;
- Diretrizes gerais de projeto;
- Concepção e representação de informações técnicas
provisórias;
- Detalhamento da edificação e seu interior;
- Instalações e componentes necessários ao interrelacionamento entre projetos;
-Informações suficientes à elaboração de estimativas
aproximadas de custos e prazos de serviço de obra.
- Obtenção de alvará, licenças e demais documentos
indispensáveis para a atividade da construção.
- Concepção e representação das informações técnicas da
edificação e seus elementos, instalações e componentes;
- Informações técnicas relativas à edificação e a todos os
elementos da edificação, componentes construtivos e

Fonte: Autor (2014).

A fase de planejamento é de a acordo com Rumane (2011) entendida como a etapa mais
crítica para que se obtenha excelência no produto final, pois nesta fase são observados
os parâmetros referentes ao ambiente, local e possibilidades de construção. Os impactos
mais significantes na qualidade do projeto são definidos nas etapas conceituais, devido a
compreender além das especificações de projeto, acordos contratuais e desenhos
contendo os conceitos iniciais. Essa fase do projeto exige grande compromisso do
projetista, pois pequenos erros nesta fase inicial podem se multiplicar nas próximas
etapas (RUMANE 2011).
A partir da pesquisa pode-se dizer que não existe propriamente um método geral para o
processo de desenvolvimento do processo de projeto. Para cada projeto há um processo
ou método no qual ele se adeque melhor. No entanto pode-se concluir que algumas
técnicas e a aplicação de esforços principalmente nas fases iniciais do projeto, podem
permitir ganhos financeiros, através da redução de desperdícios e tempo de trabalho,
como também ganhos na qualidade dos projetos e das edificações.
5

CONCLUSÕES

Pode-se concluir que o processo de projeto está diretamente ligado à qualidade do
produto final. Um projeto de qualidade além de determinar a possibilidade de ganhos
financeiros durante a obra, pode proporcionar redução de desperdícios e patologias
construtivas e influenciar positivamente o uso e desempenho de uma edificação ao
longo de toda a sua vida útil.
O presente trabalho faz um diagnóstico das práticas de projeto arquitetônico que
possuem maior influência na qualidade do ambiente construído. Ao discutir os aspectos
do processo de projeto considerados mais relevantes para o sucesso das edificações, o
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trabalho apresenta diretrizes introdutórias que podem servir como alicerce para
pesquisas posteriores na área, em especial o método DSM que pode auxiliar na
estruturação de um método ou processo específico a cada protejo.
REFERÊNCIAS
ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13531, Elaboração de projetos de
edificações – Atividades técnicas. Nov. 1995
BRASIL, Ministério do meio ambiente. Disponível em: http://www.mma.gov.br, Acesso em
18/12/2013. 2013.
BALLARD, G. Positive vs negative iteration in design. In: Proceedings 8th Annual
Conference of the International Group for Lean Construction, IGLC-6, Brighton, UK.
2000. p. 17-19.
BALLARD, G; KOSKELA, L. On the agenda of design management research. In: The sixth A.
Conf. of the International Group for Lean Construction. Guarujá, BR. 1998. p. 13-15.
FABRICIO, M. M. Projeto Simultâneo na Construção de Edifícios. São Paulo: Tese de
Doutorado, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2002.
FULFORD, R.; STANDING, C. Construction industry productivity and the potential for
collaborative practice. International Journal of Project Management, 2013.
LANNES JUNIOR, A.; FARIAS FILHO, J. R., O conceito Lean Green de construção: proposta
de integração dos modelos Lean Construction e Green Building, aplicado à indústria da
construção civil, subsetor edificações. XXIV Enc. N. de Eng. de Produção. Florianópolis,
2004
LAPINSKI, A. R.; HORMAN, M. J.; RILEY, D. R. Lean processes for sustainable project
delivery. J. of Const. Engineering and Management, v. 132, n. 10, p. 1083-1091, 2006.
LAWSON, B. What designers know. Routledge, 2004.
MELHADO, S.B. Coordenação de projetos de edificações. Introdução ao tema. São Paulo:
2005.
MELHADO, S.B.; AGOPYAN, V. O conceito de projeto na construção de edifícios: diretrizes
para sua elaboração e controle. Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP, Departamento
de Engenharia de Construção Civil. São Paulo, 1995
OLIVEIRA, O. J. Modelo de gestão para pequenas empresas de projeto de edifícios. Tese
de doutorado. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Departamento de Construção
Civil. 2005.
OKUBO, Y. Bibliometric indicators andanalisys of research systems: methods and examples.
OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 1997/1, OECD Publishing, 1997.
ROMANO, F. V.; BACK, N.; OLIVEIRA, R. A importância da modelagem do processo de
projeto para o desenvolvimento integrado de edificações. UFSC, 2001.
RUMANE, Abdul Razzak. Quality Management in Construction projects. CRC Press. Taylor &
Francis Group. Boca Raton, FL. 2011.
SANVIDO, V. et al. Critical success factors for construction projects. J. of Construction
Engineering and Management, v. 118, n. 1, p. 94-111, 1992.
TZORTZOPOULOS, P. Contribuições para o desenvolvimento de um modelo do processo de
projeto de edificações em empresas construtoras incorporadoras de pequeno porte. Porto Alegre:
Dissertação de Mestrado, Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, 1999.

1932

http://doi.org/10.17012/entac2014.192

ANÁLISE DO PROCESSO DE PROJETO EM OBRAS DE
READEQUAÇÃO PREDIAL EM INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA
PÚBLICA
MARTINS, Rute Maria de Paula (1); ANDERY, Paulo Roberto Pereira (2);
STARLING, Cícero Murta Diniz (3)
(1) UFMG, e-mail: rute@dpfo.ufmg.br, (2) UFMG, e-mail: pandery@ufmg.br, (3) UFMG, e-mail:
cicerostarling@ufmg.br

RESUMO
O presente trabalho tem o objetivo de elaborar uma análise exploratória do processo de projeto em obras
de readequação predial em instituição universitária pública. O método empregado é o de estudos de caso
múltiplos, sendo um deles apresentado no trabalho. Inicialmente apresenta-se o referencial teórico como
marco conceitual da pesquisa. A partir de procedimentos metodológicos descritos no trabalho, através de
estudos de caso com base em fontes de evidências como análise documental, observação direta de rotinas
de trabalho, entrevistas e visitas a obras, é caracterizada a estrutura funcional da Instituição e a sua
relação com o processo de projeto, bem como os workflows do processo de projeto que caracterizaram os
empreendimentos estudados. Um dos três empreendimentos estudados é caracterizado, apresentado o
fluxo de informações ao longo do processo de projeto e os aspectos relevantes do mesmo, como
programação, detalhamento das fases, mecanismos de acompanhamento e coordenação. Os principais
problemas dos projetos são identificados a partir da visita às obras e análise documental, sendo que uma
análise desses problemas é feita à luz do processo de projeto. Diretrizes para a melhoria do processo de
projeto são brevemente delineadas, levando-se em consideração as particularidades dos projetos em
instituições universitárias públicas.
Palavras-chave: Processo de projeto, Instituições universitárias públicas, Gestão de projetos.

ABSTRACT
The present paper aims to develop an exploratory analysis of the design process for building retrofitting
construction in public university institution. The method employed is the multiple case studies, one of
them presented here. Firstly, it is presented a theoretical background for the study. From methodological
procedures described in the study, through case studies from sources of evidence such as document
analysis, direct observation of work routines, interviews and visits to constructions, the functional
structure of the Institution and its relation to the design process is characterizes, as well as the workflows
of the design process that characterizes the cases studied. One of the three designs studied is
characterized, presented the flow of information throughout the design process, and relevant aspects of it,
such as programming, detailing the phases, monitoring and coordination. The main problems of the
projects are identified from the visit to the constructions and documentary analysis, and an analysis of
these problems is made in light of the design process. Guidelines for the improvement of the design
process are briefly outlined, taking into account the particularities of the designs in public university
institutions.
Keywords: Design process, Public university institutions, Design management.

1

INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta resultados de projeto de pesquisa já concluído, no qual se
procurou estudar o processo de projeto em obras de readequação predial em Instituição
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universitária pública. Como etapa preliminar, é caracterizado o processo de projeto da
Instituição universitária pública investigada. Em um segundo momento, apresentam-se
resumidamente as características de obras específicas de readequação predial. Na
sequência, são feitas comparações com outras Instituições universitárias públicas e por
fim, esboçadas algumas diretrizes para a melhoria do processo de projeto em questão.
No caso específico de instituições universitárias públicas, a gestão do processo de
projeto tem algumas particularidades, ainda que possam ser aplicados procedimentos de
gestão do processo de projeto mais gerais, como os indicados na literatura recente, por
exemplo, TZORTZOPOLOUS e COOPER (2007), ANDERY, CAMPOS e ARANTES,
(2012) e KAGIOGLOU et al. (2007). Para essas Instituições, diversos trabalhos
apontam para a especificidade da gestão do processo de projeto, por exemplo, MOTA e
SALGADO (2013).
Entre os trabalhos recentes, ESTEVES (2012) destaca aspectos como a forte
intervenção dos promotores e usuários na definição das soluções de projeto e na própria
gestão do processo; a dificuldade de se implementar modelos de gestão do processo de
projeto, em função da descontinuidade das políticas internas; o condicionamento das
decisões à dinâmica de obtenção de verbas; a segmentação do processo de projeto, em
função das imposições da Lei 8.666/1993 (BRASIL, 1993); e a falta de critérios claros e
planos diretores para nortearem as soluções de projeto.
A necessidade de reformulação de espaços físicos em edificações existentes é muito
dinâmica em Instituições universitárias públicas, quer seja pela necessidade de
adaptação dos mesmos a novos usos, quanto pelo atendimento às exigências de
acessibilidade, sustentabilidade e estética, ampliação, modernização de instalações face
às novas tecnologias, além de restauração para preservação do patrimônio público.
Desta feita, são executadas diversas obras e reformas que apresentam muitos problemas
de gerenciamento, controle dos processos e de execução.
Nesse contexto, o presente trabalho faz um diagnóstico sobre o processo de projeto na
Instituição universitária pública pesquisada.
2

MÉTODO

Utilizou-se o método de estudos de caso múltiplos, sendo um deles apresentado no
presente trabalho. Detalhes do procedimento metodológico são omitidos por brevidade,
sendo apresentados por MARTINS (2014). A pesquisa foi realizada em uma Instituição
universitária pública, e compreendeu as seguintes fases: a) pesquisa bibliográfica; b)
planejamento do estudo de caso; c) seleção dos casos; d) escolha de caso piloto para
validação da metodologia; e) caracterização dos empreendimentos estudados e f)
pesquisa de campo com a coleta dos dados. Realizaram-se análise de documentos,
entrevistas, acompanhamento de rotinas de trabalho a partir de roteiros estruturados,
além de visitas e acompanhamentos das obras, com registro documental e fotográfico.
3

CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DO PROCESSO DE PROJETO

A estrutura administrativa que engloba as atividades de gestão das edificações da
Universidade em questão passou recentemente por vários processos de reestruturação. O
processo de desenvolvimento de projetos da Instituição tem sofrido modificações ao
longo dos anos, por motivos diversos, destacando-se as alterações na legislação
pertinente ocorridas recentemente. A Lei 12.349/2010 (BRASIL, 2010) tornou-se um
marco regulamentar na maneira de se projetar no escritório público pesquisado.
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A Instituição, que por muitos anos realizou obras por administração direta, através de
sua Fundação de Apoio, se deparou com a necessidade de aprimorar seus projetos
elaborados com vistas à contratação dos serviços. Diante desse contexto, o escritório de
projeto pesquisado passa por uma fase de adaptação e aprimoramento de suas atividades
projetuais, em atendimento às exigências legais quanto à elaboração do projeto básico
necessário à licitação dos serviços (IBRAOP, 2006).
O fluxograma a seguir (Figura 1) ilustra, de maneira simplificada, o sequenciamento
macro do processo de projeto à época na Instituição pesquisada e adotado no estudo de
caso ora apresentado.
Figura 1 – Fluxograma com sequenciamento macro do processo de projeto
estudado
Recebimento da
demanda pela
equipe Depto.
Projetos

Estudo
preliminar:
elaboração de
layout preliminar

Início projetos
complementares
- discussões
preliminares

Pós-entrega:
arquivamento e
envio para
orçamento

Levantamento dados:
consulta a desenhos
existentes; visitas in
loco; contato inicial
com usuário

Programa de
necessidades:
reuniões da
coordenação da
equipe com usuário
para definições

Anteprojeto:
elaboração do
caderno de
apresentação

Validação
(usuário e
consultor)

Projeto executivo:
detalhamentos e
finalização de
projetos das demais
especialidades;
compatibilização

Reuniões de
projeto em
função revisões
do orçamento

Validação
(coordenador e
consultor)

Liberação do
pacote de
projetos para
produção

Validação
(usuário)

Validação
(usuário e
consultor)

Elaboração
caderno de
especificações
e memorial
descritivo

Acompanhamento da obra

Fonte: Autores

Na maioria dos casos, a autoria do projeto de arquitetura é do arquiteto da Instituição,
salvo os casos em que são adquiridos no mercado devido à complexidade ou
indisponibilidade de equipe para desenvolvê-lo em tempo hábil, em função de prazos
pré-estabelecidos. Quanto às demais especialidades, podem ser necessárias
contratações, com a supervisão e validação da solução por parte de técnico da própria
Instituição. Internamente são desenvolvidos pequenos projetos complementares
relativos a instalações prediais.
Embora a coordenação seja exercida por arquiteto da Instituição, no caso da contratação
de projetos, são levantadas dificuldades quanto à cobrança de prazos e tarefas previstas
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no planejamento do projeto. Ademais, quando os projetos complementares são
contratados de empresas distintas, podem ocorrer dificuldades na compatibilização e
coordenação dos mesmos devido à superposição de supervisão.
No processo de projeto são envolvidos os projetistas da Instituição (vinculados à equipe
escalada para desenvolvimento da solução), consultoria de projetos (se necessário), o
arquiteto coordenador da equipe e os técnicos de engenharia quando solicitados, muitas
vezes vinculados à manutenção. Outros setores também podem ser envolvidos, como os
de licitações, contratos, documentação, entre outros.
O projeto em questão foi desenvolvido por etapas e áreas específicas. Foram previstas
pelo menos três etapas de intervenção, para que não houvesse prejuízo das atividades
administrativas desenvolvidas, facilitando, assim, a disponibilização de recursos para
atendimento à demanda. Trata-se de readequação no prédio do Departamento de
Recursos Humanos, voltado à gestão de pessoas, responsável pela posse de servidores e
treinamentos, sendo inviável qualquer interrupção das atividades por tempo prolongado.
Na primeira etapa da intervenção foi prevista a reformulação de cerca de 135 m2, cujo
escopo de serviços contemplava a criação de sala segura, três novas salas para
entrevistas, além da reformulação geral do layout do espaço destinado à coordenação e
equipe da coordenadoria de Gestão de Pessoas.
A segunda etapa prevista refere-se à reformulação de aproximadamente 90 m2,
contemplando serviços necessários à redistribuição de layout físico da diretoria geral e
vice-diretoria do Departamento, bem como recepção e arquivo. Foram propostas ainda
intervenções na cozinha e refeitório dos servidores, com a criação de depósito para
armazenamento de materiais.
A terceira e última etapa contempla a alteração de layout de setores administrativos, tais
como de concursos e admissões e da secretaria geral, além da adequação de duas salas
de aula e da coordenadoria de educação e desenvolvimento, em um total de
aproximadamente 300 m2. No cômputo geral a reforma perfaz um total de cerca de 525
m2 de área de intervenção, compreendendo as três referidas etapas. De modo geral,
foram necessárias demolições em alvenaria para abertura de portas, remoção de
divisórias, instalação de paredes em drywall, fechamentos em vidro temperado,
instalações de forro em gesso e de bancadas em granito, pintura geral e adequação das
instalações elétricas e de lógica.
A primeira etapa já foi concluída diretamente pela equipe da Divisão de Reformas, que
providenciou as compras de materiais e serviços pertinentes, antes mesmo da
finalização do orçamento executivo. Do mesmo modo, a segunda etapa foi executada
parcialmente por equipe própria da Manutenção, que providenciou a aquisição de
materiais e serviços necessários à reforma do espaço destinado à diretoria e vicediretoria do Departamento (trecho 1 da reforma). Os serviços da terceira etapa não
possuem previsão para início, até o momento.
A fase de pré-projetação foi iniciada a partir da solicitação do cliente, mais
precisamente do Pró-Reitor de Recursos Humanos, uma vez que o Departamento de
Recursos Humanos encontra-se vinculado àquela Pró-Reitoria. A solicitação foi
formalizada através de ofício encaminhado ao Pró-Reitor de Planejamento que, em
seguida, repassou o pedido ao Departamento de Projetos para análise.
Uma vez definida a equipe de projetistas que trabalhará no processo de
desenvolvimento do projeto, sob a coordenação de um arquiteto da Instituição, iniciamse as discussões preliminares para posterior definição do programa de necessidades.
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Inicialmente são efetuadas buscas nos arquivos de desenhos da edificação existente de
modo a subsidiar o estudo preliminar. Nesta fase é realizado um diagnóstico
simplificado da edificação, mediante visitas ao local para averiguações, levantamentos e
registro fotográfico.
O arquiteto coordenador do projeto e, no caso, autor do projeto, promove reuniões com
o usuário para delinear o briefing e repassar as informações e condicionantes de projeto
à equipe de projetistas para desenvolvimento do mesmo. Uma vez definido o programa
de necessidades, o mesmo é submetido à aprovação e, sendo aprovado, dá-se o início ao
desenvolvimento do estudo preliminar.
Se necessário, são realizadas demais visitas técnicas in loco para levantamentos e
averiguações complementares. Um layout parcial é submetido à aprovação da
coordenação geral do Departamento de Projetos e, em seguida, à direção do
Departamento solicitante. Concomitantemente, o arquiteto coordenador, de posse do
estudo preliminar aprovado, passa a desenvolver o anteprojeto e contatos iniciais com
profissionais das demais especialidades para as discussões preliminares.
No caso, não foi realizada estimativa de custos preliminares para assegurar a viabilidade
econômica da proposta. Tal procedimento possibilitaria análise técnica para um melhor
direcionamento e integração das demais disciplinas envolvidas, com a participação da
equipe de engenharia da Instituição. A análise técnica foi realizada de forma intuitiva
pelo arquiteto coordenador, que promove a integração dos demais envolvidos, através
do envolvimento da equipe de engenharia da Instituição.
Uma vez aprovado o projeto básico, iniciaram-se os projetos complementares e
finalização do projeto executivo. Porém, antes da finalização, a compatibilização dos
projetos das diversas disciplinas foi realizada pelo arquiteto coordenador e autor do
projeto.
A compatibilização dos projetos foi realizada mediante sobreposição de plantas e cortes
das diversas disciplinas envolvidas e outras verificações pertinentes. Outras atividades
também foram realizadas pela coordenação, tais como controle de cronogramas de
execução, encaminhamentos de documentos, validações necessárias e solução de
conflitos.
Diante das conferências definitivas e validações necessárias, o projeto executivo foi
concluído, em suas diversas etapas, sendo necessária a realização em seguida do
caderno de especificações e do memorial descritivo, os quais permitiriam subsidiar o
processo licitatório, no caso da terceirização dos serviços. Entretanto, neste caso, ambos
os elementos não foram desenvolvidos.
A partir da segunda etapa, a arquiteta inicialmente escalada para o desenvolvimento do
projeto foi substituída devido ao seu desligamento da Instituição. Entretanto, outro
arquiteto do quadro efetivo assumiu a finalização das etapas subsequentes, tendo sido
mantido o estagiário alocado inicialmente. Esta fase de transição entre projetistas
acarretou atrasos no cronograma e perdas de informação ao longo do processo, uma vez
que o programa definido pelo primeiro profissional precisava ser bem entendido para
prosseguimento das etapas por parte do projetista substituto.
O tempo decorrido entre a concepção do projeto e a execução dos serviços por etapas
tornou-se demasiadamente longo, gerando novas demandas não previstas inicialmente,
levando a retrabalhos e atrasos no cronograma. Ao longo do processo de
desenvolvimento das segundas e terceiras etapas, a quantidade de pessoas previstas no
layout preliminar sofreu acréscimo de 50%, sendo necessária nova readequação do
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projeto. Muitas vezes o usuário não tem consciência das implicações de revisões de
projeto no que diz respeito ao desperdício de dinheiro público. A falta de conhecimento
técnico e dificuldade de expressar desejos e necessidades também trazem transtornos
quanto à delimitação do programa, gerando retrabalhos, desperdícios e atrasos no
cronograma.
Após a aprovação do projeto básico por parte do usuário e estudo de viabilidades,
inicia-se a segunda fase de projetação. No caso em estudo, o projeto executivo foi
realizado pela equipe interna da Instituição, bem como os projetos complementares de
instalações prediais.
Após as conferências definitivas e validações necessárias, o projeto executivo é
concluído, passando-se à realização do caderno de especificações e do memorial
descritivo, os quais subsidiarão a licitação para a contratação dos serviços. Ambos não
foram elaborados no caso estudado.
A padronização própria para apresentação de projetos (layers, formatos, selos,
codificação de pranchas, etc.) foi seguida pela arquitetura, tendo sido utilizada como
referência também nos projetos complementares. Não há, entretanto, padronização geral
de especificações. A inclusão de novos elementos construtivos na proposta tais como
drywall e vidro temperado, deveu-se à racionalização de processos construtivos,
objetivando rapidez de execução, funcionalidade e em atendimento a critérios de
sustentabilidade.
Antes mesmo da entrega definitiva à produção, o pacote de projetos deve ser
encaminhado ao setor de orçamentos para elaboração da planilha orçamentária. Nesta
fase, podem ser detectadas incongruências que são repassadas ao Departamento de
Projetos para revisão final, antes mesmo da licitação. Neste caso, os projetos da
primeira etapa e parte da segunda etapa foram encaminhados para execução por equipe
interna à Instituição. Ao receber o pacote de projetos, bem como o orçamento da obra, o
engenheiro fiscal da obra assume a coordenação do processo. Este profissional elabora o
pedido de compra e o termo de referência para contratação dos serviços e produtos sem,
contudo, ter participado do desenvolvimento dos projetos, na maioria dos casos.
4

DICUSSÃO E CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE PROJETO

As reformas são demandas constantes em Instituições universitárias públicas devido à
dinâmica de readequação dos espaços físicos, que necessitam habitualmente ser
adaptados às suas novas funções. Algumas vezes, na Instituição pública pesquisada,
pequenas reformas são absorvidas pela equipe de manutenção. Porém, na grande
maioria dos casos, há necessidade do devido processo licitatório para a contratação de
empresas, tanto para a execução da obra, como para a elaboração dos projetos
complementares. Desse modo, o controle da produção é parcialmente perdido.
Nesse contexto, são indispensáveis para o processo licitatório o projeto básico aprovado
pela autoridade competente e o orçamento detalhado em planilhas que expressem a
composição de todos os seus custos unitários.
A integração projeto/obra, uma das premissas do “projeto simultâneo” fica parcialmente
prejudicada, uma vez que o art. 9º da lei 8.666/1993 (BRASIL, 1993) implica em uma
necessária segmentação e separação das atividades de concepção e execução. A
Instituição universitária pública executa diversas obras de readequação predial, que
apresentam muitos problemas de gerenciamento, controle dos processos e de execução,
como no caso estudado nesse trabalho.
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Restrições de custo e prazo, bem como prioridades e necessidades da Administração
Central, afetam as etapas do processo de projeto na Instituição universitária pública,
sendo atropeladas ou interrompidas, prosseguindo sem uma adequada coordenação.
Desse modo, muitas vezes são adotadas soluções pouco satisfatórias na
compatibilização dos projetos na obra, podendo acarretar aumento do custo,
comprometimento com a qualidade e atrasos no cronograma de obra. Os trabalhadores
são organizados em cadeias de comando de cima para baixo, com poucas oportunidades
de interagir com outras áreas funcionais.
Durante a execução dos serviços da primeira etapa, a Divisão de Reformas se deparou
com algumas incompatibilidades de projeto. Verificou-se ainda ausência de projeto
voltado à produção, bem como a não realização de adaptações do projeto de prevenção
e combate a incêndio, uma vez que houve alteração do layout previsto no projeto
existente, descaracterizando o ambiente em relação ao aprovado inicialmente junto ao
Corpo de Bombeiros.
O forro de gesso monolítico especificado em projeto foi substituído durante a execução
por forro de gesso removível, para que no futuro fosse possível a manutenção das
instalações aparentes existentes sob o mesmo. O painel de madeira previsto na parede
de uma das salas de entrevistas não possuía detalhamento executivo. Não foram
contemplados detalhes de fixação, montagem e emendas dos painéis, o que levou à
definição das soluções quando da especificação para a compra dos serviços. A moldura
de granito para acabamento dos visores de atendimento externo foi especificada com
largura incompatível com a espessura da parede existente. Tal fato atrasou o
cronograma de execução da reforma, uma vez que foi necessária aquisição de nova
moldura no mercado, inviabilizando assim o prosseguimento das etapas subsequentes,
tais como fechamento em vidro temperado e pintura das alvenarias. O fato da estrutura
ser pré-moldada demandou também solução no canteiro, no sentido de possibilitar a
instalação de vidro temperado para fechamento de vão de esquadria, bem como a
adaptação de molduras em granito, tendo em vista a deformação inerente à estrutura e a
falta de detalhamento para fixação dos elementos.
Destacam-se as falhas na interação projeto-manutenção no planejamento de execução
das etapas previstas, bem como inexistência de projeto voltado à produção. Embora a
intenção, desde o início, de que os serviços fossem executados por equipe própria da
Instituição, não houve interação devida entre as equipes envolvidas (projetomanutenção), levando à necessidade de definições por parte da fiscalização ao longo da
execução da obra.
Deve-se salientar que uma das salas de entrevistas, concluída na primeira etapa, não está
sendo utilizada atualmente para a finalidade proposta. Em visita recente ao local,
verificou-se que o espaço vem sendo utilizado como depósito provisório. Tal fato se
deve à proximidade da sala com o espaço atualmente destinado aos serviços gerais, bem
como com a cantina de uso geral daquela Unidade, trazendo transtornos para o
desenvolvimento das atividades corriqueiras devido ao barulho e odores decorrentes da
preparação de refeições. Isso demonstra incompatibilidade entre a solução projetual e a
real necessidade do usuário.
Verificou-se, ainda, que o longo espaço decorrido entre a concepção e a execução dos
serviços possibilitou grande interferência de usuários no sentido de antecipar etapas,
além de necessidade de adaptações do projeto, para atendimento às expectativas dos
mesmos. Tal situação poderá se traduzir em incompatibilidades entre o projeto
concebido e o produto final.
1939

As dificuldades e inconsistências observadas no processo de projeto da Instituição
pesquisada levam à necessidade de revisão no fluxo do mesmo.
5

DIRETRIZES PARA MELHORIA DO PROCESSO DE PROJETO

O processo de projeto adotado na instituição pesquisada é realizado de certa forma
integrado, embora não sejam adotados modelos teóricos consagrados. No entanto, há
que se implementar melhorias neste processo, visando a redução de erros, aumento da
produtividade e diminuição de prazos.
Em primeiro lugar, propõe-se a definição das macrofases do processo de projeto e as
principais atividades em cada etapa. Os principais responsáveis devem ser definidos,
incluindo os elementos de controle e os pré-requisitos aplicáveis. As macrofases
necessitam ser bem delimitadas devido às validações e investimentos necessários, bem
como em função do processo licitatório.
Assim, na macrofase de pré-projetação, deve-se definir com propriedade o diagnóstico
e a proposta técnica que viabilize a melhor solução. Propõe-se uma vistoria conjunta da
equipe técnica envolvida no processo, juntamente com os demais técnicos da Instituição
nas diversas especialidades, objetivando uma maior integração das demandas dos
usuários e das condicionantes de projeto.
O diagnóstico deverá ser documentado e apresentar os principais aspectos as serem
contemplados, tais como legislação e normas técnicas, questões de sustentabilidade e
acessibilidade, conforto térmico e acústico, orientação da edificação, exigências
funcionais, etc. O levantamento fotográfico deverá fazer parte do mesmo, bem como os
demais documentos e anotações julgadas pertinentes. O diagnóstico fornecerá
parâmetros para elaboração do projeto preliminar.
Em seguida, estudos preliminares deverão ser realizados com consultoria das demais
especialidades, para que a proposta técnica seja posteriormente submetida à aprovação
do usuário. Uma vez aprovada a melhor solução pelo usuário, deve-se elaborar uma
estimativa de custos que possibilite a avaliação do investimento, no intuito de se
minimizar retrabalhos para adequação da proposta aos recursos financeiros disponíveis.
Na macrofase de projetação, as definições de contratação serão a base para todo o
processo de execução dos projetos, quando necessários. Destaca-se a importância dos
editais para contratação de projeto de edificações públicas, os quais devem contemplar
diretrizes de forma dinâmica, integrando projetistas, construtores e sistemas
construtivos, coordenados de maneira a atingir objetivos qualitativos que atendam ao
interesse público.
No caso em estudo, tanto o projeto arquitetônico, como os projetos das demais
especialidades, foram elaborados por técnicos da própria Instituição. Desta feita, o
modelo proposto reforça a necessidade de elaboração de processo de projeto simultâneo,
com vistas à total integração das diversas disciplinas envolvidas, contemplando
atividades de compatibilização, no intuito de garantir um projeto de qualidade. Neste
sentido, o escopo de cada disciplina deve ser bem definido, além das atividades
pertinentes às mesmas e também as atividades comuns a todas elas.
Com base no diagnóstico preliminar, devem ser consideradas a legislação e normas
técnicas vigentes, bem como requisitos de projetos, questões de acessibilidade,
sustentabilidade, etc. A integração do processo, dessa forma, pode ser garantida,
facilitando o gerenciamento e acompanhamento.
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O coordenador do projeto tem grande importância no planejamento do mesmo, devendo
promover reuniões internas para garantir a perfeita integração dos escopos e
cronogramas de trabalho.
Com o estudo preliminar concluído, é necessária uma análise inicial para
compatibilização da solução proposta. Deve-se verificar se todas as incongruências e
sugestões levantadas no diagnóstico foram contempladas no projeto. O procedimento de
check list deve ser utilizado quando da finalização do projeto executivo.
A partir dos anteprojetos disponibilizados, deverá ser realizada reunião de
compatibilização entre os projetistas e demais técnicos da Instituição envolvidos no
processo. O coordenador deverá registrar as interfaces e soluções propostas para
posterior detalhamento no projeto executivo.
Em seguida, as diversas especialidades elaboram o projeto básico para as aprovações
nos órgãos competentes, quando necessário. Inicia-se, então, o detalhamento do projeto
executivo, com as respectivas especificações.
Caso sejam necessárias alterações de projeto, o coordenador deverá repassá-las ao
restante da equipe. As soluções, porém, devem ser discutidas e solucionadas entre os
envolvidos, de forma descentralizada.
Na macrofase de pós-projetação, para uma melhor integração projeto/obra sugere-se
que haja, antes mesmo do início da implantação da obra, uma apresentação geral do
projeto à equipe de execução. Muitas vezes, o executor não participou da elaboração do
projeto, tendo-se baseado apenas no orçamento da Instituição e documentos de licitação
disponibilizados.
As alterações de projeto deverão ser registradas, bem como suas causas e o solicitante,
favorecendo assim a retroalimentação para novos projetos. Da mesma maneira, a
elaboração do projeto as built é imprescindível, devendo seus arquivos serem
reorganizados em rede e disponibilizados para consultas.
Por fim, outro procedimento a ser implantado é a avaliação pós-ocupação (APO). A
análise da qualidade do desempenho do ambiente construído é conduzida pela APO e os
seus resultados constituem a base para organizar as informações disponíveis para o
planejamento das alterações necessárias à adequação do espaço, segundo as funções
requeridas pelo usuário.
Frequentemente atribui-se ao processo de projeto a estruturação dos resultados da APO
para determinar os novos requisitos funcionais, tanto em reestruturação do espaço
existente como na construção de um novo edifício. Porém, o ciclo do processo de
construção pressupõe que as necessidades do cliente e do usuário sejam analisadas e
estruturadas antes que a etapa de projeto tenha início (ROMERO e ORSTEIN, 2003).
6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No intuito de se otimizar o processo de projeto em Instituição universitária pública é
indispensável a implementação de ferramentas gerenciais de coordenação de projeto,
objetivando-se produzir projetos de qualidade que atendam à expectativa dos usuários.
Ficou evidenciada a importância do levantamento de dados, diagnóstico e diretrizes
técnicas, considerados como “programa de necessidades”, para evitar
incompatibilidades com os requisitos do cliente e problemas na interface projeto/obra.
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A participação do cliente também é importante, principalmente quando se trata de
readequações de prédios públicos ocupados, onde o funcionamento deve ser mantido
durante o tempo de execução da obra. Foram identificadas deficiências quanto à
elaboração de projetos voltados à produção e ausência de avaliação pós-ocupação.
Modelos e diretrizes voltados à coordenação e organização das atividades de projeto
devem ser adotados de forma simplificada e flexível, no intuito de se adaptarem às
especificidades da Instituição universitária pública, quer sejam em relação às
burocracias internas, quanto à disponibilidade de recursos, escopos e prazos contratuais.
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RESUMO
Considerando que grande parte da população tem alguma deficiência, que as regulamentações preconizam
o livre acesso de todas as pessoas nas edificações e que não existe nenhuma regulamentação ou norma
que aborde o procedimento para a retirada destas pessoas com deficiência em caso de sinistro, este
trabalho tem por objetivo discutir a necessidade de integração entre estas três questões apresentadas e,
ainda, alguns resultados relativos a simulações de abandono realizadas em uma escola de aprendizagem
industrial, localizada na cidade de São Paulo. Trata-se de uma discussão teórica e, ainda, de um
experimento prático, centrado no tema “saídas de emergência em edificações”. A discussão teórica inclui
uma revisão bibliográfica sobre o assunto, assim como a discussão sobre a qualidade dos projetos de
saídas de emergência não só de edifícios novos, que “nascem” acessíveis, mas também dos edifícios
“adaptados”, considerando sua funcionalidade no movimento de evacuação em situação de emergência. O
experimento prático inclui três etapas, a saber: 1º) avaliação da acessibilidade das saídas de emergência;
2º) treinamento dos funcionários da escola e 3º) simulados de abandono considerando a retirada de uma
pessoa em cadeira de rodas e uma pessoa acidentada em maca. A pesquisa constatou que embora existam
regulamentações e normas que garantam o livre acesso de todos nas edificações, não há na literatura
nacional procedimentos de abandono que considerem as várias maneiras de orientar ou mesmo retirar as
pessoas com deficiência de uma edificação em caso de emergência. Com a presente pesquisa pretende-se
contribuir com a discussão do tema saída de emergência em edificações e, especificamente, da segurança
desta parte vulnerável da população que deve ser igualmente garantida numa situação de emergência.
Palavras-chave: Saídas de emergência; Área de resgate; Acessibilidade; Segurança contra incêndio.

ABSTRACT
This article aims at discussing the need for integration amongst three important facts as follows: a) there
is a significant number of people with disabilities in our country; b) those people have conquered the
right to free access into buildings; however, c) there is no clear procedures assured for the safe egress of
this population in case of an emergency (fires, bomb threats etc.). Additionally, some results of fire drills
in a school building considering people with disabilities are presented. A theoretical discussion is carried
out, focusing the matters on the design of emergency exits not only on new buildings but also on existing
ones. The fire drills are experiments that included three phases: a) analysis of accessibility of fire exits;
b) staff training for rescue of disabled people; c) executing fire drills. In this research it was realized that
national codes and standards assure free access of disabled people into buildings, however, they do not
consider the several possible techniques for guiding and rescuing them in case of an emergency,
according to the building characteristics. It is expected that the results presented here bring contribution
to the discussion of safe fire egress for people with disabilities from buildings.
Key-words: Emergency exits; Rescue area; Accessibility; Fire safety.

1

INTRODUÇÃO

Ao projetar novos edifícios ou adaptar os existentes, arquitetos devem considerar a
existência de regulamentações e normas que determinam que estes devam ser
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acessíveis. Geralmente, em edifícios com mais de um pavimento o acesso aos pisos
superiores de pessoas portadoras de deficiência se dá por equipamentos eletromecânicos
(elevadores), no entanto, estes não devem ser utilizados em situações de incêndio, ao
menos que tenham sido projetados para tal fim.
A provisão de escada enclausurada com espaço reservado e demarcado para que a
pessoa com deficiência possa aguardar a assistência para abandonar o edifício é uma
forma de garantir sua integridade. No entanto, nem todas as edificações são obrigadas a
possuir escadas enclausuradas, geralmente tal exigência se dá para as edificações de
média e grande altura.
Para as edificações onde a escada enclausurada não se faz necessária, em nenhuma
regulamentação ou norma nacional foi possível encontrar exigências para a provisão de
espaços protegidos, a exemplo do que recomendada a NFPA 101 (2012) em
consonância com as diretrizes do ADAAG (2002), ou seja, a provisão de área
compartimentada contigua a área de saída, devidamente protegidas e ventiladas, para
que a pessoa com deficiência possa aguardar ajuda devidamente íntegra.
Outra questão discutida diz respeito a IT 17/2011 “Brigada de incêndio”, exigida para
todas as edificações com mais de 750 m², porém esta não contempla nenhum
treinamento específico para a remoção de pessoas com deficiência. Embora a IT
16/2011 “Plano de emergência contra incêndios” contemple ações de abandono para
pessoas com deficiência, em vários grupos de edificações, a exigência de
implementação deste plano não se faz obrigatória.
Sendo assim, este trabalho procura discutir formas para garantir que pessoas com
deficiência que têm acesso aos edifícios, possam ter direito também a abandoná-lo
quando necessário, ou, ao menos, permanecer em um local seguro até que a assistência
ocorra.
2

EMBASAMENTO LEGAL

O artigo 11 do Decreto Federal Nº 5.296/2004 (BRASIL, 2004) determina que as
edificações devem ser executadas ou reformadas de modo que sejam ou se tornem
acessíveis e o artigo 24 do mesmo documento determina que os estabelecimentos de
ensino devem garantir o acesso e utilização de todos os seus ambientes. Este mesmo
artigo deixa claro que é condição necessária para a obtenção de autorização de
funcionamento, de abertura ou renovação de curso pelo Poder Público o cumprimento
das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Já o artigo 83 da Lei Federal Nº
8.213/1991 (BRASIL, 1991) determina que as empresas com 100 ou mais empregados
são obrigadas a preencher de 2% a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou
pessoas com deficiência.
2.1

Áreas de resgate em escadas de emergência

Existe uma dicotomia entre o livre acesso preconizado pelas normas e regulamentações
e a garantia de saídas das pessoas com deficiência de forma autônoma em caso de
incêndio. De maneira geral, o acesso destas pessoas em edificações de múltiplos
pavimentos se dá por meio de equipamentos eletromecânicos (elevadores ou
plataformas), contudo, se este não for provido de mecanismos que permitam seu
funcionamento em situação de emergência, a recomendação é que não seja utilizado em
caso de incêndio. Sendo assim, o meio de transporte que permite o acesso aos
pavimentos mais elevados em geral não pode ser utilizado em caso de incêndio para que
as pessoas com deficiência possam abandonar o edifício com autonomia.
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De forma geral, as pessoas com deficiência, principalmente aquelas em cadeira de rodas
ou com mobilidade reduzida, contam com duas alternativas para garantir sua segurança
em caso de incêndio, a saber: a) se dirigir até uma área de resgate e aguardar por
assistência; ou b) abandonar o andar imediatamente, auxiliadas por membros da brigada
de incêndio devidamente treinados para tal função.
A norma brasileira NBR 9050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2004) determina que as rotas de fuga devem atender ao disposto na norma
brasileira NBR 9077 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
1993) e, ainda, que quando as rotas de fuga incorporarem escadas de emergência,
devem ser previstas áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para que os
usuários de cadeiras de rodas ou mobilidade reduzida possam se acomodar com
segurança e aguardar assistência para o abandono do edifício, conforme pode ser visto
nas Figuras 1 e 2.
No entanto, é importante observar que a norma brasileira NBR 9077 define “escada de
emergência”, em seu item 3.22, como sendo “escada integrante de uma rota de saída,
podendo ser uma escada enclausurada à prova de fumaça, escada enclausurada
protegida ou escada não enclausurada” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 1993, pg. 3).
Figura 1 e 2 – Área reservada para cadeirante no interior da escada e dimensões
do módulo de referência

Fonte: ABNT NBR 9050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004)

O texto da norma brasileira NBR 9050/2004 determina a obrigatoriedade da área de
resgate nas escadas de emergência, no entanto, nem todas as edificações são obrigadas a
ter escadas enclausuradas, de modo que suas escadas comuns (não enclausuradas ou
abertas) também são utilizadas como rota de fuga e, portanto, também são consideradas
escadas de emergência. Se considerarmos que mesmo uma escada não enclausurada
possa ser uma escada de emergência, os efeitos da provisão de área de resgate nesta
seriam nulos, visto que a pessoas não estariam protegidas dos efeitos do incêndio numa
escada aberta.
Conforme pode ser visto no Quadro 1, com base na Instrução Técnica 11/2011 (SÃO
PAULO, 2011) nenhuma edificação com altura de até 6 m, medidas do piso de acesso
ao último piso ocupado, precisa ser provida de escada enclausurada. Apenas parte das
edificações com altura entre 6 e 12 m são obrigadas a atender tal exigência, e somente
1945

as edificações com altura superior a 12 m devem ser definitivamente providas de
escadas enclausuradas (protegidas ou à prova de fumaça).
Quadro 1 – Tipos de escadas x altura das edificações, em metros
H≤6

6 < H ≤ 12

12 < H ≤ 30

Escada protegida (EP) Escada protegida (EP)
para as divisões:
para parte das
B-1, B-2, C-3, F-2, F- divisões: A, B, C1, D,
Escada tipo não
6, F-7, F-8, F-9, F-10, E, F1, F3, F4, F5, F7,
enclausurada (NE),
H-2, H-3, I-3.
F9, F10, G, H1, H4,
ou seja, escada aberta,
H5, H6, I1, J) e
Para
os
demais
para todos os grupos.
escada
a prova de
grupos exige-se
fumada
(PF)
para as
escada não
demais.
enclausurada (NE).

Acima de 30

Predominantemente
escada a prova de
fumaça (PF), exceto
para as divisões G1,
G2, H1 e M4

Fonte: Instrução Técnica Nº 11 (Saídas de emergência) do Decreto Estadual Nº 56.819 (2011)

Assim, o objetivo da área de resgate nas escadas é garantir que a pessoa em cadeira de
rodas ou com dificuldade de locomoção possa, por meios próprios, se deslocar até um
local seguro (patamar ou antecâmara da escada) e se manter livre dos produtos da
combustão, até a chegada de resgate, visto que o elevador comum não deve ser utilizado
em caso de incêndio. Mas, o que ocorre com essas pessoas com deficiência quando a
edificação não é obrigada a ter escada enclausurada? Espera-se que, nesse caso, o
edifício tenha um plano de abandono que contemple a assistência rápida às pessoas com
deficiência em caso de emergência.
2.2

Plano de Emergência, Plano de Abandono e Brigada de Incêndio

Como já visto até aqui, uma vez que para edifícios de múltiplos pavimentos com
algumas características especificas, não há como garantir uma área de refúgio segura
junto às escadas, pois essas não são enclausuradas, pode-se pensar em duas
possibilidades para garantir a segurança das pessoas em cadeiras de rodas ou com
mobilidade reduzida: a) a retirada imediata, com assistência; ou b) a provisão de área de
refúgio protegida em outro local, não associado a escadas enclausuradas. Esta última
alternativa não consta de nenhuma norma ou regulamentação no Brasil, apesar de
existir em regulamentações de outros países (NFPA 101, 2012; ADAAG, 2002). A
primeira alternativa, da retirada imediata dessas pessoas com assistência necessita de
um gerenciamento da edificação durante seu uso, que garanta o conhecimento da
localização dessas pessoas no edifício, assim como de uma equipe treinada para dar
assistência devida no resgate numa situação de emergência. Neste sentido, algumas
considerações serão apresentadas em relação às exigências atuais da regulamentação em
análise no que tange o gerenciamento da segurança contra incêndio de edificações.
O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio de sua
regulamentação estadual de segurança contra incêndio, (SÃO PAULO, 2011), exige a
formação de brigadas de incêndio para quase todos os tipos de edificações, com base na
IT 17/2001 – “Brigada de incêndio”, além da apresentação do Plano de Emergência
segundo a IT 16/2011 – “Plano de emergência contra incêndios” para edifícios de risco
médio e alto, seja pela área total construída, pela altura total ou pela lotação. No âmbito
nacional, similarmente, existem as normas brasileiras NBR 14.276/2006 “Brigada de
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Incêndio – Requisitos” e NBR 14.277/2005 “Instalações e equipamentos para
treinamento de combate a incêndio – Requisitos”.
A IT 17/2011 define as atribuições da brigada de incêndio, dentre as quais se inclui a
elaboração de um plano de abandono e a realização de simulados periódicos de
abandono de edificações, porém não considera a particularidade da assistência na
retirada de pessoas com deficiência. Portanto, este documento técnico não exige a
capacitação da brigada para o resgate de pessoas com deficiência, embora a necessidade
de formação de brigadistas esteja presente em todas as ocupações com área superior a
750 m².
Por outro lado, a IT 16/2011, em seu item 5.1.6.6 define como uma de suas atribuições
o abandono de área, ou seja, a ação de “proceder ao abandono de área parcial ou total,
quando necessário, conforme comunicação preestabelecida, conduzindo a população
fixa e flutuante para o ponto de encontro, ali permanecendo até a definição final da
emergência. O plano deve contemplar ações de abandono para portadores de
deficiência física permanente ou temporária, bem como as pessoas que necessitem de
auxílio (idosos, gestantes, etc.)” (SÃO PAULO, 2011, pg.412, grifo nosso).
O Quadro 2 a seguir apresenta exemplos de ocupação, de acordo com seu risco,
determinado pela lotação, área total ou altura total, onde há necessidade de se apresentar
e manter um Plano de Emergência e, portanto, uma equipe treinada para dar assistência
às pessoas com deficiência em caso de emergência.
Quadro 2 – Exemplos de ocupação onde se exige plano de emergência.
Divisão

A

Todas

Residência

Não se exige

B

Todas

Serviços de hospedagem

Ocupações com altura acima de
23 m

C

C-1, C-2,
C3

Comercial

Shopping centers (C-3) de
qualquer altura ou área e
demais ocupações com altura
acima de 23 m

D

Todas

Serviços profissionais

Ocupações com altura acima de
60 m

E

Todas

Educacional e cultura física

Ocupações com altura acima de
23 m

F-1, F-2,
F-5, F-6

F-1: Local onde há objeto de valor
inestimável
F-2: Local religioso e velório
F-5: Arte cênica e auditório
F-6: Clubes sociais e diversão
F-8: Local para refeição
F-7: Construção provisória
F-10: Exposição de objetos ou animais

Somente locais com público
acima de 1000 pessoas

F-3, F-9

F-3: Centro esportivo e de exposição
F-9: Recreação pública

Somente para ocupação F-3

Estação e terminal de passageiro

Somente locais com público
acima de 1000 pessoas e
ocupações com altura acima de
60 m

F- Locais de reunião de público

Grupo

F-4

Ocupação
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Plano de emergência

H- Serviços de saúde e
institucional

G

G-1, G-2,
G-3, G-4,
G-5

Serviço automotivo e assemelhado

H-1: Hospital veterinário
H-1, H-4, H-4: Edificações das forças armadas e
H-6
policial
H-6: Clinica e consultório
H-2, H-3,
H-5

H-2: Local onde as pessoas requerem
cuidados especiais
H-3: Hospital e assemelhado
H-5: Presídios

Não se exige, exceto para
hangares (G-5) com área
superior a 5.000 m²
Não se exige

Todas

Fonte: Decreto Estadual Nº 56.819 (SÃO PAULO, 2011)

É possível concluir, com base na análise do Quadro 2, que a assistência para pessoas
com deficiência no abandono de edificações, em caso de emergência, por uma equipe
capacitada só é garantida para casos específicos que, na sua maioria, não contempla a
situação de edifícios de baixa altura, ou seja, onde as escadas são do tipo nãoenclasuradas.
Portanto, a regulamentação estadual de segurança contra incêndio e as normas
brasileiras não contemplam, de forma clara, a preocupação com a segurança das pessoas
com deficiência física em edifícios de múltiplos pavimentos que não possuem escadas
enclasuradas para instalação de área de resgate/ refúgio. Além de não existir a
possibilidade dessas pessoas aguardarem a assistência para o abandono em local seguro,
não há garantias de que a equipe de socorro (brigadistas) esteja devidamente qualificada
para realizar a operação de assistência com segurança.
3

PLANO DE ABANDONO EM EDIFÍCIO ESCOLAR

Na cidade de São Paulo, toda edificação destinada a abrigar eventos geradores de
público com capacidade para mais de 100 pessoas e qualquer outro uso com lotação
superior a 600 pessoas deve ser acessível (Decreto Municipal Nº 45.122) (SÃO
PAULO, 2004).
Os edifícios escolares são, em geral, edificações de baixa ou média altura, muitos deles
com até 12 m de altura , portanto, se enquadram nas edificações em que são exigidas
escadas não enclausuradas. No entanto, pela lotação, há a exigência de prover
acessibilidade física nas mesmas.
Com o objetivo de se adequar a esta regulamentação, os proprietários da escola em
estudo protocolaram um projeto na Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP)
propondo todas as adequações físicas necessária para tornar a escola acessível, tendo-se
em vista que o edifício foi construído na década de 1950. Quando da concordância com
as propostas, a PMSP emite um documento chamado Intimação para Execução de Obras
e Serviços (IEOS) onde são descritas as obras prometidas além da exigência do plano de
emergência contra incêndio, nos termos da NBR 15.219/2005 “Plano de emergência
contra incêndios – Requisitos”, no qual consta o tópico específico para o
abandono/remoção de pessoas deficiência.
A escola, por ocasião da aprovação que se deu no ano de 2011, já possuía um plano de
abandono, no entanto, este não considerava as particularidades para o
abandono/remoção de pessoas com deficiência. Esta escola possuía, ainda, uma brigada
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de incêndio, todavia, a instrução técnica Nº 17/2011 não faz nenhuma menção à
remoção/abandono de pessoas com deficiência. Assim, houve a necessidade de
desenvolver um plano de emergência que contemplasse essa ação, assim como realizar
simulados que demonstrassem sua efetividade.
3.1

Descrição do edifício estudo de caso e população

A escola técnica onde o estudo foi realizado está localizada na cidade de São Paulo. O
edifício possui uma área construída de 4.991 m², dividida em três blocos com dois
pavimentos cada, alojando laboratórios especializados e oficinas com foco na área de
climatização, além dos demais ambientes que são similares as outras escolas.
A população é predominantemente de jovens com idade acima de 14 anos e adultos. A
população de alunos em cada um dos períodos é descrita abaixo:
•

600 alunos de segunda a sexta - período da manhã;

•

420 alunos de segunda a sexta - período da tarde;

•

600 alunos de segunda a sexta - período da noite;

•

600 alunos aos sábados.

3.1.1

Treinamentos

A proposta de procedimento de abandono específico para pessoas com deficiência foi
elaborada com base na experiência prévia da equipe de pesquisa, e também em outros
documentos disponíveis (NFPA, 2007; UNIVERSITY OF WINDSOR, s.d.; ONO,
VALENTIN, 2009; ONO, VALENTIN, 2012; VALENTIN, 2008).
O posicionamento da pessoa com deficiência foi definida com a participação da direção
da escola, mas sempre no segundo pavimento, para que fosse possível colocar em
prática o treinamento para a remoção da pessoa com deficiência. Tendo-se em vista que
na ocasião dos treinamentos não havia nenhum aluno ou funcionário com deficiência, os
próprios funcionários que compõem a brigada de incêndio se alternaram na ocupação da
cadeira de rodas e da maca.
A seguir são apresentadas algumas imagens (Figuras 3 e 4) relativas treinamento
realizado com funcionários da escola.
Figura 3 e 4– Funcionários sendo treinados para auxiliar no abandono do edifício
por escada não enclausurada
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3.1.2

Simulados

Na Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) que ocorreu entre
os dias 13 a 18 de maio de 2013, foram realizados três simulados de abandono, para
avaliação da efetividade do plano e do treinamento. Nos três simulados de abandono,
que ocorreram no dia 14/05/2013 (manhã, tarde e noite), foi incorporada a prática de
remoção de usuário de cadeira de rodas, de pessoa com ansiedade e um acidentado.
A remoção da pessoa com deficiência foi realizada por dois funcionários da escola,
devidamente treinados pela equipe de pesquisa, tendo-se em vista que tal procedimento
só deve ser realizado por pessoas treinadas. Os funcionários treinados não tinham
conhecimento do horário da simulação e nem da localização da pessoa com deficiência.
Considerando que a remoção na escada poderia diminuir a velocidade de deslocamento
dos demais usuários, optou-se por iniciar a remoção pelas escadas após a saída dos
demais usuários, ver Figuras 5 e 6.
Figura 5 e 6– Cadeirante sendo auxiliado para abandonar a edificação

Abaixo, apresentamos o local onde essas pessoas foram posicionadas e o tempo que foi
necessário para que todos os usuários da edificação chegassem à quadra poliesportiva,
local que foi definido como ponto de encontro.
Quadro 3 – Tempos dos simulados (hora: minuto: segundo)
Simulado
período

Posição do cadeirante

Alarme1

Última
chegada2

Duração

Manhã

Sala de aula, pav. sup. Bloco A

10:37:11

10:44:11

00:06:27

Tarde

Auditório, pav. sup., Bloco B

15:00:03

15:04:45

00:04:42

Noite

Sala de aula, pav. sup. Bloco A

19:30:00

19:35:10

00:05:10

1: Hora de acionamento do alarme
2: Horário em que o último usuário da edificação chegou ao ponto de encontro.

3.2

Análise dos resultados / efetividade

Pode-se constatar que o treinamento dos funcionários pela equipe de pesquisa se
mostrou satisfatório quando colocado em prática nas três simulações, visto que
rapidamente tiveram conhecimento da posição da pessoa em cadeira de rodas, a
remoção na escada foi realizada conforme o treinamento e o tempo para abandono do
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edifício e a chegada ao ponto de encontro pré-estabelecido foi finalizado conforme
esperado.
Conforme demonstrado no Quadro 3, pode-se verificar que existe uma variação nos
dados obtidos nas simulações de abandono. Uma série de fatores podem ter influenciado
os dados, tais como:

4

•

Na primeira simulação, o tempo para o abandono foi maior, tendo-se em vista
que as pessoas treinadas não colocaram devidamente em prática os
procedimentos pré-definidos;

•

No segundo simulado, a prática para a remoção da pessoa com deficiência já
havia sito testada e a população no período da tarde era inferior a dos demais
períodos;

•

Na terceira simulação, o tempo total de abandono foi reduzido em
aproximadamente 25%, comprovando que embora a população não tivesse
diminuído em relação à primeira simulação, o tempo final foi significativamente
menor. Outro fator que pode ter influenciado na redução do tempo final pode ter
sido o desempenho dos funcionários que realizaram a remoção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi possível constatar que existe uma lacuna nas regulamentações e
normas no que diz respeito ao direito de ir e vir da pessoa com deficiência, visto que em
edifícios de múltiplos pavimentos que não possuem escadas enclausuradas com espaço
área de resgate, a pessoa fica dependente de terceiros para que possa sair da edificação.
Embora o Decreto Estadual Nº 56.819/2011 exija a formação de brigada de incêndio
para todas as edificações com área superior a 750 m², a IT 17/2011 não considera a
particularidade da assistência na retirada de pessoas com deficiência. Somente a IT
16/2011 considera ações de abandono para pessoas com deficiência, no entanto, no caso
de edificações escolares, esta só se faz necessária principalmente para edificações com
mais de 12 m de altura.
Sendo assim, grande parte da população com deficiência pode estar vulnerável, ou pela
inexistência de área devidamente protegida dos efeitos do incêndio ou pela inexistência
de brigadistas devidamente treinados para atuar de forma correta em caso de
necessidade de remoção em escadas.
Pode-se constatar, ainda, que o treinamento dos brigadistas é extremamente importante,
pois a remoção das pessoas com deficiência sem a devido cuidado pode ocasionar
acidentes. O treinamento é a chave para um abandono seguro, juntamente com a
implementação do plano de emergência.
Fica também registrada a necessidade de discussões mais aprofundadas quanto à
necessidade, ou não, de implementação de áreas de resgate desvinculadas das escadas
enclausuradas, principalmente para tipos de edifícios onde tradicionalmente não há
exigência desse tipo de escada, justamente por que espera-se que pessoas com
condições físicas normais sejam capazes de abandono o edifício rapidamente. Não é o
caso de pessoas em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida.
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RESUMO
O comércio varejista atravessa uma revolução: o cliente quer viver boas experiências de compra e os
ambientes comerciais refletem esta realidade. Inúmeras pesquisas realizadas sobre o tema visam bem
atender o possível comprador. Principalmente focadas na produtividade, são efetuadas avaliações da
atmosfera do ponto de venda e dos seus atributos: layout, formas, materiais, estilo, iluminação, esquemas
tonais, som, aromas e texturas. Em menor número são os estudos focados nas pessoas que trabalham no
varejo. O presente artigo aborda o contexto da atmosfera do ponto de venda, deslocando o eixo usual dos
usuários clientes em potencial, para os usuários funcionários do ciclo de vendas, quais sejam: gerente,
vendedores e caixa. O objetivo desse trabalho é a avaliação da atmosfera de uma joalheria, buscando
atender as necessidades dos profissionais do ciclo de vendas, qualificando sua rotina laboral e
produtividade e apontando recomendações para projetos futuros nesta área. O estudo de caso, voltado ao
ambiente construído, com ênfase na distribuição do layout, nos aspectos lumínicos e na especificação dos
materiais e acabamentos, apresenta resultados parciais da pesquisa de caráter exploratório. A abordagem
multimetodológica utilizou: visitas exploratórias, pesquisas documental e bibliográfica, observações
assistemáticas, entrevistas semi-estruturadas, walkthrough e análise antropométrica. Os resultados dessa
APO permitiram propor intervenções para melhoria do ambiente estudado e recomendações projetuais
para estabelecimentos varejistas do mesmo setor.
Palavras-chave: Atmosfera, Avaliação Pós-Ocupação, Ambiência

ABSTRACT
The retail commerce passes through a revolution, in which the client wants to have good shopping
experiences and the commercial environments reflect this reality. Numerous studies carried out on the
subject aim at well meet the possible buyer. Focusing on productivity, evaluations are performed on the
atmosphere of the place of sale and its attributes: layout, shapes, materials, style, lighting, tonal schemes,
sound, scents and textures. Fewer studies are focused on the people who work in retail stores. The
present article deals with the context of the atmosphere in retail stores, displacing the usual shaft from
the users that are potential customers to those users who are employees of the sales cycle, which are:
manager, salespeople and cashiers. The purpose of this work is the evaluation of the atmosphere of a
jewelry store, aiming at meeting the needs of professionals in the sales cycle, qualifying their labor
routine and productivity and indicating recommendations for future projects in this area. The case study,
addressed to the built environment, with emphasis on layout distribution, lighting aspects, specification of
materials and finishing, presents partial results of this exploratory character research. The multimethodological approach used: exploratory visits, documentary and bibliographic research, unsystematic
observation, semi-structured interviews, walkthrough and anthropometric analysis. The results of this
POE allowed it to propose interventions for improvement of the studied environment and project
recommendations for retail establishments in the same industry.
Keywords: Atmosphere, Post-Occupancy Evaluation (POE), Ambience.
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1

INTRODUÇÃO

Atualmente, o projeto de ambientes comerciais se mostra mais reconhecidamente
complexo e de importância estratégica, pois precisa oferecer respostas adequadas às
mudanças ocorridas no universo varejista. Deve corresponder às exigências de
flexibilidade, adaptação ao modelo organizacional e imagem da empresa, das relações
de trabalho, do conforto, segurança e qualidade de vida dos usuários - clientes e
funcionários - e de respeito ambiental.
Quanto mais elevado o nível socioeconômico do público-alvo de determinado nicho de
mercado varejista, mais altos e complexos são os investimentos. Joalherias fazem parte
de um seleto mercado, suas lojas pressupõem cuidados que coloquem o ponto de venda
e sua atmosfera condizente com seu mix de produtos e no nível do público que deseja
atingir. Assim como existe uma lacuna no que tange a trabalhos voltados às
necessidades dos funcionários dos pontos de venda, há também uma disparidade no
direcionamento dos investimentos realizados, no sentido de atender, de forma
equilibrada, as necessidades de clientes e funcionários. A balança pende para o
atendimento dos compradores em potencial.
A seleção do objeto de estudo atendeu a alguns critérios de pesquisa: (1) deveria ser um
negócio local, sólido, com investimentos regulares no crescimento de sua marca e
fixação no mercado, em especial no tocante à qualificação de seus pontos de venda; (2)
deveria ser situada em local de grande fluxo de pessoas, pressupondo muitos
atendimentos e bom fluxo de vendas; (3) quantidade significativa de funcionários,
possibilitando um bom número de entrevistados, apoiando os resultados. A pesquisa foi
realizada em uma unidade recém reformada de uma rede de joalherias, localizada em
uma rua de pedestres, em centro urbano. A escolha do tipo de loja a ser avaliada e o
foco nos funcionários visou incentivar uma melhor distribuição dos investimentos do
setor, melhorando não apenas a experiência de compra dos clientes, mas a vida dos
funcionários. O objetivo é produzir diretrizes que contribuam para qualificar as demais
lojas da rede estudada e referenciem futuros projetos de joalherias. A Figura 1 apresenta
o ambiente estudado. E a Tabela 1, a caracterização da amostra.
Figura 1: Caracterização do ambiente.

Fonte: Pesquisadores.
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Tabela 1: Caracterização da Amostra.

Fonte: Pesquisadores.

2

REFERENCIAL TEÓRICO

A avaliação da atmosfera do ponto de venda buscou o aporte científico da Ergonomia e
da Psicologia Ambiental. Estas áreas do conhecimento se complementam, trazendo à
luz inúmeros conhecimentos sobre as interações humanas e a tecnologia, a organização
e o ambiente, bem como sobre o comportamento decorrente dessa correlação.
Conforme Moraes e Mont'alvão (2003), ergonomia é o estudo das relações do homem
com seu ambiente ao realizar qualquer tipo de tarefa, seja de trabalho, de lazer e
atividades do dia-a-dia. A Psicologia Ambiental é uma área de estudos interdisciplinar
na qual o homem não é visto como agente passivo dentro do ambiente no qual vive, mas
como ator que interage ciclicamente com o ambiente. Segundo Okamoto (2002), as
percepções decorrentes das sensações, acrescidas de outros estímulos externos, intervém
e conduzem o comportamento. Assim, o comportamento é resultado da interação entre o
indivíduo e os estímulos recebidos do ambiente onde se insere e depende da percepção
que cada indivíduo tem de determinado espaço e como dele se apropria.
Conceituada inicialmente por Kotler (1973-1974, p.50), a atmosfera do ponto de venda
é, segundo o autor: “(...) o planejamento consciente do espaço com o intuito de criar
efeitos emocionais específicos em compradores e, consequentemente, aumentar a
probabilidade de compra”. Atmosfera é, portanto, uma experiência completa, envolvida
por vários fatores, como atendimento, propaganda, embalagem e o ambiente.
Baker et al (2002) propõe três categorias que compõem a atmosfera. Fatores de Projeto:
características visuais que subdividem-se em duas áreas: funcionais e estéticas. Fatores
ambientais: relativos às sensações captadas pelos demais sentidos, como temperatura,
iluminação, som, odores e perfumes. Fatores sociais: relativos ao atendimento, como
número de profissionais existentes na loja, apresentação pessoal e cortesia. Para este
estudo foram utilizados os conceitos relativos aos fatores ambientais e de projeto.
3

MÉTODOS

Esta pesquisa foi desenvolvida na disciplina de Avaliação do Ambiente Construído com
Foco no Usuário, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo –
PósARQ – da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. De caráter exploratório,
o estudo de caso aplicou e relacionou multimétodos de abordagem ergonômica e das
pesquisas em Avaliação Pós-Ocupação. Segundo Rheingantz (2000), a Avaliação PósOcupação – APO – é uma vertente metodológica interdisciplinar utilizada para avaliar o
desempenho do ambiente construído em uso, segundo a ótica de seus usuários. Foram
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avaliados a atmosfera do ponto de venda, a percepção e o comportamento dos
indivíduos em seu ambiente de trabalho. A abordagem ergonômica foi embasada no
modelo apresentado por Guérin et al. (2001), caracterizado pela flexibilidade
procedimental, pela evolução das etapas e que pressupõe a participação voluntária dos
sujeitos envolvidos e investigação do trabalho nas situações reais onde este se inscreve.
A Tabela 2 relaciona métodos, objetivos e procedimentos experimentais da pesquisa.
Tabela 2: Síntese metodológica, objetivos e experimentos correspondentes.

Fonte: Pesquisadores.

4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os métodos utilizados foram pródigos em seus resultados, colaborando no sentido da
contextualização da área em estudo e compreensão do ambiente, bem como das rotinas
e tarefas realizadas. O corpo funcional é composto por 8 funcionários, o técnico de
ótica, que por não participar do ciclo de vendas não participa da amostra, e 1 gerente, 5
vendedoras e 1 caixa, já caracterizados na introdução, na Tabela 1.
A joalheria funciona em horário comercial, sem intervalo para almoço, em dois turnos
que se sobrepõem no período de maior movimento, o vespertino. A abertura da loja
ocorre às 8:30h, 30 minutos antes do atendimento ao púbico iniciar, e fecha as portas às
19:30h, 30 minutos depois de encerrado o atendimento, conforme ilustra a Figura 2.
Figura 2: Organização dos Turnos de Trabalho.

Fonte: Pesquisadores.
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As funcionárias têm uma hora de almoço e dois intervalos diários de 15 minutos. Estes
horários são frequentemente utilizados para tratar de assuntos pessoais além do
descanso e alimentação, e não raro, as funcionárias preferem voltar à pista de
atendimento, visando otimizar suas vendas, ao invés de descansar.
O estudo proporcionou o entendimento das atividades laborais de gerente, vendedoras e
caixa, reais (relatadas e observadas) que, em comparação com as tarefas prescritas pela
gerente, responsável pelas contratações, se mostraram coincidentes. Estes dados foram
comparados às tarefas determinadas pela Classificação Brasileira de Ocupações, para a
profissão de gerente (CBO-1423-5), de vendedor (CBO-5211-10) e de caixa (CBO4211-25). A Figura 3 apresenta as atividades da gerente, das vendedoras e da caixa,
marcando, em vermelho, as que vão além das tarefas determinadas pela CBO.
Figura 3: Atividades Reais=Prescritas da Gerente.

Fonte: Pesquisadores.

As entrevistas foram de especial ajuda na compreensão da percepção ambiental dos
usuários. Suas impressões foram relacionadas de acordo com a categorização proposta
por Baker et al (2002), citada na fundamentação teórica e, estão dispostas na Tabela 3.
Tabela 3: Atributos do ambiente da loja e impressões dos funcionários.

Fonte: Pesquisadores.
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Foram analisadas as atividades em quatro postos de trabalho, conforme indicados na
Figura 4. Todas, exceto a caixa, trabalham sem um posto fixo de trabalho. As mesas,
que também são expositores, são utilizadas em rodízio por todas as vendedoras. A falta
de um posto fixo parece, a todas, algo natural da atividade de vendas e não há
descontentamento em relação a este fato. A caixa se mostrou muito satisfeita com seu
posto de trabalho, pois está, a seu ver, bem dimensionado.
Figura 4: Planta baixa da loja, com marcação dos postos de trabalho avaliados.

Fonte: Pesquisadores.

Desenvolveu-se uma simulação gráfica digital com manequins, representando posturas
nos postos de trabalho. Utilizaram-se modelos correspondentes aos percentis extremos
da amostra: a vendedora 2, com altura igual a 1,50m, e as vendedoras 1 e 4, com altura
igual a 1,64m. A avaliação comparou as simulações com parâmetros oferecidos por
Panero e Zelnik (2010).
Os postos de trabalho 1 e 4 são utilizados na posição sentada. Segundo os autores, para
referência de medidas relativas ao alcance como fator determinante, deve-se utilizar os
dados de pessoas com menores dimensões corporais. Quando o fator determinante é o
espaço livre, a referência a ser utilizada deve ser a de pessoas maiores. Na posição
sentada, as medidas relevantes a serem consideradas para uma boa relação mesacadeira, estão indicadas na figura 5. As menores medidas se referem a padrões de
conforto para atender o percentil 5 da população feminina, que no Brasil é de 1,51m, e
as medidas maiores, para atender o outro extremo da população, o percentil 95 do
homem brasileiro, que é igual a 1,84m.
Figura 5: Referências ergonômicas para os postos de trabalho.

Fonte: Panero e Zelnik (2010). Adaptação gráfica dos pesquisadores.
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Figuras 6, 7 e 8: indicam a realidade dos postos de trabalho.

Fonte: Pesquisadores.

Posto de Trabalho 1 (Figuras 6 e 9): A simulação confirmou que a maioria das
vendedoras e a gerente têm dificuldade no atendimento no posto 1, em função do
desconforto da altura da cadeira e desproporção da relação mesa-cadeira. Para o
conforto da vendedora de menor estatura, a altura da cadeira deveria ser de 35,60cm,
segundo as tabelas propostas por Panero e Zelnik (2010). Contudo, para bem atender a
vendedora mais alta, a cadeira deveria ser de 48,40cm. Notadamente, este intervalo é
muito grande e os autores mesmo respondem a este dilema, indicando que cadeiras de
trabalho com 43,20cm devem atender a maior parte dos adultos e que, eventualmente,
pessoas de baixa estatura que não se sentirem confortáveis, poderão acomodar-se
melhor com um pequeno apoio para os pés. Na relação mesa-cadeira, o indicado é que a
mesa, para a altura de cadeira especificada em 43,20cm, tenha uma altura entre 73,70e
76,20cm. As mesas atuais, com altura igual a 85,50cm, fogem em muito a este padrão.
Figuras 9: indica a realidade dos postos de trabalho 1 e 2.

Fonte: Pesquisadores.

1959

Posto de Trabalho 2 (Figuras 6 e 9): A maioria das vendedoras e a gerente têm
dificuldade de alcance no posto 2, em função da altura elevada dos nichos superiores.
As vendedoras 1 e 4, com altura igual a 1,64m, não encontram problema em alcançar os
nichos, cuja base dista 1,80m do piso, quando o indicado é a altura máxima de 1,67m
para prateleiras a serem usadas por pessoas do sexo feminino, conforme demonstrado na
Figura 6 que retrata os postos de trabalho 1 e 2. Os modelos são relativos à Vendedora
2, de menor estatura (h=1,50m). Fica claro o seu constrangimento postural no posto de
trabalho 1. A funcionária não consegue apoiar os pés no chão, nem os braços na mesa
de atendimento.
Posto de Trabalho 3 (Figuras 7 e 10): consiste em pegar objetos nas gavetas inferiores,
dispostas em ambos os lados da loja. A medida mínima recomendada para a largura de
corredor quando se trata do acesso às portas e gavetas dispostas em locais altos e baixos,
é de 116,8cm, conforme indicado na Figura 5, terceira parte. A Figura 7 expõe a
simulação, com o corredor entre balcões e estante de joias, com 65cm de largura, bem
aquém da medida confortável. Do ponto de vista da utilização das cadeiras, o corredor
entre mesas de atendimento e estante de óculos e relógios é crítico, pois é necessária
uma largura de 45,70 a 61cm para a utilização de cadeira, sem considerar uma pessoa
passando por trás de uma pessoa sentada, levando-se em conta os percentis 5 e 95 da
população brasileira do sexo feminino.
Figuras 10: indica a realidade dos postos de trabalho 1 e 2.

Fonte: Pesquisadores.

Posto de Trabalho 4 (Figuras 8 e 10): De forma geral, a avaliação é positiva,
confirmando a visão da usuária, exceto pelo fato de a mesa estar baixa (h=70cm) em
relação à medida de referência, que é igual à 73,70 a 76,20cm, e baixa também em
relação à cadeira, causando um descompasso nessa relação. A cadeira, por sua vez, está
alta, acima dos 43,2cm recomendados. A altura do espaço para as pernas fica
prejudicado. O caso, porém, não é crítico, uma vez que a cadeira deste posto de trabalho
é de altura regulável e o intervalo que ela apresenta pode compensar as diferenças
detectadas. A caixa não a regulava por falta de orientação, caso já sanado.
O posto 1, tanto pelos problemas em si, quanto pelo tempo de permanência em seu uso,
apresenta as maiores dificuldades. Em comparação a trabalhos em escritórios, as
vendedoras e a gerente têm a vantagem de ter atividades bastante dinâmicas. Conforme
a Norma Regulamentadora 17, a alternância das posturas é saudável, “pois permite que
os músculos recebam seus nutrientes e não fiquem fatigados.” (BRASIL, Ministério do
Trabalho e Emprego, 2002).
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5

DIÁGNOSTICO E RECOMENDAÇÕES

Para a elaboração do diagnóstico, utilizou-se a classificação proposta por Moraes e
Mont’Alvão (2003) para os problemas ergonômicos do sistema homem-tarefa-máquina.
O diagnóstico permitiu elaborar diretrizes que contribuam para melhorias no ambiente
estudado e suporte de novos projetos dessa natureza. A Tabela 4 expõe os conceitos
relativos à natureza dos problemas encontrados.
Tabela 4: Categorização de problemas segundo Moraes e Mont’Alvão (2003),
apenas com os três tipos de problemas encontrados.

Fonte: Moraes e Mont’Alvão (2003), adaptação gráfica pesquisadores.

A tabela 5 relaciona o problema aos métodos aplicados para o diagnóstico e às
recomendações.
Tabela 5: Síntese do diagnóstico com recomendações.
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Fonte: Pesquisadores.

6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi de suma importância a abordagem ergonômica e a contribuição dos métodos de
Avaliação Pós-Ocupação, que proporcionaram o entendimento do ambiente,
evidenciando situações conflitantes que costumam passar despercebidas, mas que, com
a pesquisa criteriosa, revelou aspectos a serem aprimorados, melhorando as condições
de trabalho e o desempenho das tarefas. As simulações proporcionaram um raciocínio
sobre o conforto e bem-estar dos usuários, avaliando as posturas dos trabalhadores
durante o exercício das atividades e ainda na vivência do local. Constatou-se problemas
relacionados, sobretudo, à altura dos móveis e dimensionamento das circulações,
dificultando o alcance de produtos, causando constrangimentos. Foram ainda,
identificadas disfunções na iluminação. Espera-se que o estudo realizado e as
recomendações sugeridas possam contribuir, não apenas para a melhoria do ambiente
avaliado, mas, também, de outros projetos de comercio de joias, reduzindo o
desconforto e prováveis problemas de saúde dos trabalhadores.
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RESUMO
A relação entre as etapas do empreendimento, desde sua concepção à execução da obra tem importância
reconhecida entre os pesquisadores e também reflete nas decisões de gestão de muitas empresas. A fase
de projeto ganha destaque por representar um elo entre a idealização do empreendimento e a obra; e o
momento de maior potencial de intervenção no processo sem comprometimento da qualidade do produto.
Este trabalho objetiva discutir aspectos de gestão e coordenação de projeto através do estudo de caso de
uma empresa incorporadora e construtora de médio porte em São Paulo; confrontando os dados com
conceitos discutidos na bibliografia. O porte e a atuação da Empresa estudada permitem o
desenvolvimento potencial de um processo coeso. Busca-se discutir suas práticas com atenção a
princípios de projeto simultâneo e qualidade do processo. E a partir desta análise propor melhorias.
Palavras-chave: Processo de projeto; Coordenação de projeto, Retroalimentação, Inovação.

ABSTRACT
The relation between the project phases, from conception to construction, is important according to
researchers and also reflects management decisions of many companies. The design management
represents a strong link between product development and its construction. It is also the moment to make
changes which results tend to be committed to the quality of the whole project. This paper aims to discuss
design management concepts based in the literature and the practices of a company engaged in real
estate development and construction in São Paulo. The activities under its control allow the potential
development of a cohesive process. This analysis attempts to propose improvements to the company
process, considering discussions about design management, concurrent design and process quality.
Keywords: Design management; Feedback, Innovation

1

INTRODUÇÃO

De acordo com Fontenelle (2002), há duas interfaces principais no processo de projeto.
A primeira, entre a etapa de concepção do produto e o projeto, é marcada pela presença
das definições do incorporador e mercadológicas. A segunda, entre o projeto e a
produção, consiste nas soluções tecnológicas, no atendimento às normas e na adequação
às técnicas dominadas pelo construtor.
A empresa estudada encontra dificuldades na implantação de procedimentos para uma
gestão coesa da construção, como ocorre em outras organizações do mesmo porte. No
entanto, a concentração das atividades de incorporação, coordenação de projeto e
construção tende a facilitar a interação entre as áreas e etapas.
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O trabalho objetiva discutir aspectos de gestão e coordenação de projeto através do
estudo de caso de uma construtora de médio porte em São Paulo. Visando a interação
entre as fases da construção, foi feita uma análise das práticas de gestão e sua eficácia,
confrontando-a com a bibliografia consultada.
2
2.1

PROJETO NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Gestão do projeto

Melhado e Agopyan (BT193:1995) definem projeto como: “atividade ou serviço
integrante do processo de construção, responsável pelo desenvolvimento, organização,
registro e transmissão das características físicas e tecnológicas especificadas para uma
obra, a serem consideradas na fase de execução.”
Tzortzopoulos (1999) defende que a partir de uma visão ampliada do processo de
projeto não é possível dissocia-lo da gestão do empreendimento e quando esta interação
faz parte do processo, a condução torna-se mais simples e viabiliza a melhoria contínua
nas soluções desta interface. Cabe, portanto, à gestão do projeto garantir um processo
interativo e integrado.
O processo de projeto convencional é de natureza interativa e nele é preciso converter a
expectativa abstrata do empreendedor em proposta arquitetônica. (CHUA, ASCE, et al.,
2003).
É também uma visão recorrente entre os autores consultados, a necessidade de buscar-se
um processo multidisciplinar, com participação dos agentes nas diversas etapas, e uma
gestão focada em atender ao objetivo do empreendimento (produto concebido) e dos
usuários finais (edificação construída).
De acordo com Tzortzopoulos (1999), para atingir estes objetivos é necessária a redução
de incertezas nas fases iniciais do processo, através da definição ordenada do escopo do
projeto e da consideração de todo o ciclo de vida útil da edificação.
2.2

Integração entre agentes e etapas

O processo de projeto na construção civil envolve cada vez mais especialidades e tornase mais complexo à medida que exigências de prazo, custo e desempenho são maiores.
Na etapa de projeto devem ser equacionadas as principais questões; atrelando as
decisões tomadas pela incorporação na elaboração do produto às questões construtivas.
O projeto é muitas vezes deixado em segundo plano, focando-se em metas de prazo e
custo. É necessário investir nesta fase para ter melhor controle da qualidade da
construção. De acordo com Oliveira (2005) é preciso que a etapa de projeto receba
atenção e seu prazo permita incorporar todas as questões inerentes à execução,
minimizando improvisações em obra.
A elaboração do projeto em um processo coeso e multidisciplinar tende a reduzir
conflitos e erros na obra e, portanto, seu prazo e custo. Assim, também, podem ser
reduzidas patologias, que geram a insatisfação do cliente final e elevam os custos
manutenção do edifício.
Como alternativa ao processo fragmentado que marca o cenário da construção, autores
buscam práticas consolidadas em outras indústrias. A engenharia simultânea ganhou
uma leitura própria para a construção, buscando soluções mais integradas.
Fabricio (2002) trata o projeto simultâneo na construção civil como: “O
desenvolvimento integrado das diferentes dimensões do empreendimento, envolvendo a
formulação conjunta da operação imobiliária, do programa de necessidades, da
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concepção arquitetônica e tecnológica do edifício e do projeto para produção,
realizado por meio da colaboração entre o agente promotor, a construtora e os
projetistas, considerando as funções subempreiteiros e fornecedores de materiais, de
forma a orientar o projeto à qualidade ao longo do ciclo de produção e uso do
empreendimento”.
O autor citado aponta como elementos do Projeto simultâneo: integração dos diversos
agentes desde as primeiras etapas de projeto, valorização da cooperação técnica entre as
disciplinas, coordenação simultânea dos interesses do projeto e utilização de tecnologia
para garantir a interface frequente. De modo que se possa atingir: maior qualidade do
projeto e da construção, amparar a introdução de novas tecnologias e buscar projetos de
mais rápida execução (FABRICIO, 2002).
Oliveira (2005) ainda defende que quanto mais cedo são tomadas as decisões, maior seu
potencial de influenciar o custo e o desempenho do edifício. Portanto, as soluções
devem ser pensadas dentro do contexto global do empreendimento, considerando os
requisitos de todas as suas fases.
Este processo poderia ser mais natural em uma organização que concentra estas etapas e
interesses. Sendo necessário, ainda assim, procedimentos para integração e equalização
das disciplinas. Visto que se trata de um processo sistêmico, se os agentes não podem
garantir a consonância das soluções, deve haver um profissional responsável por esta
coordenação de interesses.
2.3

Coordenação de projetos

O coordenador de projetos assume papel fundamental na transição entre as etapas.
Segundo Nóbrega Junior e Melhado (2013), ele é responsável por garantir a
compatibilidade entre as soluções de projeto e destas com o produto concebido pelo
empreendedor; buscar o feedback da obra e alinhar o projeto com a estas solicitações.
Deve, ainda, estar atualizado quanto às novas soluções construtivas e direcionar o
projeto ao cumprimento das normas aplicáveis.
Dentre as principais habilidades do coordenador de projetos estão: uma visão sistêmica
do processo, a capacidade de planejar e de gerenciar a equipe; representando de forma
imparcial os interesses do projeto (empreendedor) e atuando na interface entre os
agentes especialistas do processo. (NÓBREGA JUNIOR e MELHADO, 2013).
Um número crescente de agentes envolvidos no processo da construção prescinde do
papel do coordenador para eficiência do empreendimento como um todo
(FONTENELLE, 2002). Silva e Novaes (2008) definem os coordenadores de projeto
como profissionais com uma visão completa do processo; cujo conhecimento técnico
permite analisar as soluções das diversas especialidades, controlar o fluxo de
informações e integrar os agentes envolvidos. E Laufer, Denker e Shenhar, (1996)
destacam sua função de facilitador do processo, garantindo o fluxo de informações e o
elo entre cliente, projetistas e construtor.
O papel deste agente integrador é de suma importância para o andamento do processo
sistêmico e multidisciplinar, discutido anteriormente. Sua atuação viabiliza a integração
entre as etapas, a compatibilização de soluções técnicas, a fidelidade às características
fundamentais pré-estabelecidas e a qualidade do projeto em termos de construtibilidade,
desempenho técnico e ambiental e resultados de prazo e de custo.
Laufer, Denker e Shenhar (1996) destacam, ainda, o papel do coordenador em estimular
o processo criativo e a inovação, especialmente nas fases iniciais do projeto.
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2.4

Qualidade do projeto

Laufer, Denker e Shenhar (1996) apontam os principais quesitos a serem atendidos no
processo para a qualidade do projeto: planejamento sistemático, integração de requisitos
internos e externos; integração entre as etapas, equipes multidisciplinares, formalização
de procedimentos, aplicação de mecanismos de controle e comunicação constante.
Os autores acima ainda esclarecem a necessidade de cada agente ter consciência de sua
responsabilidade técnica especializada e, também, de seu papel no conjunto. O processo
requer a análise global e a validação de um coordenador, mas não deve ser atribuída a
ele a análise de questões técnicas intrínsecas aos projetos específicos; permitindo que
este dedique seu tempo às interfaces mais relevantes.
3

ESTUDO DE CASO

O estudo de caso foi realizado no período de outubro e novembro de 2013. A pesquisa
baseou-se em entrevista semiestruturada com os responsáveis pela coordenação de
projetos. Bem como, na análise de relatórios, atas, cronogramas e projetos
disponibilizados pela Empresa.
3.1

Caracterização da empresa

A Empresa, situada em São Paulo, foi fundada em 1979 e está no mercado com sua
configuração atual há 17 anos, após uma divisão coorporativa. Possui cerca de 300
funcionários e atua com incorporação, construção, detalhamento e gerenciamento de
projetos. É certificada pelo PBQP, nível A, e ISO 9001.
Sua atuação é direcionada para um recorte de mercado específico: edifícios residenciais
multipavimentos, com apartamentos de área entre 50 e 120m2, frequentemente situados
no bairro do Morumbi.
A Empresa depara-se com um desafio recorrente no setor: aliar a expansão ao controle e
manutenção da qualidade dos serviços prestados.
A fim de definir melhorias na produtividade e perpetuar o conhecimento gerado pela
sua experiência, a Empresa passa por uma reestruturação. Deste modo, algumas funções
foram redefinidas, conforme organograma da Figura 1.
Figura 1 - Organograma da Empresa (foco no departamento de projeto)

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em dados da entrevista com a gerente de projeto.

3.2

Principais envolvidos com o processo de projeto

Como parte da mudança já mencionada, houve uma redefinição de responsabilidades no
departamento de projetos. Destacando-se os agentes abaixo, como os principais
protagonistas do processo:
Diretor presidente: Inicia, acompanha e valida as principais decisões relacionadas à
incorporação e concepção do produto.
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Diretor técnico: Participa do projeto desde a concepção inicial e está em contato diário
com as equipes de projeto e obra. É o principal agente da retroalimentação na empresa.
Gerente de projetos: Arquiteta responsável pelo desenvolvimento do produto,
elaboração das diretrizes de projeto e coordenação dos projetistas na etapa inicial.
Coordena, também, a confecção do material de vendas e a aprovação legal.
Coordenadora de projeto (executivo): Arquiteta responsável pela coordenação dos
projetos a partir da aprovação do Legal. Compatibiliza e valida os projetos para
mudança de fase e responde pela elaboração interna do detalhamento construtivo.
Vale destacar que a atuação conjunta dos três últimos profissionais configura o que seria
a função de um coordenador de projetos, conforme definido pela bibliografia discutida
anteriormente. Os agentes participam das etapas como indicado no Quadro 1.

USO

OBRA

LIBERAÇÃO
PARA OBRA

PROJETO P
PRODUÇÃO

EXECUTIVO

PRÉEXECUTIVO

REUNIÃO
TÉCNICA

ANTEPROJET
O

LEGAL

ESTUDO
PRELIMINAR

E
T
A
P
S

IDEALIZAÇÃ
O PRODUTO

Quadro 1 - Relação entre os agentes e as etapas do empreendimento

Diretor
presidente
Diretor técnico
A
G
E
N
T
E
S

Gerente de projeto
Coordenadora de projeto
Projetista de arquitetura
Projetista de estrutura
Consulta
Projetista(s) de instalações
Projeto produção
Engenheiro obra
Assist.
Técnica

Fonte: elaborado pela autora

3.3

Relação com os projetistas

Os projetistas são contratados pelo Diretor Técnico dentro de um grupo bastante restrito
com que a construtora vem trabalhando nos últimos anos. Os escritórios responsáveis
pela arquitetura e estrutura são parcerias fixas. Não há interesse por parte da Empresa
em avaliar e selecionar novos colaboradores devido ao domínio que estes têm das
soluções praticadas e a qualidade técnica e confiabilidade do projeto fornecido.
A arquitetura terceirizada é contratada apenas até a fase do pré-executivo. A
compatibilização e o detalhamento são desenvolvidos internamente, a fim de facilitar a
adequação à cultura construtiva da Empresa. Recentemente tem havido casos em que a
Empresa não pode absorver estas atividades, buscando estabelecer parcerias para tal.
No caso dos projetos de instalações, há alguns escritórios que atuam como parceiros.
Quando existem problemas na qualidade do serviço, estes são discutidos com a
diretoria. A avaliação dos projetistas é feita durante o processo de modo informal, não
havendo critérios padronizados, tão pouco, um catálogo de projetistas habilitados.
As diretrizes são fornecidas pela Gerente no início do desenvolvimento do projeto.
Complementarmente, esta padronização é afinada em diversas trocas de e-mails,
telefonemas e relatórios.
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O “Manual de projeto” e o “Caderno de Detalhes” da Empresa estão em processo de
estruturação e atualmente não são utilizados como Input para novos membros da equipe
ou projetistas. Juntando-se a isso o fato do contrato não contemplar uma descrição
detalhada do escopo, quando da necessidade de formar novos parceiros, encontra-se
dificuldade, gerando retrabalho para eles e grande esforço da coordenadora na
compatibilização.
Notadamente, as parcerias consolidadas, combinadas à semelhança entre os produtos
oferecidos, facilitam a aplicação dos padrões e da cultura construtiva da Empresa.
Contudo, também representam entraves para a inovação.
3.4

Etapas de projeto na empresa

A Figura 2 sintetiza as principais atividades do projeto até a liberação para obra. As
etapas de execução e uso não são apresentadas na ilustração, uma vez que estão fora do
domínio do departamento de projeto. Sendo o vínculo entre estas fases diretamente
dependente da atuação do diretor técnico, como se pôde ver na Figura 1.
Figura 2 - Etapas e Atividades: processo de projeto na empresa estudada

Fonte: elaborado pela autora

Segue a descrição das etapas de projeto praticadas na empresa:
3.4.1 Estudo preliminar:
Esta etapa engloba a idealização do produto, com frequentes trocas e revisões entre os
estudos iniciais de projeto e a definição do empreendimento.
O programa elaborado pela diretoria gera a solicitação de um estudo; cuja forma é
definida conjuntamente pelos diretores técnico e comercial, gerente de projeto e
arquiteto terceirizado. São estudadas propostas, primeiramente para o pavimento tipo,
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de maior impacto e, posteriormente, para os demais. Cada versão é discutida até passar
pelo crivo de todos os envolvidos. Ainda nesta etapa, os projetistas fazem um prédimensionamento da estrutura e um relatório de instalações. Embora antes da
contratação, a consultoria é fornecida em nome das parcerias já realizadas.
O produto desta etapa é o Projeto Legal, contemplando: pré-compatibilização, precisão
dimensional e definição de soluções técnicas e especificações. Não se costuma
retroceder as decisões desta fase, validada pelos diretores presidente e técnico (sob
consulta ao departamento de projetos). A partir disto, é estabelecido o prazo de início da
obra, que passa a ser uma importante meta no processo.
A colaboração de todas as disciplinas na elaboração do projeto legal; bem como a
análise crítica dos diretores antes da sua liberação, constituem ferramentas de suma
importância para evitar grandes retrabalhos em etapas posteriores. De acordo com
Kpamma e Adjei-Kumi (2011), a redução de incertezas na fase inicial é um dos
principais meios de evitar o desperdício na fase de projeto.
3.4.2 Anteprojeto:
Com todos os projetistas já contratados, a Gerente libera as diretrizes de projeto e a
emissão inicial do Anteprojeto de arquitetura (com o estudo preliminar da estrutura e os
comentários de instalações incorporados) para que os demais projetistas iniciem seu
trabalho.
Após a primeira emissão do jogo completo de projetos (arquitetura, estrutura e
instalações), é realizada a Reunião Técnica, organizada pela Coordenadora de Projetos,
com a presença de todos os projetistas envolvidos. Normalmente esta é a única reunião
presencial com todas as disciplinas e marca claramente a transição entre fases.
Participam, também, a gerente de projetos e o diretor técnico, que tem contato diário
com as obras e trás contribuições da mesma para esta etapa de definições.
Esta reunião é quando a multidisciplinaridade do projeto é evidenciada, discutindo-se as
interfaces entre as disciplinas com o respaldo da Coordenadora. Esta é responsável,
também, pelo controle do posterior emprego das soluções deliberadas em reunião.
Segundo Laufer, Denker e Shenhar (1996), ainda que as ferramentas tecnológicas
tenham importante papel no processo, reuniões presenciais são indispensáveis, pois
permitem um feedback instantâneo e facilitam a elaboração de soluções para atender às
necessidades de todos os presentes.
3.4.3 Projeto executivo:
A partir das definições da reunião técnica, os projetistas emitem o projeto executivo
para compatibilização final pela Coordenadora de projetos. No caso da arquitetura, o
escritório emite um Pré-executivo que será complementado internamente.
A análise dos projetos gera relatórios e através deles é demandado o enquadramento nas
soluções gerais do empreendimento. Este processo é cíclico até que as disciplinas
contemplem todos os requisitos, possibilitando a liberação dos projetos para obra –
responsabilidade da Coordenadora.
3.4.4 Projetos para produção
A empresa usa apenas alguns projetos para a produção: Alvenaria, Marcação de pilares,
posicionamento de instalações na laje e, às vezes, projeto de fôrmas. Estes projetos são
desenvolvidos por um parceiro antigo que mantém relação direta com a obra. Suas
visitas frequentes às obras permitem que atualize e agregue informações aos projetos
sem depender diretamente do Coordenador; embora esteja submetido a ele.
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Este vínculo direto entre o projetista e a obra dá substância ao projeto de produção;
contudo, tira da coordenação o efetivo domínio sobre os aspectos construtivos,
dificultando a incorporação de ajustes em projetos futuros e, até mesmo, a contratação
de outro profissional para desempenhar este papel.
3.4.5 Coordenação
O controle dos produtos e dos agentes envolvidos é de responsabilidade da Gerente de
projetos até o início do Anteprojeto. Já nesta fase, a Coordenadora de projetos dá
sequência a estas atividades.
O controle de prazos, a coordenação de entregas e a gestão da informação são feitas por
mecanismos não sistemáticos, sem indicadores pré-estabelecidos. Portanto, o
funcionamento depende da experiência dos profissionais envolvidos no processo e da
coesão da equipe.
As informações são passadas através dos relatórios de análise e validação dos projetos
durante o processo; ou ainda, e-mails e telefonemas. Apenas a troca de arquivos de
projeto é feita por um sistema unificado, que auxilia no controle de entregas e revisões.
Estes meios têm funcionado, mas ainda podem ser aprimorados. Tribelsky e Sacks
(2011) constataram, em sua pesquisa, uma qualidade superior do projeto, quando
elaborado por equipes com um fluxo contínuo e controlado de informações.
A elaboração do projeto Legal e a Reunião técnica marcam transições claras entre
etapas. Nestes momentos, a coordenação busca consolidar definições entre os
envolvidos, evitando retrocede-las posteriormente.
Como parte do processo de reestruturação que a Empresa está buscando, a
Coordenadora de Projetos fará mais visitas à obra. Hoje ocorre uma única visita, que
atende ao protocolo, mas pouco contribui com melhorias no projeto. Contudo, passará a
ser: após a concretagem da primeira laje tipo, após a execução da alvenaria no tipo, na
inauguração do apartamento decorado e antes da entrega da obra. Esta medida tende a
favorecer o processo de retroalimentação, favorecendo o resultado final.
A partir da análise de modelos propostos por autores nacionais, Fontenelle (2002)
destaca a necessidade de estabelecer um “fluxo-base” para o gerenciamento do projeto.
A definição de um cronograma para o empreendimento, envolvendo todos os agentes e
relacionando seus produtos, é imprescindível para o controle deste processo e sua
fluidez.
O cronograma inicial de projeto é elaborado, ao início do anteprojeto, com grande
margem de erro, pois há pouco controle sobre o cumprimento dos prazos na fase de
projeto. O fluxo de ajustes dos projetos muitas vezes não ocorre dentro do prazo para
início da obra, o que requer liberações parciais. Segundo Laufer, Denker e Shenhar
(1996), nestes casos, é papel do coordenador isolar as incertezas, evitando retrabalho na
obra.
3.4.6 Desempenho e inovação
A incorporação de novas soluções normalmente ocorre por demanda do marketing. Não
há um trabalho de pesquisa e desenvolvimento interno. As práticas são bastante
consolidadas e não se estimula a implantação de novas tecnologias.
Ozorhon (2013) defende que mesmo considerando os custos com pesquisa e
desenvolvimento, o investimento em inovação costuma mostrar-se vantajoso, agregando
qualidade a desempenho do edifício e gerando economia em situações futuras, onde se
possa aplicar a solução desenvolvida.
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Quanto à revisão da Norma de desempenho, em vigor a partir de 2013, a Empresa ainda
não definiu sua conduta. Hoje, trabalha com fornecedores reconhecidos e não tem a
cultura de fazer ensaios. Na medida do possível, essa relação será mantida no processo
de adaptação às normas, com maior exigência de informações técnicas destes parceiros.
4
4.1

CONSIDERAÇÕES FINAIS: MELHORIAS NA GESTÃO DO PROJETO
Motivações para mudança

Segundo Porter (1989) apud Fabricio (2002), uma das diretrizes que uma empresa pode
seguir para prosperar é o foco em um serviço voltado para um determinado nicho de
mercado.
Este é o caso da Empresa estudada, que atua em uma área definida da cidade, e
oferecendo produtos semelhantes. Ou seja, fixando as principais variáveis do
empreendimento, que de acordo com o conceito de CTE apud Fontenelle (2002) são:
público-alvo; mercado imobiliário na região; indicadores internos da empresa.
Isto aliado à constância na formação de equipes facilita o gerenciamento do projeto.
Contudo, algumas projeções futuras demandam uma mudança nos processos. A
primeira é um aumento do número de projetos. Este crescimento requer uma estrutura
com procedimentos formalizados que possam garantir a difusão das práticas
consolidadas. Isso é necessário, também, para orientar a tomada de decisão, no caso de
novos membros na equipe. A segunda questão é a possibilidade de expandir em novos
nichos de mercado, respondendo a uma crescente competitividade ou saturação do
recorte atual. Neste caso, estabelecer parâmetros, tanto de projeto como construtivos,
será uma tarefa complexa e ao mesmo tempo primordial.
Ainda deve-se considerar uma alteração progressiva no perfil do consumidor, mais
exigente com relação ao desempenho e a inovação da edificação. Oliveira (2005)
destaca que a atenção aos desejos do cliente não é mais um diferencial e que sua não
observância pode comprometer a comercialização do produto.
4.2

Alterações possíveis para a empresa estudada

Pelo ganho de complexidade nos projetos e na indústria da construção é necessário se
aprimorar os mecanismos de gestão do projeto (BIBBY, AUSTIN e BOUCHLAGHEM,
2003). Visto que esta etapa tem grande impacto no custo e na qualidade final da
construção, é necessária uma maior atenção a: comunicação, documentação, alocação
de recursos, coordenação entre as disciplinas e definição de critérios na tomada de
decisões.
O processo de projeto na Empresa apresenta boa coesão interna no formato que assume
hoje, principalmente, devido às delimitações de produto e de equipe. Mas a coordenação
de projetos, embora atuante, não usa métodos sistemáticos para garantir a qualidade do
processo. O estabelecimento de diretrizes para a elaboração do cronograma e seu uso
efetivo como mecanismo de gestão ajudará na equalização dos processos e no maior
controle sobre seu andamento. A formalização da comunicação entre agentes também
deve ser aprimorada.
O início do processo deve ser marcado pela definição formal das responsabilidades e
das diretrizes de projeto. Para tal, os contratos devem seguir um padrão com definição
clara de escopo. Do mesmo modo, o Manual de Projeto e o Caderno de Detalhes devem
ser mantidos atualizados e completos a fim de direcionar as práticas na empresa.
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Outro aspecto a ser melhorado é a retroalimentação do processo. Os departamentos de
obra e projeto encontram-se próximos na estrutura da empresa; o que deve ser visto
como um facilitador desta conduta.
É importante, ainda, estruturar o departamento para viabilizar inovações. É necessário
dedicação à análise de novas soluções e alternativas às práticas consolidadas. Junto a
este esforço, será somado um trabalho de reavaliação dos produtos especificados a fim
de atender à nova norma de desempenho NBR 15.575/13; questão para a qual a empresa
ainda não estabeleceu um plano de ação.
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RESUMO
Este artigo foi elaborado a partir do trabalho desenvolvido para uma dissertação de mestrado e tem como
objetivo identificar os impactos causados pela “Norma de desempenho”, como é conhecida a NBR15.575, sobre o processo de projeto. Aplicou-se o método de Estudo de caso, procurando levantar como o
processo de projeto é desempenhado por empresas incorporadoras e construtoras, tidas como contratantes
de projetos. Foram também aplicados questionários e realizadas entrevistas com representantes de
escritórios projetistas e empresas fornecedoras de materiais e de sistemas construtivos, procurando
identificar posturas e providências perante a nova realidade e possíveis entraves no atendimento da
referida norma. Ao término desta pesquisa, concluiu-se que a NBR-15.575 reforça a necessidade do
atendimento de leis e normas já vigentes; que há a necessidade de aprimoramento de leis e códigos de
obras que muitas vezes estão atrasados e descoordenados; que são necessárias alterações na maneira
como as empreendedoras e construtoras planejam, projetam, compram insumos, contratam fornecedores,
executam e realizam a manutenção de suas edificações; que as empresas não conhecem o comportamento
de seus edifícios; que há despreparo dos agentes da cadeia construtiva em relação às normas de
desempenho; e que há ausência de operacionalização, por parte das empresas entrevistadas, de ações
planejadas, a fim de se adaptarem à nova realidade. Como principais contribuições deste trabalho
mencionam-se: (1) a caracterização do atual estágio de conhecimento e do posicionamento de alguns dos
agentes da cadeia produtiva em relação às exigências da norma; (2) a confirmação de que a integração e o
alinhamento das atividades entre os agentes envolvidos no processo de projeto são essenciais para o
desempenho das edificações, e (3) a identificação de boas práticas relacionadas ao desempenho de
edificações em empresas de incorporação/construção, projetos e fornecedores, favorecendo o
aprimoramento do processo de projeto em empresas similares.
Palavras chave: Processo de projeto, Desempenho, Normalização.

ABSTRACT
This article was drawn from the work for a master's thesis and aims to identify the impacts caused by the
"Performance Standard", as it is known the NBR - 15.575, on the design process. The method of case
study was applied, in order to recognize how the design process is developed by real estate and
construction companies, considered as contractors. Questionnaires and structured interviews were also
applied with representatives of design offices and suppliers companies of materials and construction
systems, trying to identify attitudes and actions facing the new reality and possible obstacles in meeting
the demands of the new standard. At the end of this research , it was concluded that the NBR - 15.575
reinforces the need for meeting the demands of already existing laws and regulations ; that it is required
the improvement of laws and building codes that are often delayed and uncoordinated ; that changes are
needed in how entrepreneurs and builders plan , design , purchase supplies , contract suppliers , perform
and carry out the maintenance of their buildings ; that companies do not really know the behavior of their
buildings ; that the agents of constructive chain are unprepared to face performance standards ; and that
there is no operation on the part of the companies interviewed of planned actions in order to adapt
themselves to the new reality. As main contributions of this work can be cited : ( 1 ) the characterization
of the current state of knowledge and the positioning of some of the agents of the supply chain in relation
to the requirements and demands of the new standard; ( 2 ) the confirmation that the integration and
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alignment of activities between the agents involved in the design process are essential to the performance
of buildings , and ( 3 ) the identification of good practices related to the performance of buildings in the
real estate/construction, designers and suppliers companies , in order to create advantages to the
improvement of the design process in similar companies.
Keywords: Design process, Performance, Standardization.

1

INTRODUÇÃO

Em 2008, foi publicada pela primeira vez em seis partes, a “NBR-15.575- Edifícios
habitacionais até cinco pavimentos - Desempenho”, agrupando e fazendo referências às
exigências presentes em diversas normas pré-existentes, apresentando novas questões e
conceitos, visando à criação de parâmetros e critérios de desempenho envolvendo
habitabilidade, sustentabilidade e segurança.
Trata-se de uma norma abrangente, que compreende o edifício em todo seu ciclo de
vida, estabelecendo critérios e requisitos de desempenho, bem como os métodos
avaliativos, evidenciando que o atendimento das necessidades dos usuários deve ser
vislumbrado desde as primeiras fases de concepção do produto.
Em 2013, a norma em questão foi revisada, inclusive no tratante de seu título que
passou a ser: “NBR-15.575 – Edificações habitacionais – Desempenho” (ABNT, 2013),
eliminando qualquer tipo de dúvida sobre quais edificações residenciais a norma pode
ser aplicada. No Brasil, a NBR-15.575 é precursora na apresentação de requisitos e na
exigência de parâmetros relacionados ao desempenho de edifícios, em contraposição à
maior parte das normas prescritivas brasileiras relacionadas à construção civil.
Inicia-se um processo de transformação, não só das edificações residenciais em todo o
território brasileiro, mas como também na forma de se conceber e produzir edifícios
residenciais, envolvendo toda a cadeia produtiva- empreendedores, construtores,
projetistas, fornecedores e usuários – modificando seus respectivos processos e o
processo de projeto como um todo.
Independente da classe social para a qual a habitação é destinada, critérios de
desempenho passam a ser definidos e exigidos compulsoriamente através da NBR
15.575, impulsionando uma grande movimentação de toda a cadeia da construção civil
desde empreendedores, construtores, projetistas e fornecedores, no sentido de se
adaptarem à nova realidade.
Por se tratar de uma norma significativa quanto à obtenção de melhor qualidade
ambiental nas habitações e urbana; por abranger aspectos anteriormente ignorados
bastantes importantes, reforçando e complementando normas anteriores; por possuir
foco no usuário e em seu bem estar; por apresentar conceitos, critérios e diretrizes que
norteiam os agentes de toda a cadeia produtiva, justifica-se o estudo dos impactos da
NBR-15.575 sobre novos empreendimentos residenciais.
Neste contexto, uma análise destes impactos, especificamente sobre o processo de
projeto pode ser considerado como de grande importância dada à direta e estreita
relação entre a qualidade do processo de projeto e a qualidade do edifício, entendido
como produto final.
Dada à importância, abrangência e preocupações com a qualidade da construção civil,
do ponto de vista do desempenho, este trabalho objetiva, através da metodologia de
Estudo de caso, a análise e a identificação dos impactos da “Norma de Desempenho”
sobre o processo de projeto de empreendimentos residenciais, uma vez que este possui
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relação direta com a qualidade do produto final, a qual se reflete como grau de
satisfação dos usuários em relação ao edifício.
A pequena amostragem de empresas entrevistadas pode ser apontada como limitação
deste trabalho, uma vez que impossibilita a tomada de conclusões generalizadas à luz de
um universo mais amplo, abrangendo todo o setor da construção civil de
empreendimentos residenciais brasileiros.
2
2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Normas de desempenho e a NBR15.575

No contexto internacional, as normas e grupos de estudo relativos ao desempenho em
edifícios, tal como a ISO6241/1984 - Performance standards in buildings- Contents and
presentation, originaram-se já com foco nas necessidades do cliente final.
Segundo Szigeti e Davis (2005), alinhada ao raciocínio de desenvolver edificações com
foco no usuário, a rede Performance-Based Buildings (PeBBu) foi um projeto liderado
pelo International Council for Research and Innovation (CIB) da Holanda, que atuou
entre os anos de 2001 a 2005, no sentido de reunir representantes de diversas partes da
União Europeia com o objetivo de promover discussões e planejar cenários futuros
relacionados ao desempenho em edificações.
Diferentemente da abordagem de desempenho internacionais, a NBR.15.575 teve uma
origem diferente. Borges (2008) descreve que a NBR 15.575, publicada pela primeira
vez em 12 de maio de 2008, possui origem em estudos visando criar metodologias para
avaliação de sistemas construtivos inovadores, de forma que pudessem ser definidos
desempenhos mínimos para sistemas construtivos utilizados em habitações brasileiras,
em um contexto de grande déficit habitacional que praticamente ocorre em segmentos
de baixa renda. Pode-se dizer que a norma foi criada no sentido de “proteger” a
população de baixa renda, que em sua maior parte, sem conhecimento prévio, cultura ou
experiência, não é capaz de avaliar se o desempenho de um imóvel adquirido é bom ou
ruim.
Simultaneamente, estabelece requisitos de desempenho mínimos, intermediários e
superiores, de forma a orientar o mercado da construção civil na produção de edifícios,
uma vez em que, no Brasil, há uma grande diversidade de exigências regulatórias, que
variam de local para local, condições ambientais diversas, necessidade de
racionalização, níveis de exigências diferentes por parte dos usuários e tantas outras
variáveis, muitas vezes incompatíveis entre si, as quais acabam até mesmo por
confundir agentes da cadeia produtiva ou dar aberturas para a produção de
empreendimentos que não atendem às necessidades e expectativas de seus usuários.
Atribui-se a NBR 15.575 o nome informal de “Norma de Desempenho”, pois suas seis
partes contemplam requisitos, critérios e métodos de avaliação relacionados ao
desempenho de edifícios residenciais e de suas partes, considerando muitas vezes
aspectos pouco conhecidos e conceitos pouco aplicados na produção de
empreendimentos no Brasil. Temos como exemplos a apresentação do conceito de vida
útil, as preocupações com as necessidades dos usuários e com as condições climáticas
inerentes a cada região bioclimática nos projetos.
Torna-se maior a preocupação dos impactos da construção no meio ambiente e do meio
ambiente nos empreendimentos. Além disso, apresenta considerações sobre a
sustentabilidade, o que não é ainda muito usual na prática da elaboração de projetos
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residenciais brasileiros até o momento. Passa a ser necessário conhecer melhor as
origens de determinado produto especificado em projeto e utilizado na produção, ao
passo em que se levantam questões como uso de energia e geração de resíduos durante a
construção e o uso.
A NBR 15.575, pela sua qualidade intrínseca de tratar de desempenho, diferencia-se da
maior parte das normas brasileiras referentes à construção civil, que são prescritivas
quase que em sua totalidade. Segundo Foliente et al. (2005), o conceito de desenvolver
edifícios baseados no conceito de desempenho envolve uma preocupação com os fins e
não com os meios ao longo de todo o ciclo de vida de um edifício, em concordância
com os estudos de Ortiz, Castells e Sonnemann (2009). A abordagem baseada no
desempenho favorece também o desenvolvimento de um setor baseado no
conhecimento e na prestação de serviços e incentiva, além de uma melhor qualidade nas
construções, o desenvolvimento tecnológico e a inovação.
De acordo com Sexton e Barrett (2005), trata-se de uma nova estratégia competitiva
para as empresas da construção civil, que abre espaço para a introdução de inovações
tecnológicas e para alterações nas organizações e nas relações interorganizacionais,
propiciando maior eficiência e eficácia ao desenvolvimento de projetos e na produção
de empreendimentos (NEVES; GUERRINI, 2010). No entanto, a grande problemática
está na dificuldade em se gerar inovações tecnológicas e edifícios com maior qualidade,
valor agregado e em menores prazos em um contexto no qual prevalecem a falta de
cooperação e as dificuldades no compartilhamento e na transferência de conhecimento
no desenvolvimento de projetos de edificações (CHEUNG et al., 2003; FABRÍCIO;
MELHADO,2002).
Considera-se que para que saltos tecnológicos sejam realmente possíveis de serem
concretizados, é necessário que sejam apresentados, de forma bastante explícita, os
benefícios práticos, em termos de negócios, que motivem os diversos agentes da cadeia
a investirem em inovação. Neste sentido há a necessidade de reconhecimento dos
possíveis saltos qualitativos em relação aos produtos gerados e a comprovação do
compensador retorno econômico-financeiro e de outras vantagens competitivas que
convençam todas as partes envolvidas a encontrarem, de forma conjunta, novas
soluções.
De acordo com Meacham et al. (2005), para que sejam atendidas as expectativas de
todas as partes interessadas de forma equilibrada em um contexto como o brasileiro,
mudanças significativas são necessárias, incluindo muitas vezes as regulatórias. Neste
contexto, pode-se dizer que a NBR 15.575 apresenta-se como um marco bastante
importante na evolução da construção residencial no Brasil.
2.2

A qualidade no processo de projeto e a “Norma de Desempenho”

De acordo com Souza (1997), a competição na construção civil não mais se fundamenta
somente no conceito tradicional de concorrência (entendido como relação com os
competidores), mas como também nas pressões provenientes de clientes, fornecedores e
na ameaça de novos entrantes. Tornam-se necessárias alterações no desenvolvimento do
processo de projeto perante a nova realidade na qual a eficácia e a qualidade tornam-se
primordiais, justapondo-se à eficiência.
Neste contexto, conforme Rodriguez (2005), o sucesso do processo de projeto passa a
ser obtido com o atendimento às necessidades do cliente, com a qualidade da execução,
com o desempenho ao longo da operação e manutenção da edificação e com o nível de
racionalização de recursos e de construtibilidade possibilitados. Picchi (1993) apresenta
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que, além de ter o potencial de agregar qualidade ao produto edifício, a qualidade do
projeto está extremamente relacionada com o atendimento de requisitos de desempenho,
o que por sua vez relaciona-se com a expectativa dos clientes finais e usuários.
Segundo Novaes (2001), a qualidade na etapa de projeto deve ser vista tanto sob a ótica
de melhoria das soluções, quanto sob a ótica da melhoria da qualidade do processo.
A qualidade do projeto-produto compreende a verificação da conformidade das soluções
adotadas, compatibilizadas e analisadas criticamente, durante o processo de elaboração
e coordenação de projetos. A qualidade do projeto-processo deve enfocá-lo através das
atividades que se desenvolvem nas interfaces das fases que compõem a etapa de projeto
e das etapas do processo de produção da edificação. Sob esse enfoque, assumem
importância as atividades que se desenvolvem no âmbito da coordenação de projetos.
O caráter de processo atribuído ao projeto é reforçado pela necessidade de participação
dos responsáveis pela sua elaboração, durante as demais etapas que compõem o
processo de produção. Assim, em variados níveis de intensidade, os profissionais de
projeto devem participar, em conjunto com os demais agentes do processo, nas etapas
que antecedem ou sucedem a elaboração dos projetos, desde o planejamento do
empreendimento até as avaliações pós-ocupação, e eventuais atividades de manutenção,
durante o uso, incluindo-se a produção da edificação.
O desempenho apenas pode ser obtido com o trabalho multidisciplinar e colaborativo
entre os diversos agentes da cadeia produtiva, com todos os processos nela envolvidos
alinhados, desde a compra de um determinado terreno até tomadas de decisões em
projeto, envolvendo questões relacionadas à contratação de fornecedores, à produção e à
criação de cenários sobre os quais podem ser previstos procedimentos relacionados ao
uso e manutenção do edifício, orientando os usuários finais e a assistência técnica.
3

MÉTODO

Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se o método de Estudo de Caso,
apresentado por Yin (2005). Este método constitui-se, segundo o autor, em coleta de
dados, análise e apresentação dos resultados.
Com esta pesquisa objetivou-se traçar panoramas de como o processo de projeto é
conduzido nas empresas interrogadas e de como as exigências da NBR 15.575 têm sido
acolhidas por agentes relacionados com o processo de projeto, identificando quais
providências estão sendo por eles tomadas frente a uma nova realidade. Além disto,
procurou-se detectar os entraves e as boas práticas encontradas em empresas de
incorporação e construção, projetistas e fornecedoras de materiais e sistemas
construtivos, no que é tangível ao processo de projeto e ao atendimento das exigências
da Norma de Desempenho em edificações residenciais.
Para a realização desta pesquisa de campo três questionários foram elaborados: um para
empresas incorporadoras e construtoras, outro para projetistas e outro para fornecedores
de materiais, sistemas construtivos ou mão de obra, enviados via correio eletrônico aos
representantes dos casos analisados.
Os questionários estruturados aplicados às empresas entrevistadas contemplaram
questões relacionadas às posturas e providencias perante as exigências da Norma de
Desempenho em relação a diversas atividades do processo de projeto nas quais possuem
participação, desde a compra de terrenos, passando pela atividade de formatação de
produtos, estudos de viabilidade, desenvolvimento de projetos executivos, fiscalização
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de obras, contratações e retroalimentação de projetistas e fornecedores, divulgação de
produtos, elaboração do manual de uso e operação e assistência técnica.
Para a escolha das empresas incorporadoras/construtoras a serem entrevistadas, alguns
aspectos foram considerados na amostragem: sua representatividade no mercado;
facilidade de contato; disponibilidade de fornecer informações e dados; preferência às
empresas cujo foco de atuação de mercado é em edifícios de padrão econômico. Na
produção de empreendimentos com esta característica, torna-se mais desafiadora a
produção de produtos com desempenho, equilibrando qualidade e custo.
Ao enviar os questionários, foram considerados os cargos dos entrevistados, tendo como
base sua proximidade com o processo de projeto. Neste sentido, nas empresas
incorporadoras/construtoras, optou-se por enviar os questionários a Gerentes de Projetos
ou a Gestores da Qualidade.
Com a realização das entrevistas nas empresas incorporadoras/construtoras,
denominadas neste trabalho como empresas A e B, foram identificados também alguns
dos principais escritórios de projetos contratados. Foram realizadas entrevistas com dois
projetistas intencionando levantar se estão ocorrendo alterações no processo tradicional
de projeto, no qual somente a especialidade de Arquitetura é envolvida desde o
princípio da concepção de um edifício (MELHADO ET AL., 2005). Assim, objetivouse verificar se, com a vigência da Norma de Desempenho, projetos de outras
especialidades, tradicionalmente denominados como “complementares” estão passando
a se envolver em etapas anteriores do processo e não somente na fase de projeto
executivo, como frequentemente o são.
Considera-se que o envolvimento de todos especialistas de projeto, desde as primeiras
fases de projeto, é essencial para que informações de grande valor possam ser
consideradas e agregadas na concepção e configuração de um produto a ser entregue de
acordo com as necessidades do cliente (e conforme divulgado e comercializado),
minimizando falhas técnicas, construtivas e de atendimento às necessidades dos
usuários geradas pela falta de planejamento, coordenação e compatibilização de
projetos.
O primeiro projetista entrevistado foi o de arquitetura, comum às empresas A e B, o
qual foi denominado neste trabalho como empresa P1. O segundo projetista entrevistado
foi o de instalações hidráulicas e elétricas da empresa A, o qual foi denominado neste
trabalho como empresa P2.
Nas entrevistas com as empresas incorporadoras e construtoras A e B foram
identificados também fornecedores de materiais e sistemas construtivos, almejando
verificar se com a vigência da Norma de Desempenho, estas empresas estão passando a
se envolver mais na elaboração de projetos, impactando na forma tradicional de se
projetar e inclusive na qualidade do produto final.
Considera-se também que o relacionamento mais estreito entre projetistas e
fornecedores antes e durante a concepção e elaboração dos projetos, permite que se a
tenha maior conhecimento sobre a execução e/ou sobre características técnicas dos
materiais e sistemas construtivos, fornecendo mais subsídios para que sejam realizadas
especificações mais adequadas e corretas, aumentando a possibilidade de que o produto
final venha a presentar o desempenho esperado.
O primeiro fornecedor entrevistado foi o de esquadrias de alumínio das empresas A e B,
denominado neste trabalho como empresa F1. Este fornecedor é comum às duas
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empresas. O segundo fornecedor entrevistado foi o de pisos cerâmicos da empresa A,
denominado neste trabalho como empresa F2.
Um resumo das características das empresas entrevistadas é apresentado na Tabela 1.
Tabela 1 - Caracterização das empresas entrevistadas
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EMPRESA A

EMPRESA B

Idade da empresa

50 anos

10 anos

Nº de funcionários

Mais de 1.000

9.000

Nº obras em andamento

27

187

Padrão dos empreendimentos

Econômico, médio e alto

Econômico, médio e alto

Cargo do entrevistado

Gerente Desenvolvimento
Tecnológico

Gerente de Qualidade

EMPRESA P1

EMPRESA P2

Idade da empresa

18 anos

27 anos

Nº de funcionários

80

36

Nº projetos em andamento

100/ ano
aproximadamente

20

Padrão dos empreendimentos

Econômico, médio e alto

Econômico, médio e alto

Cargo do entrevistado

Sócio-diretor

Diretor técnico

EMPRESA F1

EMPRESA F2

Idade

24 anos

36 anos

Nº de funcionários

120

2.000

Nº obras em andamento

95

Não respondido (fornece
para construtoras e varejo)

Padrão dos empreendimentos

Econômico, médio e alto

Econômico, médio e alto

Cargo do entrevistado

Líder de projetos

Gerente de engenharia

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na pesquisa realizada, verificou-se certo despreparo das empresas entrevistadas quanto
ao entendimento de normas baseadas em desempenho, que, muito difere das normas
prescritivas. Há dificuldades assimilar uma norma que não indica de que forma torna-se
possível atingir o resultado esperado, mas apenas apresenta apenas parâmetros de
comportamento para os produtos finais.
Além disso, constatou-se que muitas dificuldades práticas estão sendo encontradas pelas
empresas entrevistadas perante as exigências da Norma de Desempenho, pois ainda não
conhecem o comportamento de seus produtos em uso e operação. Isto demonstra que,
até a vigência e exigibilidade a Norma de Desempenho, havia certa despreocupação
destas empresas em avaliar seus produtos já em uso. Constatou-se que, após a vigência
da NBR 15.575/2013, as empresas estão contratando a realização de alguns ensaios de
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caracterização de seus produtos, porém enfrentando grandes dificuldades com o
agendamento destes ensaios em laboratórios homologados, que estão supersaturados,
frente a uma alta demanda.
Notou-se também que não é frequente a comunicação entre projetistas e fornecedores,
sendo mais comum a troca de informações entre incorporadoras/construtoras e
fornecedores. Neste sentido, conclui-se que os projetistas, algumas vezes especificam a
utilização de materiais e sistemas construtivos, cujos detalhes técnicos e de
instalação/utilização, pouco conhecem. Muitas vezes são as empresas construtoras que
solicitam a especificação em projeto de determinado produto aos projetistas, e estes
últimos acatam as solicitações, sem ao menos verificar ou conhecer as características
técnicas e o comportamento do que estão especificando. Considera-se esta uma
problemática que gira em torno das responsabilidades, gerada por falhas nas
contratações e pela falta de costume dos projetistas em assumir responsabilidades a eles
atribuídas.
De uma forma geral, verificou-se que muito ainda gira em torno de reflexões etéreas
que ainda não se concretizaram, dada a grande dificuldade na assimilação e
entendimento da norma pelas empresas envolvidas na pesquisa. Nas empresas
incorporadoras/construtoras e projetistas entrevistadas, estudos e análises sobre os reais
impactos da Norma de Desempenho sobre o atual processo de projeto ainda não foram
finalizados e por isso verifica-se a ausência de atitudes práticas, isto é, de ações efetivas,
de forma que seja possível o aprimoramento da criação e da produção de edifícios
vislumbrando o desempenho desejado e pretendido.
Frente a este fato, o objetivo do trabalho em identificar boas práticas desempenhadas
pelas empresas entrevistadas foi bastante comprometido. Entretanto, visando ainda às
contribuições deste trabalho para empresas que desempenham atividades similares às
entrevistadas, puderam-se levantar algumas posturas como favoráveis ao processo de
projeto diante as novas exigências.
Por parte das empresas incorporadoras/construtoras: reavaliação das medidas de
contratação de projetistas e fornecedores, de forma a garantir o atendimento das normas
vigentes; contratação de consultorias especializadas para que procedimentos internos
possam ser alterados na empresa, visando o atendimento da Norma de Desempenho;
planejamento para realização de ensaios de caracterização de componentes e sistemas
de edifícios já executados, visando conhecer melhor os produtos até então produzidos.
Por parte dos projetistas: treinamento e orientações aos funcionários para que estejam
mais a par das exigências normativas e legais relativas à construção civil; formação de
comitês internos para estudo da Norma de desempenho e outras vigentes; solicitação de
mais feedback às empresas contratantes em relação aos projetos desenvolvidos ao
mesmo tempo em que passa a alertá-las mais frequentemente sobre alterações no
produto tendo em vista as novas exigências.
Por parte das empresas fornecedoras de materiais e sistemas construtivos: realização de
ensaios para melhor caracterizarem seus produtos, visando fornecer mais informações
que respaldem projetistas e incorporadoras/construtoras nas tomadas de decisões;
alterações na comunicação de embalagens e manuais dos usuários, visando fornecer
mais informações técnicas sobre os produtos; treinamentos com escritórios de projetos e
incorporadoras/construtoras, de forma que projetistas saibam especificar melhor seus
produtos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O atendimento aos requisitos de desempenho apresentados pela norma em questão pode
vir a constituir-se em um diferencial competitivo bastante salutar para as empresas de
construção civil, uma vez que fomenta o desenvolvimento de edifícios que atendam,
pelo menos, a requisitos mínimos de segurança, habitabilidade e sustentabilidade,
incentivando o desenvolvimento de habitações de melhor qualidade e contrapondo-se à
concorrência predatória com a qual se caracteriza o atual mercado de empreendimentos
residenciais no Brasil.
A condescendência pública em relação ao não atendimento às normas, passa a cair por
terra com a vigência da NBR 15.575/2013, que reforça a necessidade do atendimento de
todas as outras normas vigentes e que vigora em um contexto no qual o mercado
consumidor está mais consciente de seus direitos. Assim, os técnicos projetistas e as
empresas fornecedoras são obrigados a conhecerem, assimilarem e utilizarem mais as
normas que permeiam seus trabalhos e atividades.
No entanto, ainda é preciso trabalhar sobre as leis municipais ou “Códigos de obras”,
pois as mesmas prevalecem sobre a Norma de Desempenho. Muitas vezes atrasadas e
descoordenadas, essas leis geram dúvidas ou aberturas que desfavorecem o desempenho
e os usuários em geral. No contexto da construção civil brasileira, a qual, em geral,
submete-se a uma vasta diversidade de exigências legais e normativas, solicitadas em
diferentes graus ao longo de todo território nacional, a NBR 15.575 emerge
implementando parâmetros de desempenho para edifícios residenciais, considerando as
exigências do usuário final, implicando em alterações em processos de projeto e
construtivos.
Em outras palavras, estão sendo necessárias alterações na maneira como as
empreendedoras e construtoras planejam, projetam, compram insumos, contratam
fornecedores, executam e realizam a manutenção de suas edificações.
No entanto, as dificuldades das empresas em assimilarem o que deve ainda ser feito e de
tomarem as providências necessárias está sendo bastante grande, pois se acredita que
não há uma receita comum a todos. Considera-se que como um bom projeto de
edificações, as adaptações em cada empresa devem ser individuais, personalizadas,
dependendo de cada situação e das condições peculiares de cada caso.
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RESUMO
A mentalidade enxuta é aplicada ao desenvolvimento de produto na indústria automobilística há algumas
décadas, no entanto, no setor da Construção verificam-se poucas pesquisas que tratam o tema, em
especial em empreendimentos brasileiros. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo avaliar o grau de
adesão aos princípios enxutos na gestão do processo de projeto de um Empreendimento em uma empresa
Construtora. Parte-se da hipótese que mesmo as empresas que não utilizam o processo enxuto de forma
declarada já aplicam alguns princípios na gestão de seus projetos. A estratégia de pesquisa contemplou
primeiramente revisão bibliográfica sobre o tema na qual foram extraídos princípios enxutos aplicáveis à
gestão de projetos que serviram de base para a segunda etapa da pesquisa: análise de um estudo de caso
em uma empresa Construtora. Os resultados do estudo apontaram que o único princípio com total adesão
aos conceitos de gestão enxuta de projetos foi referente à utilização de uma equipe de especialistas.
Alguns princípios apresentaram adesão apenas parcial e ao avaliar a liderança do processo de projeto foi
verificado que não havia nenhuma adesão aos princípios enxutos. Esse artigo pode contribuir com
trabalhos futuros que queiram identificar os possíveis caminhos para a aplicação total da gestão enxuta no
processo de projeto em empreendimentos da Construção.
Palavras-chave: gestão enxuta do processo de projeto, gestão do processo de projeto, mentalidade enxuta

ABSTRACT
Lean thinking has been applied for some decades on Product Development in the Auto Industry; however,
in the Construction sector few researches have approached this theme, especially in Brazilian Projects.
This paper aims at evaluating a Project´s design management process in terms of the degree of
adherence to lean principles. It was started from the hypothesis that, even companies that don´t openly
declare to apply a lean process, in fact already use some principles in their design management process.
The research strategy began with a literature review from where the lean principles were extracted and
used as the base for the second phase of the research: a case study in a Construction company. The
results showed that the only principle that had full adherence was the one in regard to the Specialist
Team. Some principles had only partial adherence and, while evaluating the leadership in the design
process, it was observed that it had none adherence to lean principles. This paper can contribute with
future researches that may aim at identifying ways for full application of lean design management in
Construction projects.
Keywords: lean design management, design management, lean thinking

1 INTRODUÇÃO
A mentalidade enxuta é aplicada ao desenvolvimento de produto na indústria
automobilística há algumas décadas, no entanto, no setor de Construção Civil verificamse poucas pesquisas que tratam o tema, em especial em empreendimentos brasileiros.
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Dal Forno e Forcellini (2012) fizeram um levantamento de publicações que tratavam
temas relacionados ao processo enxuto de desenvolvimento de produtos e dentre 247
publicações analisadas somente 8 eram do setor de Construção, o que mostra a lacuna
de conhecimento nesta área e a justificativa para esta pesquisa.
Sendo assim, este trabalho tem como objetivo avaliar a gestão do processo de projeto de
um empreendimento em uma empresa construtora quanto ao grau de adesão aos
princípios enxutos.
Parte-se da hipótese que mesmo as empresas que não utilizam de forma declarada um
processo enxuto já aplicam alguns princípios na gestão de seus projetos. A contribuição
deste artigo pode auxiliar em trabalhos futuros que queiram identificar os possíveis
caminhos para o desenvolvimento de um método de aplicação dos conceitos enxutos
voltado à gestão do processo de projeto.
2 PRINCÍPIOS ENXUTOS NA GESTÃO DO PROCESSO DE PROJETO
Ao falar sobre a aplicação de conceitos enxutos na gestão de projetos, é necessário
primeiramente abordar os autores que tratam sua aplicação ao desenvolvimento de
produtos, sem que haja ligação direta com o setor da Construção. Womak et. al. (2004)
relatou toda a história da Toyota e de como a mentalidade enxuta revolucionou a
indústria automobilística sempre com foco na redução de desperdício e no aumento de
valor. Junto a isso, os autores também apresentaram como esses conceitos influenciaram
no desenvolvimento de produto e foram listadas algumas técnicas que contribuíram para
o sucesso de seus Projetos, sendo elas:


Liderança (engenheiro-chefe)



Trabalho integrado em equipe



Comunicação



Engenharia Simultânea

Apesar de algumas técnicas abordando o desenvolvimento de projeto já terem sido
discutidas anteriormente, o chão de fábrica sempre foi o ponto de partida da
implementação da mentalidade enxuta. De acordo com Morgan e Liker (2008), o
desenvolvimento de produtos e processos pode ter um impacto maior sobre a empresa
enxuta do que a produção enxuta. Desta forma, a partir de um extenso estudo sobre o
sistema Toyota de desenvolvimento de produtos, os autores elaboraram treze princípios
categorizados em processos, pessoal e ferramentas que trilham os caminhos para
aplicação de um sistema enxuto de desenvolvimento de produto, estes princípios estão
resumidos na Figura 01.
Ward et. al (2011) mostrou de forma detalhada os principais conceitos enxutos que
podem ser incorporados à gestão de projetos, além de descrever ferramentas e processos
que podem favorecer essa aplicação.
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Figura 1: Os 13 princípios do Sistema Toyota de Desenvolvimento de Produtos

Sistema
enxuto de
Desenvolvimento
de Produto

Processos
PROCESSOS
Identifique valor definido pelo cliente para separar valor agregado do desperdício
Concentre esforços no início do processo de DP para explorar as alternativas
Crie um nivelamento de fluxo do processo de DP
Utilize padronização rigorosa para reduzir a variação e criar flexibilidade e resultados previsíveis
PESSOAS
5 Desenvolva um sistema de engenheiro chefe para liderar o desenvolvimento do início ao fim
6 Organize para balancear a competência funcional com a integração multifuncional
7 Desenvolva a competência técnica superior em todos os engenheiros
8 Integre plenamente os fornecedores ao sistema de DP
9 Consolide o aprendizado e a melhoria contínua
10 Construa uma cultura de suporte à excelência e à melhoria ininterrupta
FERRAMENTAS
11 Adapte a tecnologia ao pessoal e ao processo
12 Alinhe e organize mediante comunicação simples e visual
13 Use ferramentas poderosas para padronização e o aprendizado organizacional
Fonte: Adaptado de Morgan e Liker (2008)
1
2
3
4

A Tabela 1 mostra os conceitos de Ward et. Al. (2011) e a descrição resumida de cada
um deles. Por se tratar de uma referência atual e pelo fato de abordar os principais
conceitos enxutos sobre o tema, esses princípios foram utilizados como base para o
comparativo do estudo de caso realizado neste trabalho.
Tabela 1: Princípios enxutos para o desenvolvimento de produtos e processos.
Princípio

Descrição resumida

1

Foco no valor: conhecimento e
fluxo de valor operacional

O desenvolvimento enxuto defende que toda cadeia produtiva
deve estar focada na criação de valor, ou seja, fornecedores,
desenvolvedores e operação precisam buscar a melhoria do
produto em todos aspectos: de produção, de atributos
entregues, de custo, de qualidade, etc. É importante que todas
essas características estejam alinhadas entre si havendo um
balanceamento para que algumas partes não sejam otimizadas
sacrificando outras. A função dessa cadeia de valor também é
de gerar conhecimento reutilizável pela empresa, que possa ser
aplicado em outros projetos.

2

Projetista de sistemas
empreendedor

É o líder do projeto (engenheiro chefe) que representa o cliente,
traz rentabilidade, guia acordos e trade-offs, gera o
desenvolvimento, provê a visão, projeta o sistema do fluxo de
valor e provê liderança técnica.
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Engenharia simultânea com
múltiplas alternativas

Explora simultaneamente soluções múltiplas para cada
subsistema. Ataca arrojadamente essas soluções com análises e
testes rápidos e de baixo custo, progressivamente eliminando
soluções fracas. Utiliza os resultados das análises e testes para
criar uma base de conhecimento de curvas de trade-off que
define os limites do possível. Converge em uma solução apenas
depois que foi comprovado.

4

Cadência, fluxo e puxada

Se refere a forma como se planeja o projeto. O conceito é
utilizar eventos meta para puxar o desenvolvimento dos
projetos enquanto se estabelece um ritmo cíclico para as
atividades de desenvolvimento de forma que as pessoas sempre
saibam o que precisam fazer e mantenham um fluxo de
trabalho contínuo no qual todas as informações e recursos
necessários sempre estão disponíveis ao longo do processo.

5

Equipes de especialistas
responsáveis

São equipes de pessoas altamente especializadas em assuntos
distintos e que são capazes de projetar seu próprio trabalho.
Essas equipes aprendem com conflitos e são capazes e criar e
utilizar novo conhecimento nos projetos.

3

Fonte: Adaptado de Ward et. Al. (2011).

A aplicação dos princípios enxutos na Construção começou a ser discutida considerando
as etapas produtivas de obra e junto a isso, surgiu a necessidade de também estudar sua
utilização na etapa de projetos. Ballard e Zabelle (2000) apresentaram a mentalidade
enxuta no desenvolvimento de projetos da Construção colocando as etapas para a
estruturação de um Projeto bem como as técnicas e ferramentas necessárias para sua
correta abordagem. Os itens propostos pelos autores foram adaptados de soluções
similares utilizadas pela indústria de manufatura, conforme mostrado abaixo:


Estruturar o projeto com equipes multidisciplinares



Buscar a pratica da engenharia simultânea



Estruturar o trabalho baseado nos ideais da filosofia enxuta



Minimizar interações negativas



Utilizar o sistema Last Planner para controle da produção do Projeto



Utilizar tecnologias que facilitem a aplicação dos princípios enxutos ao
desenvolvimento de projetos

As etapas acima estão todas diretamente relacionadas tanto com as técnicas
apresentadas por Womak et. Al. (2004) quanto pelos princípios trazidos posteriormente
por Ward et. Al. (2011). No entanto, é importante destacar que na publicação de Ballard
e Zabelle(2000) não foi citada a figura do líder ou engenheiro-chefe, atribuindo a
aplicação dos princípios enxutos apenas à gestão do processo e não à características da
equipe que o gerencia.
Em estudos mais recentes, Reifi e Emmitt (2013) também destacaram os principais
temas relacionados ao processo enxuto de desenvolvimento de projetos encontrados na
literatura. São eles:


Definição do programa de necessidades do projeto e interação com o cliente



Valor e mapeamento do fluxo de valor



Cultura enxuta e estruturação da equipe



Fluxo de informações
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Da mesma forma, os temas acima também estão relacionados com a literatura
conceitual do tema, com exceção do primeiro tema em que já se fala de programa de
necessidades e interação com o cliente, itens bem particulares de projetos da
Construção, o que mostra um avanço no conhecimento sobre o tema aplicado a
Edificações.
No entanto, apesar do avanço de conhecimento publicado sobre o tema, considera-se
que sua aplicação na prática ainda não está consolidada no mercado de Construção. Na
pesquisa de Reife e Emmitt (2013) foram realizadas entrevistas com 125 profissionais
do setor de Construção do Reino Unido e seus resultados mostraram que quase três
quartos dos entrevistados não tinham em seus processos nenhuma técnica que
favorecesse a redução de desperdícios e o aumento de valor para seus clientes e apenas
15% dos entrevistados declararam utilizar abordagem enxuta para seus projetos. Esse
panorama apresentado pelos autores mostra a necessidade de continuação das pesquisas
no setor em busca de obter dados para identificar caminhos para a aplicação da
mentalidade enxuta em projetos de Edificações.
3 MÉTODOS
O método de pesquisa deste trabalho contempla as seguintes etapas:
a) Revisão bibliográfica do tema
b) Seleção dos princípios enxutos aplicáveis ao processo de projeto
c) Caracterização do caso estudado
d) Análise documental do estudo de caso
e) Análise do estudo de caso em relação à adesão aos princípios enxutos
f) Conclusões
Primeiramente, foi realizada uma revisão da bibliografia do tema em busca de levantar
os principais conceitos e definições atrelados à gestão enxuta de projetos. Á partir disso,
foi extraído da literatura, princípios enxutos que serviram de base para a análise do
estudo de caso.
Os princípios eleitos para o comparativo do estudo de caso foram os descritos por Ward
et. Al. (2011). Procurou-se utilizar uma referencia conceitual mais forte, mesmo que não
seja diretamente voltada a projetos de construção, para que a análise do
empreendimento seja baseada em conceitos e não em ferramentas ou em literatura
gerada a partir da aplicação destes princípios em outras realidades, que não a brasileira.
O estudo de caso escolhido é um projeto do setor hoteleiro de alto luxo cujo processo de
projeto estava sendo gerenciado por uma empresa construtora de São Paulo, na época da
coleta de dados.
A análise foi feita baseada em dados documentais, sendo eles: contratos dos projetistas
e da construtora, atas de reunião, cronogramas, relatórios de análise crítica, relatórios
gerenciais e fichas de EAV (Engenharia e Análise de Valor). O intuito foi identificar o
grau de adesão da gestão do projeto aos princípios enxutos para verificar se alguns
destes princípios já estão sendo aplicados na empresa estudada, que não os praticam de
forma declarada.
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4 RESULTADOS
4.1. Caracterização do estudo de caso
A empresa construtora
A empresa construtora estudada é de grande porte tendo cerca de 800 funcionários e 40
anos de existência. Tem sede na cidade de São Paulo e atua em obras em todo território
nacional. Trabalha exclusivamente com projetos do setor privado com foco em
empreendimentos comerciais, corporativos, hoteleiros bem como hospitais e shoppings.
A empresa tem como negócio principal a construção de edifícios e também trabalha
com serviços de engenharia atuando em projetos na fase de Pré-Construção nos quais a
gestão do processo de projeto, a orçamentação e o planejamento da obra ficam sob
responsabilidade da empresa.
O empreendimento
O empreendimento estudado é um resort de luxo, padrão cinco estrelas projetado em um
terreno no estado de Pernambuco. A área construída é de 33.000m² e o programa
contempla: 160 quartos, 3 restaurantes, spa, fitness, piscinas e campo de golf.
O desenvolvimento da etapa de Pré-Construção teve início em outubro de 2012 na
empresa Construtora e os dados para esta pesquisa foram coletados após um ano de
desenvolvimento, em novembro de 2013.
O cliente da empresa Construtora é um grupo investidor brasileiro com intenção de
investir na construção do empreendimento e participar nos lucros da operação por dez
anos. O Operador é um grupo hoteleiro norte-americano. Na época em que os dados
foram coletados o empreendimento estava na fase de projeto Identificação e Solução de
Interfaces de Projeto (AGESC, 2012) ou Projeto Básico (NBR 13531,1995). As obras
ainda não haviam sido iniciadas.
A gestão do processo de projeto
A empresa construtora foi contratada pelo cliente desde a fase de Concepção do Produto
(AGESC, 2012) em um contrato que tinha como base o atingimento de um custo meta
imposto pelo cliente.
A contratação dos projetistas principais (Arquitetura, Estrutura, Interiores, Paisagismo e
Instalações) foi feita logo no início do processo. É importante ressaltar que o grupo
hoteleiro impôs que somente projetistas e consultores homologados por eles poderiam
ser contratados para o Projeto, o que fez com que todos os principais projetistas que
atuam neste empreendimento fossem de origem estrangeira. O Cliente e a Construtora
em busca de garantir que os projetos estivessem alinhados com as práticas locais,
também contrataram projetistas nacionais para atuar em conjunto com os internacionais,
tornando a gestão dos projetos e das informações mais complexa. A Tabela 03 mostra a
lista dos projetistas e consultores contratados e suas nacionalidades.
A gestão do processo de projeto é escopo da Construtora dentro do contrato de PréConstrução, no entanto, foi dada ao arquiteto responsável pelo design a função de
coordenar as disciplinas complementares, criando uma divisão das responsabilidades da
gestão do processo de projeto conforme mostra a Figura 02.
Essa divisão de responsabilidades e outras características deste empreendimento fez
com que o fluxo de gestão do processo não fosse linear ou concentrado em um só
agente havendo partes do processo geridas por mais de um agente, como também é
mostrado na Figura 02. As flechas que mostram a gestão indireta se referem ao fato de
que, eventualmente, os agentes que não estavam oficialmente designados ao papel da
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gerenciar certo processo acabavam assumindo esta função ou solicitando ações e dando
direcionamentos sem que isso fosse atribuído aos gestores principais.
Tabela 2: Lista de projetistas e consultores do Empreendimento A, o escopo
contratado e suas nacionalidades
Disciplina
Acústica
Acústica 2
Ar condicionado
Arquitetura 1
Arquitetura 2
Automação 1
Automação 2
Bares e Restaurantes
Comunicação visual
Consultoria de elevadores
Consultoria de ferragens
Consultoria de spa
Cozinha e lavanderia
Esquadrias/ fachada
Estrutura
Fundações
Instalações 1
Instalações 2
Interiores
Luminotécnica 1
Luminotécnica 2
Paisagismo
Paisagismo 2
Terraplanagem/
Pavimentação/ Drenagem

Fases (NBR 13531,1995)
Escopo contratado
EP
AP
PB
PE
Consultoria em todas as fases
Projeto completo
Consultoria e projeto executivo
Projeto completo
Consultoria em todas as fases e
Projeto Legal
Projeto até a fase pré-executivo
Consultoria e projeto executivo
Projeto completo
Projeto completo
Projeto completo
Projeto completo
Consultoria em todas as fases
Projeto completo
Projeto completo
Projeto completo
Projeto completo
Projeto até a fase pré-executivo
Consultoria e projeto executivo
Projeto completo
Projeto até a fase pré-executivo
Consultoria e projeto executivo
Projeto até a fase pré-executivo
Consultoria e projeto executivo
Projeto completo
Projeto

Nacionalidade
Canadá
Brasil
Brasil
EUA
Brasil
Inglaterra
Brasil
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
Inglaterra
Brasil
Brasil
Canadá
Brasil
EUA
EUA
Brasil
EUA
Brasil
Brasil

Consultoria

Fonte: Próprio autor.

Figura 2: Fluxo de gestão do processo de projeto no Empreendimento - adaptado a
partir de documentação disponibilizada pelo cliente

Fonte: Próprio autor.
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4.2. Análise do grau de adesão aos princípios enxutos
Para analisar o estudo de caso, foram utilizados como base os cinco princípios descritos
por Ward et. al (2011) apresentados anteriormente na Tabela 01.
O resultado da análise está na Tabela 3 abaixo.
Tabela 3: Análise do grau de adesão aos princípios enxutos em um
empreendimento da Construção.
N⁰

1

2

3

Princípio

Foco no valor: conhecimento
e fluxo de valor operacional

Projetista de sistemas
empreendedor
(líder, engenheiro chefe)

Engenharia simultânea com
múltiplas alternativas

Adesão ao
princípio

Comentários

Parcial

Foram identificadas menções a estudos de
Engenharia de Valor nos relatórios gerenciais
analisados e nos relatórios de análise crítica de
projetos.
Na análise das fichas de EAV mencionadas,
verificou-se que os estudos realizados abrangiam
propostas para redução de custo em sua maioria e
em alguns casos abrangiam também melhoria do
produto e de aspectos construtivos.
Devido ao fato de que poucos estudos
consideravam uma visão mais abrangente da
cadeia de valor, considera-se que a adesão ao
princípio é apenas parcial.
Em nenhum documento analisado, foi identificado
que esses estudos gerariam conhecimento
reutilizável pela empresa.

Nenhuma

Na análise dos contratos foi identificado que
diferentes agentes tinham e seu escopo a função de
coordenar os projetos.
O fluxo de gestão mostra a divisão de funções em
relação à gestão dos projetos entre Construtora,
Arquitetura e Cliente.
Os dois pontos acima mostram que na gestão do
empreendimento não havia a figura de um líder
único com total responsabilidade e poder de
decisão sobre o Projeto, portanto foi considerado
que neste Empreendimento, não havia nenhuma
adesão à este princípio.

Parcial

Nas atas de reunião analisadas constavam
registros de estudos de alternativas de projeto,
desde a fase de concepção, quando o arquiteto fez
4 opções de projetos, que foram precificadas pela
construtora para que assim o projeto seguisse em
frente.
Nas fichas de EAV analisadas, também existiam
alguns estudos que tratavam de alternativas para
um mesmo sistema, por exemplo, foi realizado um
estudo com 5 opções de partido de estrutural, no
qual foi comparado o custo e prazo de execução de
cada solução para que a decisão fosse tomada.
No entanto, considera-se que a adesão a esse
princípio é apenas parcial pois esses estudos foram
realizados somente em alguns sistemas e não
sistematicamente como parte do processo de
projeto.
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5

Cadência, fluxo e puxada

Equipes de especialistas
responsáveis

Parcial

Sobre o planejamento do processo, foi
identificado que desde a reunião de início do
projeto já havia datas marco que deveriam ser
perseguidas ao longo do processo.
Nas atas mostra que ocorrem reuniões mensais de
coordenação para que houvesse troca de
informações e definições com certa frequência ao
longo do processo.
No entanto, foi identificado que apesar de
existirem datas marco que eram de conhecimento
de todos, o processo não estava bem definido e
isso por diversas vezes foi assunto apontado nas
reuniões. De acordo com os registros, não estava
claro a todos os agentes qual o fluxo que deveria
ser seguido para atingir a data meta e assim eles
não estavam sendo capazes de planejar seus
próprios trabalhos para atingi-las.
Além disso, também foram apontadas diversas
indefinições que deveriam ser providas pelo
cliente, que impactavam o fluxo contínuo dos
projetos.

Parcial

A utilização de equipes de especialistas é uma
prática bastante consolidada em projetos
complexos da Construção Civil.
Conforme mostrado no Quadro 6.1, no
Empreendimento estudado existiam diversos
projetistas e consultores altamente especializados e
capazes de projetar seu próprio trabalho e interagir
entre si para criar as soluções demandadas pelo
Projeto. No entanto, o princípio proposto por Ward
inclui aspectos de geração e registro de
conhecimento, não observados de maneira
sistemática no caso.

Fonte: Próprio autor (2014).

Em relação ao primeiro principio que trata do foco em valor, no estudo de caso existem
registros de estudos que levam a adição de valor ao Produto em consideração, no
entanto, claramente o valor não guia o processo de projeto, por isso considera-se que a
adesão é apenas parcial.
Quanto à figura da liderança forte, a divisão de funções e do poder de decisão vai contra
o princípio enxuto de ter um único agente com essa função no Projeto. Devido a isso,
mesmo existindo a figura do coordenador de projetos, considerou-se que este não exerce
o papel descrito por Ward et. Al. (2011).
Sobre a utilização de engenharia simultânea, foram identificados no material analisado
alguns estudos que seguiam esse conceito, porém estes não foram feitos ao longo de
todo processo ou para todos os sistemas.
Quanto ao planejamento do Projeto, a adesão foi parcial pois foi identificado que desde
o inicio foram estabelecidas datas meta para as entregas. No entanto, na documentação
analisada o processo não pareceu estruturado o suficiente para que este conceito fosse
adotado em sua totalidade.
Por fim, o fato de este projeto ser de alta complexidade e do mercado de alto luxo
contribuiu para que houvesse um time de especialistas bem estruturado e por isso foi
considerada adesão parcial do Empreendimento a este principio.
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5 CONCLUSÕES
Baseado no estudo de caso analisado, pode-se concluir que há uma adesão parcial aos
princípios enxutos no Empreendimento estudado.
A ausência de uma liderança única com maior autonomia e poder de decisão é um ponto
crítico do Empreendimento estudado e baseado nisso, pode ser um ponto de atenção em
outros empreendimentos.
O foco em valor e o estudo de alternativas já são aplicados, no entanto, verificou-se que
para que seja aplicado em sua totalidade precisa fazer parte do processo de projeto e do
sistema de gestão da empresa.
No empreendimento estudado foi identificado que a utilização de datas marco sem o
detalhamento de tarefas causa muitas dúvidas caso o processo não esteja bem definido.
É possível que se aplicado a outros empreendimentos, o resultado também seja similar,
mostrando a necessidade de definir com clareza o processo.
Um ponto de destaque é a utilização de equipes de especialistas, prática que ocorre em
empreendimentos de alta complexidade da construção, é o ponto que apresenta maior
convergência com os princípios enxutos.
É importante destacar que o Empreendimento estudado é de alto luxo e de grande
complexidade técnica e gerencial e, devido a isso, tem uma abordagem diferenciada em
relação à forma como é feita a gestão dos seus projetos, o que pode não refletir o
mercado de construção brasileiro como um todo mas sim a fatia do mercado a qual ele
pertence.
Para trabalhos futuros neste tema, sugere-se a aplicação deste método em outros estudos
de caso para que seja possível comparar os resultados. Além disso, um maior
detalhamento dos princípios analisados também pode contribuir para a obtenção de
resultados mais acurados que poderão servir de base para estudos de aplicação.
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RESUMO
A rigidez nas habitações e o fato de que a maioria seja construída de forma padronizada, ou seja,
residências pensadas tão somente para atingir uma única configuração familiar tradicional, sem considerar
as mudanças e a diversidade das necessidades dos usuários ao longo do tempo, constitui um problema
vivenciado mundialmente. Há muitos anos vem-se discutindo o tema da flexibilidade espacial e das
habitações evolutivas. Arquitetos e projetistas tem proposto alternativas tipológicas de habitações que se
caracterizam pela flexibilidade e adaptabilidade de seus espaços. Embora as vantagens das habitações
evolutivas sejam aparentemente maiores do que as desvantagens, a construção das mesmas não tem sido
uma prática muito comum. O objetivo deste trabalho é analisar e comparar alguns casos de habitações
evolutivas que se apresentam em destaque na literatura, estudando seu arranjo espacial e as estratégias
utilizadas para alcançar a flexibilidade. Quatro casos foram selecionados e analisados quanto às direções e
sentidos das possibilidades de ampliação, avaliando o grau de facilidade para se promover as expansões
previstas, ou seja, se as construções futuras podem ser realizadas com rapidez e com menos perdas de
materiais. Este artigo tem o propósito de despertar o interesse na temática das habitações evolutivas e
flexíveis e difundir a continuação das boas práticas, além de motivar a criação de novas alternativas que
possam ser aplicáveis ao setor da construção civil e proporcionar maior conforto aos usuários.
Palavras-chave: Habitação evolutiva, Flexibilidade espacial, Tipologias habitacionais.

ABSTRACT
The rigidity in housing is a problem experienced worldwide. In fact the most residences are built on a
standardized pattern designed solely to achieve a unique traditional family setting, without regard to
changes and diversity of user needs over time. For many years the topic of flexibility and evolutionary
dwellings has been discussed. Architects and designers have proposed typologies of housing that are
characterized by the flexibility and adaptability of their spaces. Although the advantages of flexible
housing are apparently greater than the disadvantages, these constructions are not a very common
practice. The objective of this study is to analyse and compare some cases of evolutionary dwellings that
appear highlighted in the literature, studying their typologies and strategies used to achieve flexibility.
Four cases were selected and analysed regarding to the grow directions and also if the previewed
expansions is easy to do during the construction moment, and if them can be doing quickly and with
minimum rubble. This article is carried out in order to arouse interest in the subject of evolutionary and
flexible housing and the continued spread of best practices and motivate the creation of new proposals
that may be applicable in the construction sector and either offer comfort to users.
Keywords: Flexible housing, Space flexibility, House typologies.
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1 INTRODUÇÃO
O ser humano é um ser dinâmico, seus hábitos e atividades mudam ao longo do tempo,
da mesma forma que mudam suas necessidades, entre elas as necessidades de distintos
espaços na habitação. Morales e Alonso (2010) afirmam que a moradia é um processo
que não termina em um determinado momento, mas, sim, vai se transformando e
adotando diferentes configurações espaciais, dependendo das necessidades dos usuários
ao longo da vida útil da moradia no tempo.
A moradia deve oferecer ao habitante conforto e prazer, deve ser um lugar do qual se
sinta parte, e um espaço útil para a realização das distintas atividades de todos os
ocupantes da habitação. A flexibilidade tem se convertido em um elemento primordial
na hora de escolher uma moradia, devido à diversidade da família atual, os avanços
tecnológicos e a variedade de usos que se está dando à habitação (trabalho, lazer,
descanso etc.). A tendência é construir espaços que sejam adaptáveis a tais mudanças e
necessidades.
Palermo e outros (2007) afirmam que estudos de compacidade revelam que a redução
radical da área construída não acarreta redução de custos de construção na mesma
proporção e que, por outro lado, o aumento planejado da área habitacional pode
proporcionar maior satisfação aos usuários sem acarretar aumentos significativos nos
custos da construção.
1.1 Objetivos
Os objetivos deste trabalho são:
• Apresentar uma breve revisão bibliográfica acerca dos conceitos principais
relacionados à flexibilidade e habitação evolutiva.
• Estudar casos de habitações flexíveis destacados na literatura especializada, que
possam ser considerados como exemplos de boas práticas, analisando suas tipologias
e estratégias para alcançar a flexibilidade.
• Comparar os distintos casos, expondo vantagens e desvantagens construtivas.
O trabalho está estruturado na ordem dos objetivos apresentados, incluindo na última
seção algumas conclusões que destacam os aspectos observados mais importantes.
1.2 Método de pesquisa
Este trabalho apresenta resultados parciais de um levantamento de projetos de habitação
social evolutiva, a partir da literatura. Dentre mais de vinte casos encontrados, foram
selecionadas 04 tipologias que fossem diferentes entre si, para analisar as formas de
ampliação propostas. Os critérios de seleção foram: casas térreas de interesse social,
com área a partir de 25 m2, planejadas para receber novos cômodos, ou seja, cuja planta
trouxesse a proposta de casa embrião. Para cada planta foram desenhados esquemas
para visualização dos espaços e análise dos sentidos das expansões previstas (frente,
fundos, laterais), além da própria contagem do número de possibilidades.
2

FLEXIBILIDADE NO PROJETO HABITACIONAL

2.1 A moradia e suas necessidades de modificação
A moradia é mais que uma simples edificação para obter abrigo e segurança. Para
Habraken, a moradia é a relação entre uma pessoa e seu entorno. Esta relação nasce nas
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ações cotidianas da vida e, portanto, está na essência de nossa existência.
(HABRACKEN apud MORALES; ALONSO, 2010).
Segundo Morales e Alonso (2010), a moradia é comumente considerada como uma
mercadoria e não como um direito ou um bem de uso. Porém, considerar a moradia
como um processo e não um produto permite dar resposta às necessidades e
possibilidades dos habitantes. Estes autores comentam que a moradia deve ser:
Habitável: capaz de prover uma habitabilidade diversificada e adaptável que dê
resposta à variedade de modos de vida atuais e futuros.
Flexível: para poder se adaptar ao longo do seu ciclo de vida às mudanças das
necessidades e requisitos dos moradores e do seu entorno.
Acessível: no sentido de ser praticável para pessoas portadoras de necessidades
especiais e também no sentido de ser acessível economicamente.
Sustentável: deve reutilizar ao máximo os recursos existentes
Segundo Garcia e Haro (2010), os modelos arquitetônicos que uma vez são construídos
e oferecidos à sociedade são automaticamente modificados por seus moradores para
ajustar-se à realidade de suas necessidades, uma situação irracional e contraditória que
não teria sentido em outras áreas como a indústria do automobilismo, eletrônica etc.,
onde o produto final se ajusta logicamente à demanda social.
As razões pelas quais o usuário deseja promover alterações em sua habitação são várias,
sendo forte a ligação com fatores simbólicos e estéticos, como explica Brandão (2002).
Estas alterações, de acordo com Reis (1995), estão ligadas principalmente a:
• Aspectos funcionais como disposição e tamanho das peças;
• Tamanho da moradia como um todo;
• Aspectos específicos ligados à privacidade visual e auditiva;
• Aspectos ligados a questões estéticas;
• Aspectos ligados a questões de personalização e definição do território;
• Alterações no tamanho da família, nível econômico e educacional;
• Aspectos de outra natureza, por exemplo, a necessidade de criar um abrigo para o
carro ou ligados ao lazer, como a criação de uma churrasqueira.
Geralmente nas habitações a posição de elementos como esquadrias, áreas molhadas,
telhados e outros espaços dificultam ou aumentam os custos de modificações e
ampliações se estas não foram projetadas para evoluir.
Para Paiva (2002), a necessidade de diversidade habitacional tem cada vez maior
importância, devido:
• Ao grande desenvolvimento tecnológico e o gosto pela novidade;
• A maior diversidade social e necessidade de satisfação pessoal;
• A necessidade psicológica de diversidade cultural e de expressão individual.
Paiva (2002) também inclui como motivos fundamentais para a criação de habitações
flexíveis: a mobilidade da população, a mudança da composição social e as dinâmicas
familiares.
Garcia e Haro (2010) explicam que as famílias passam por diversas fases ao longo do
seu ciclo de vida e que nestas fases varia o tamanho, as relações interpessoais, as
posições, os objetos e as necessidades de alojamento, equipamentos e serviços. Quando
a habitação não tem a capacidade de se adaptar a tais mudanças, a família é que tem que
se adaptar aos espaços que, em muitas vezes, não se ajustam a suas necessidades.

1995

4

2.2

Habitação evolutiva e flexibilidade

A habitação tem hoje uma maior necessidade para se adaptar às diferentes exigências
funcionais. Não deve ser uma edificação rígida e estática que não aceite mudanças ou
ampliações. Segundo Friedman (1997), a casa deve ser projetada para ser adaptável ao
mercado de usuários desconhecidos, de maneira que no estágio de pré-ocupação o
construtor possa modificar a moradia às necessidades de diferentes tipos de famílias e
que no estágio de pós-ocupação a casa responda às necessidades de mudança espacial, e
seja facilmente adaptável às necessidades de novas famílias quando os primeiros se
mudarem.
Uma habitação é considerada evolutiva ou polivalente quando dada a maneira como
foram concebidos os seus espaços, permite alterar os usos dentro dela, ocupá-la de
maneiras variadas, distribuindo as funções diferentemente (ROSSO, 1980).
O termo flexibilidade é muito amplo e abarca uma grande quantidade de variáveis e se
presta a um grande número de classificações. Paricio (1998 apud PAIVA, 2002) define
a flexibilidade como qualquer disposição construtiva ou formal, que permita
determinada diversidade nas suas formas de ocupação. A flexibilidade na habitação
permite que a mesma seja adaptável às mudanças de necessidades e requisitos dos
usuários e do seu entorno ao longo do seu ciclo de vida.
Brandão (2002), a partir de um estudo sobre as formas de aplicação da flexibilidade
arquitetônica sintetiza seis formas principais de aplicação da flexibilidade:
• Diversidade tipológica: quando se explora apenas a variabilidade, sem possibilidade
de modificação;
• Flexibilidade propriamente dita: quando se pode gerar mais de um arranjo, obtendo
variabilidade por meio de construção;
• Adaptabilidade: quando se pode obter a alternância ou a sobreposição de funções nos
ambientes, sem construção, seja pela neutralidade do ambiente, seja pelo uso de
elementos móveis ou facilmente removíveis. Algumas características facilitadoras:
simplicidade, ambiguidade, espaço extra, neutralidade, baixa hierarquia, e, ainda, a
multifuncionalidade ou agregação de funções. A neutralidade, de acordo com Albers,
Henz e Jacob (1989), ocorre quando se definem peças com nenhuma utilização
previamente especificada, ou seja, neutras, que podem ser utilizadas por distintos
habitantes para diferentes atividades;
• Ampliabilidade: ocorre quando há possibilidade de adicionar novos ambientes ou
cômodos à edificação. A aplicação deste princípio está vinculada às restrições de
ocupação do solo. A adição de um ou mais quartos implica no estudo de uma disposição
inicial que permita uma integração razoável no projeto final (ROSSO, 1980). Pode ser
interna ou externa;
• Junção/desmembramento: quando a habitação como um todo pode ser dividida em
duas ou, de forma contrária, quando duas habitações contíguas forem agrupadas,
formando uma só. Tais características não são excludentes, ou seja, podem ser
combinadas em um mesmo projeto para alcançar uma maior flexibilidade.
Rabeneck, Sheppard e Town (1974 apud BRANDÃO, 2002) relacionam uma serie de
componentes básicos para que um esquema flexível possa ser obtido. Estes são:
• Divisórias internas não portantes e removíveis;
• Ausência de colunas ou, grandes vãos entre elementos e vedos portantes;
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• Instalações, tubulações e acessórios desvinculados da obra bruta, evitando embuti-los
na alvenaria;
• Marginalização da área úmida e das instalações de serviços em relação à seca;
• Localização das portas e das janelas de maneira a permitir mudança de posição;
• Utilização de formas geométricas simples nos quartos;
• A não utilização, da locação central dos aparelhos de iluminação.
2. ESTUDO DE CASOS
Projeto:
Localização:
Projetistas:

Projeto Moradia, Programa Habitare, (Projeto XIV)
Proposta Programa Habitare, Barra do Bugres, Mato Grosso (2003-2006)
CEFETMT/UFMT
Apresenta a opção inicial de um embrião composto por
sala-cozinha-banheiro. Propõe o mínimo para se morar,
ou seja, reunindo toda a parte hidráulica da casa, porém
de forma ainda precária e provisória em termos de
moradia, já que os moradores utilizariam a sala de estar
como dormitório até que se possa construir um ou mais
dormitórios.
A Casa XIV adota um sistema de crescimento radial,
permitindo ampliações para frente, para os fundos e para
uma das laterais da casa, oferecendo, assim, maior
versatilidade. Os dormitórios podem ser adicionados ao
núcleo de várias formas: frente e fundos, frente e lateral,
ou, lateral e fundos. O quarto dos fundos possui duas
opções de implantação, alinhado ou não com relação ao
quarto da frente. Também a alteração da fachada é livre,
Fonte: Rodrigues; Brandão, (2005)
devido às possibilidades de expansão para frente.

Projeto:
Localização:
Projetistas:

Casa do Residencial Wilton Lira
Caruaru, PE
Pablo Patrioca. Jirau Arquitetura
É um projeto de habitação social que se caracteriza pela
referência modernista, utilização de cores fortes nas
fachadas e pelo bom aproveitamento do terreno,
formando um conjunto organizado por quadras em lotes.
A planta do projeto é composta por sala, cozinha,
banheiro e dois quartos à frente da casa, organizados em
forma de ¨S¨. O projeto prevê o aumento de um quarto e
um banheiro que se abrem para o quintal, sem afetar a
estrutura e a estética do projeto original, dando
importância à conservação da fachada. Para manter a
referência do conceito habitual de casa, o telhado frontal
é inclinado e de telha cerâmica com um amplo beiral.

Fonte: Frajndlich (2012)
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Projeto:
Localização:
Projetistas:

Casa 1.0 da ABCP
São Paulo
Associação Brasileira de Cimento Portland, USP, ONG Água e Cidade.
Consiste em uma habitação de alvenaria de blocos de
concreto, produzida em serie, industrializada e
otimizada, passível de adaptação, personalização e
ampliação, dependendo do aporte financeiro disponível
para o morador.
A casa tem 42 m², dois quartos, sala, cozinha e banheiro,
com possibilidade de serem geminadas ou isoladas.
Permite a execução da edificação em três etapas: (a) 1ª
Etapa: podem ser construídos o estar, a cozinha e o
banheiro; (b) 2ª Etapa: os dois quartos são adicionados;
(c) 3ª Etapa: ampliação possível para mais dois quartos.
Com a finalidade de racionalização e economia, a
parede que divide o banheiro e a cozinha concentra
todas as instalações hidráulicas.

Fonte: Manual técnico, ABCP, 2002

Projeto:
Localização:
Projetistas:

Casa de madeira que pode ser ampliada para o lado e para frente
Desconhecido
Exemplo de uma casa construída em madeira que utiliza
a estratégia de divisórias desmontáveis ou móveis para
inserir flexibilidade. A casa possui uma divisória entre a
copa-cozinha e a sala de estar que também pode ser
utilizada como quarto. Com a ampliação, a divisória
pode ser desmontada e recolocada em outra posição na
casa. Esta estratégia permite que os arranjos possam ser
modificados de uma maneira simples e rápida. A
utilização de móveis e componentes fixos deve ser
evitada o máximo possível para assim oferecer uma
maior diversidade de arranjos e uso dos espaços
possíveis dependendo das necessidades.

Fonte: Oliveira (2003)1 apud Brandão
(2006).

Oliveira (2
003) 1apud Brandão (2006).

1
OLIVEIRA, C. F. Autoconstrução em madeira. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em
Arquitetura da Escola de Engenharia de São Carlos, USP, São Carlos-SP, 2003.
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3

ANALISE COMPARATIVA DOS CASOS

Sem levar em conta as áreas dos cômodos, nem tampouco o layout interno, mas tão
somente a simples agregação das peças (cômodos), procurou-se analisar os casos,
buscando uma melhor caracterização da ampliabilidade proposta em cada um, e,
consequentemente, comparando os projetos.
No quadro 1 é observada a opção de embrião sala-cozinha-banheiro, observando que
somente a Casa 1.0 da ABCP e a Casa XIV do Projeto Moradia apresentam esta
alternativa. Estes dois projetos utilizam três portas e cozinha integrada à sala de estar
que funciona também como espaço de refeições. A diferença entre os dois modelos de
embrião está no planejamento dos sentidos das ampliações: enquanto a Casa 1.0 permite
expandir somente para os fundos, a Casa XIV adota um sistema radial, permitindo
ampliações para frente, para os fundos e para uma das laterais da casa.
Quadro 1- Proposta de embrião sala-cozinha-banheiro nos casos estudados.
Residencial Wilton Lira,
Caruaru, PE

Casa 1.0 da ABCP

Casa de madeira

Casa XIV, Projeto Moradia,
Mato Grosso

Não foi proposto
embrião sala-cozinhabanheiro

Não foi proposto embrião salacozinha-banheiro
Frente

Frente

Fonte: Os autores

No quadro 2 a comparação é feita com um programa de dois dormitórios em cada casa.
Como já dito, a casa em Caruaru, Pernambuco, foi idealizada desde o início com dois
dormitórios à frente da casa. Na casa de madeira os dois primeiros dormitórios ficam
aos fundos, o mesmo acontecendo com a Casa 1.0. Já a Casa XIV possibilita quartos na
frente, nos fundos e em um dos lados.
Quadro 2- Proposta de casa com dois dormitórios nos casos estudados.
Residencial Wilton Lira,
Caruaru, PE

Casa 1.0 da ABCP

Casa de madeira

Casa XIV, Projeto Moradia,
Mato Grosso

Frente

Frente

Frente
Frente

Fonte: Os autores
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Por fim, no quadro 3, é apresentada a análise da expansão das casas com o programa de
três dormitórios. No Residencial Wilton Lira, só há uma posição para o terceiro
dormitório. Nos demais casos há mais de uma opção para locação do terceiro
dormitório. Na casa de madeira a previsão do novo quarto pode ser contígua aos demais,
porém o espaço de aumento da sala poderia ser usado também com a função de
dormitório. Na Casa 1.0, há duas opções para a locação do terceiro dormitório, podendo
se escolher o lado direito ou esquerdo da casa. E, por fim, a Casa XIV é a mais versátil,
já que o terceiro dormitório pode ser projetado em vários locais, na frente nos fundos e
na lateral.
Quadro 3- Proposta de casa com três dormitórios nos casos estudados.
Residencial Wilton Lira,
Caruaru, PE

Casa 1.0 da ABCP

Frente

Frente

Casa de madeira

Frente

Casa XIV, Projeto Moradia,
Mato Grosso

Frente

Fonte: Os autores

O quadro 4 sintetiza as possibilidades de ampliação no que se refere aos sentidos da
expansão proposta. Observa-se que os quatro casos estudados apresentam-se diferentes
entre si, o que demonstra o grande potencial de possibilidades para se promover
habitações evolutivas. A casa de Caruaru, Pernambuco, foi a única a apresentar a
proposta de suíte, com a inclusão de um segundo banheiro, sendo positivo o fato dos
dois banheiros serem contíguos para aproveitamento de pontos hidráulicos.
Sobre a observação dos sentidos das ampliações é importante ressaltar que tanto a Casa
do Residencial Wilton Lira (Caruaru, PE) quanto a Casa 1.0, preservam a fachada
frontal, visto que as ampliações podem ser feitas somente para os fundos. Com isso a
composição arquitetônica é mantida já que as expansões não são visíveis para quem está
na rua. Pode ser considerado um fato positivo ou negativo, dependendo do ponto de
vista: ou preservar a fachada original ou poder alterar a fachada. Nos casos da casa de
madeira e Casa XIV, a alteração da fachada é livre, sendo as possibilidades de expansão
para frente. Aqui há também o dilema: por um lado há liberdade de compor formatos
variados de fachada, por outro lado, caso não haja orientação técnica qualificada
(sobretudo do trabalho de arquitetos), fachadas muito ruins em termos estéticos podem
ser construídas. Entende-se que, embora a habitação seja flexível, diretrizes e
possibilidades de ampliações que foram pensadas no momento do projeto da habitação
devem ser providas ao usuário.
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Quadro 4- Casos estudados e as possibilidades de ampliação em termos de sentido da expansão.

Frente
Residencial Wilton Lira, Caruaru, PE
Casa 1.0 da ABCP
Casa de madeira
Casa XIV, Projeto Moradia, Mato Grosso

x
x

Fundos
x
x
x

Lateral

x
x

Fonte: os autores
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Viu-se que, em apenas quatro casos analisados, varias alternativas podem ser adotadas
para promover a ampliabilidade. Geometricamente quatro possibilidades foram
observadas quanto ao sentido de crescimento da casa: somente para os fundos; para os
fundos e para a lateral; para frente e para a lateral; radialmente, ou seja, para frente,
fundos e lateral.
Uma estratégia de suma importância é fixar painéis-janela que tenham a dimensão de
uma porta normal, posicionadas estrategicamente para funcionarem futuramente como
porta nas ampliações. Os painéis-janela retirados seriam utilizados nos novos cômodos,
ou seja, não havendo perda de materiais. Esta proposta foi apresentada pela Casa XIV.
Há, obviamente, um custo inicial para prover estes painéis-janelas, mas se justifica na
medida em que torna prática e rápida qualquer ampliação, além de dirigir o usuário para
as melhores possibilidades (que devem estar no manual da casa).
Como exposto neste trabalho, pelo menos alguma estratégia de flexibilidade é
necessária, devendo ser concebida no projeto inicial e adotada nos empreendimentos
sociais. Possibilitar adaptar a casa é importante uma vez que, como já comentado, há
muitos perfis de usuários, várias configurações familiares na atualidade, além das
próprias mudanças destes usuários ao longo do tempo. Trata-se, em resumo, de evitar
que os espaços se tornem obsoletos e disfuncionais.
Seria muito adequado promover habitações planejadas a partir da diversidade e da
individualidade, mais que a partir da homogeneidade e da coletividade, tendo em
consideração uma serie de fatores que permitem alcançar a flexibilidade sem
necessariamente implicar em elevação dos custos. Existe grande número de estratégias
para inserir flexibilidade aos projetos, não se limitando à simples ampliação ou adição
de espaços. É possível obter flexibilidade também mediante a criação de espaços
neutros, mediante a boa localização dos espaços, com a utilização de divisórias e
móveis, a utilização de corretos sistemas de iluminação e ventilação entre outras.
E, outro aspecto que vale considerar, refere-se às fachadas, pois as habitações flexíveis e
evolutivas podem enriquecer os conjuntos habitacionais, na medida em que se promove
a diversidade, a liberdade de gerar casas personalizadas, em oposição aos conjuntos
monótonos, com grande número de unidades iguais, típicos dos programas em vigor no
país. Nos manuais das casas evolutivas podem ser propostas soluções de qualidade
estética para as várias possibilidades de fachada.
Sugere-se para trabalhos futuros continuar aprofundando os estudos sobre flexibilidade
e habitação evolutiva, avaliando e propondo estratégias e sistemas que proporcionem
projetos de qualidade arquitetônica, mas, principalmente, que estas propostas sejam
postas em prática pelos programas habitacionais e não fiquem só como propostas. Tratase de um desafio frente às políticas e programas de HIS vigentes, normalmente
desprovidos de qualidade de projeto e com foco restrito à produtividade e mercado.
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RESUMO
Além da baixa qualidade tecnológica e de materiais, as habitações de interesse social no Brasil possuem,
quase sempre, uma má qualidade dos espaços ofertados. Maior parte das críticas são feitas para projetos
concebidos de forma extremamente funcional, com espaços reduzidos, padronizados, priorizando custos
baixos, sem considerar a opinião dos moradores, composições familiares, comportamentos e necessidades
atuais e futuras de usos. Com características rígidas, as alterações para adaptação ocorrem por meio de
onerosas e complicadas reformas, quase sempre com impactos negativos na estética e funcionalidade do
espaço. Entretanto, estudos demonstram o conceito de flexibilidade espacial como alternativa vantajosa na
personalização da moradia, além de ser critério para qualidade de projeto. Esta pesquisa objetiva identificar
as barreiras para aplicação do conceito de flexibilidade espacial em projetos de habitações de interesse
social no Brasil. O método de investigação baseia-se em uma revisão bibliográfica e entrevista com
professores pesquisadores sobre o tema, com objetivo exploratório. Os resultados parciais obtidos apontam
que as barreiras ocorrem devido à: qualificação profissional, falta de interesse em habitação de interesse
social/falta de sensibilidade, controle urbano, redução do papel do arquiteto, lacuna entre morador e
arquiteto, leis e normas, questões financeiras, culturais, ausência de inovação tecnológica, interferências
políticas. A identificação das barreiras nesta fase preliminar possibilitou obter subsídios para etapas
subsequentes da pesquisa. Os resultados também contribuem para a difusão do conteúdo e despertam a
atenção dos envolvidos na produção dessas edificações para o conceito de flexibilidade.
Palavras-chave: Habitação de interesse social, Flexibilidade Espacial, Personalização, Qualidade do
projeto habitacional.

ABSTRACT
Besides the low quality technology and materials, social housing in Brazil has always a bad quality of the
offered spaces. Most of these criticisms are made to projects designed extremely functional, with reduced
standardized spaces, prioritizing low costs, without considering the views of residents, family compositions,
behaviors and needs of current and future uses. With rigid characteristics, adaptation to the changes occurs
through costly and complicated reforms, often with negative effects on aesthetics and functionality of the
space impacts. However, studies have demonstrated the concept of spatial flexibility in customization as
advantageous alternative housing, as well as being a criterion for quality design. This research aims to
identify barriers to implementation of the concept of spatial flexibility in projects of social housing in Brazil.
The research method is based on a literature review and interviews with faculty researchers on the topic,
with exploratory objective. Partial results indicate that barriers occur due to: professional qualifications,
laziness, lack of interest in social housing/insensitivity, urban control, reducing the role of the architect,
gap between resident and architect, laws and regulations, issues financial, cultural, lack of technological
innovation, political interference. The identification of barriers at this preliminary stage allowed obtaining
grants for subsequent stages of the research. The results also contribute to the dissemination of content
and attract the attention of those involved in the production of these buildings to the concept of flexibility.
Keywords: Social Housing, Spatial Flexibility, Customization, Quality housing project.
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1

INTRODUÇÃO

Cálculos do Ministério das Cidades em parceria com a Fundação João Pinheiro, tendo
como base Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2007, apontam um déficit
6,273 milhões de domicílios e atinge principalmente a população com renda de até três
salários, na faixa superior a 60% em todas as regiões brasileiras. A política para combater
esse déficit associada à sistemática de redução de custos promove, normalmente, a
construção de conjuntos residenciais cujas habitações seguem o modelo industrial:
massificada, em série e padronizadas. Barcelos (2011) afirma que isso levou a uma
redução da área das unidades.
O problema vai além do tamanho da moradia. Afetam fatores como qualidade do espaço,
o arranjo espacial (BARCELOS, 2011). São habitações, na maior parte das vezes,
impessoais, o que impossibilita o estabelecimento de relações entre o usuário e a
edificação (SZÜCS, 1998; SILVEIRA; RAMOS, 2000 apud MARROQUIM;
BARBIRATO, 2007). Isso faz com que o usuário busque por conta própria personalizar
sua moradia, muitas vezes dificultada por questões de ordem técnica, econômica,
acarretando-lhe prejuízos em diversos níveis (MEIRA; SANTOS, 1998).
Os motivos para tais mudanças estão relacionados ao caráter funcional, simbólico ou
econômico, evidência da falta de sintonia entre o projeto e os anseios dos futuros
moradores. Na maior parte das vezes, ocorrem por necessidade de ampliação de espaço,
como a criação de quartos extras, mais espaço na sala ou cozinha, e agregação de varandas
e garagens. Essas modificações impactam negativamente na funcionalidade, na
habitabilidade e na harmonia estético-arquitetônica (BRANDÃO, 2011).
Por outro lado, responder isoladamente aos anseios de cada família é uma proposta
impensável para a indústria da construção brasileira. Essa personalização tornaria o
processo de produção caro e inviável. A concepção de projetos que contemplem
estratégias de flexibilidade é uma das alternativas para esta situação apontada por diversos
autores. De acordo com Brandão (2011), a flexibilidade tem sido enfatizada no Brasil em
vários estudos realizados sobre o mercado da construção civil brasileira. Alguns exemplos
são: Brandão (1997; 2002), Campanholo (1999), Círico (2001), Moschen (2003),
Digiacomo (2004), Carvalho (2004), Payeras (2005), Szücs et al. (2006), Marroquim e
Barbirato (2007), Tillmann (2008), Finkelstein (2009), Strapasson (2011), Weinschenck
(2012) e Jorge (2012). Os estudos apontam principalmente para a flexibilidade de
execução, com a construção em etapas; e flexibilidade de uso, com adequação dos espaços
às necessidades do habitante, incluindo acessibilidade. No entanto, as habitações de
interesse social brasileiras das últimas décadas não contemplam estratégias flexíveis, com
raríssimas exceções.
Num cenário capitalista, o senso comum aponta o custo de produção como barreira ao
emprego desse modelo no país. No entanto, outros países têm demonstrado a viabilidade
financeira de habitações sociais flexíveis, construídas com tecnologias e materiais
tradicionais e boa aceitação do público. Desta forma, esta pesquisa objetiva identificar as
barreiras para aplicação do conceito de flexibilidade espacial em projetos de arquitetura
para habitações de interesse social no Brasil.
2
2.1

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Arquitetura flexível: conceito, classificações e estratégias

O conceito de flexibilidade na arquitetura é a capacidade do espaço físico se adaptar ao
processo dinâmico do habitar. Tal conceito é interpretado de forma variada, por diversos
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autores. Para Joedicke (1979), um projeto flexível é aquele que permite projetos espaciais
variados, por meio de usos e ampliações, sem alterações na edificação original ou que
estas sejam inviáveis. Digiacomo (2004) afirma que a flexibilidade é a capacidade do
espaço físico se adaptar com facilidade às necessidades e desejos de seus ocupantes.
Scheneider e Till (2005) definem habitação flexível como sendo aquela cuja concepção
permite alterações durante sua vida útil. Szücs et al. (2006) coloca como a possibilidade
de modificar a função da habitação sem modificar as partes construídas. Nota-se que os
conceitos são variados. Estão atrelados às suas estratégias, o que por vezes gera certa
confusão. Na definição de Galfetti (1997 apud Brandão, 2011), flexibilidade é o grau de
liberdade que torna possível a diversidade de modos de vida. Para Abreu e Heitor (2007)
a condição adaptativa do espaço físico da habitação resulta da aplicação de estratégias
projetuais, tanto ao nível da organização espacial, como dos processos construtivos.
Brandão (2002) identificou e agrupou termos usados na literatura sobre as variadas
denominações para flexibilidade, definindo a forma de aplicação de cada uma. A análise
estabeleceu cinco grupos fundamentais:
Diversidade tipológica: pré-concepção de plantas diferentes, com diversidade de
unidades-tipo em um mesmo edifício.
Flexibilidade propriamente dita: inclui técnicas de rápida e fácil conversão ou
transformação com promoção de economia, embora seja necessária intervenção
construtiva.
Adaptabilidade: a função é definida por meio do mobiliário, divisórias móveis ou pela
versatilidade na utilização do mobiliário. Possibilita funções simultâneas para o mesmo
ambiente.
Ampliabilidade: oferece opções de ampliar a casa mínima ou a habitação-embrião. É
forma de habitação evolutiva. Estratégia que também é conhecida como elasticidade.
Junção/desmembramento: casos de junção de duas unidades residenciais para formar uma
maior e também o caso contrário, quando uma unidade é desmembrada em duas.
Há ainda definições quanto ao momento em que ocorre, que pode ser pode ser inicial ou
contínua. Sebestyen (1978 apud BRANDÃO; HEINECK, 1997) define como um
conjunto de soluções de projeto e técnicas que permitem alterações pelo projetista e pelo
morador, no momento de concepção da habitação, por meio de um número relativo de
possibilidades em planta. Permite ao usuário adaptar os espaços sem alterar ou deslocar
a estrutura portante da edificação. Pode ser subdividida em: mobilidade, evolução e
elasticidade.
Em relação à oferta do mercado imobiliário, a flexibilidade pode ser permitida ou
planejada. Flexibilidade permitida é capacidade de alterar ou personalizar o projeto a
partir de uma única opção inicial. É oferecida pelo construtor ou vendedor, normalmente
a partir de pressões e exigências do mercado competitivo. A flexibilidade planejada é a
ofertada por meio de leiautes alternativos pela empresa vendedora ou construtora. São
oferecidas opões de plantas e acabamentos para um mesmo imóvel (BRANDÃO, 2007).
Galfetti (1997 apud Brandão 2007) fala em flexibilidade leve (ou realística) associada às
tecnologias low-tech (sistemas abertos) em contraposição à high tech. Desta forma,
também pode-se considerar uma classificação da flexibilidade quanto à tecnologia usada
em seus operadores. De acordo com o autor, fabricantes, construtores e usuários, que
preferem as tecnologias simples (low-tech) no que se refere à construção residencial.
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2.2

Razões para uma arquitetura flexível

Brandão (2011) coloca que a qualidade da habitação manifesta-se por atributos físicos e
psicológicos. A necessidade de personalização mostra que as pessoas possuem
necessidades e desejos próprios, por isso pedem projeto de habitações com soluções
customizadas. No entanto, há muito mais razões que justificam a proposição de um espaço
flexível de moradia. A sociedade globalizada sofre mudanças rápidas e não existe mais
uma cultura única e permanente. E a indústria tem buscado cada vez mais se adaptar ao
novo modelo.
No contexto familiar, existem as mudanças nos relacionamentos e o surgimento de novos
arranjos familiares. "O conceito de família nuclear (com pais e filhos na mesma casa) não
é mais suficiente. Há arranjos domésticos sem nenhum padrão." (BILAC, 2011). No
Brasil, até os anos 80, 70% das famílias eram nucleares. Atualmente, menos da metade é
desta forma. Os meios de comunicação, a legislação - com a lei divórcio e o direito a um
novo casamento -, conquistas da mulher, como direitos iguais, poder de decisão nos lares
e acesso ao mercado de trabalho; casamento gay estão entre os grandes responsáveis pelos
novos tipos de composições de família e novos arranjos domiciliares, que não envolvem
necessariamente laços de parentesco (CARVALHO, 2009). Alguns dos novos arranjos
citados por Carvalho (2009) são: Lat (living apart together), casais que vivem juntos
separados; Dink (double income no kids), casais que tem dupla renda sem filhos. Há ainda
pessoas que vivem só; diminuição do número de filhos; famílias que se tornam menores
por conta do casamento dos filhos; casais com filhos de vários casamentos; entre outros.
Aliado a esses fatores, há questões comportamentais, com maior individualização das
formas de viver, necessidade de territorialização do espaço; criação de identidade com o
lugar; diferenciação social; aspectos funcionais (Brandão, 2011). O aumento da
longevidade da população tem levado máquinas e equipamentos para dentro dos lares e
feito surgir novos ambientes, especialmente projetados para este fim (home care). Cada
vez mais, os espaços de trabalho (home office) estão nos interiores das habitações.
Permeiam essas mudanças as novas tecnologias de comunicação e a consequente
transculturalidade.
Apesar desses fatores, os projetos de habitação de interesse social brasileiros são
concebidos de forma padronizada, para um usuário com características, gostos e
necessidades idênticas. São ambientes reduzidos e altamente especializados. A esse
respeito Kapp (2007) denomina esse fenômeno como a “síndrome do estojo”. A autora
cita Walter Benjamin, que certa vez caracterizou a moradia burguesa do século XIX como
um estojo, aquele tipo em que se guardavam instrumentos com precisão, com o espaço
em baixo relevo exatamente para aquele objeto - e que não admite outra função, exceto
para a qual foi criada.
3
3.1

MÉTODO
Procedimentos metodológicos

O método de investigação deste estudo teve como base uma pesquisa bibliográfica e
entrevistas com intervenientes no processo de construção. Neste momento, de forma
exploratória, foram realizadas entrevistas com intervenientes indiretos: professores
pesquisadores sobre o tema, ou seja, foram abordados somente formadores de opinião e
de conhecimento.
Na parte bibliográfica, buscou-se a revisão sobre o tema em obras publicadas em
plataformas de instituições e eventos. Para as entrevistas, foram selecionados professores
pesquisadores sobre habitação flexível e habitação de interesse social, priorizando o nível
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de doutorado. Foi elaborado um questionário por meio de um sistema virtual, enviado por
internet, com uma única pergunta: "Em sua opinião, quais as barreiras para que o conceito
de flexibilidade na arquitetura seja pouco aplicado em projetos para habitações de
interesse social no Brasil?" Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, o propósito foi
deixar a questão em aberto e dar o maior grau de liberdade possível nas respostas. Desta
forma, um único entrevistado pode emitir opinião relacionada a vários fatores. E também
para não desestimular o entrevistado, com várias questões. Foram enviados 75
questionários, e obtidas 17 respostas, o que foi considerado suficiente para uma pesquisa
de natureza exploratória.
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As duas fontes de pesquisa consultadas apresentam argumentos para barreiras na
aplicação dos conceitos de flexibilidade bastante relevantes. O quadro a seguir apresenta
uma síntese do resultado das questões mencionadas na bibliografia e nas respostas dadas
aos questionários enviados. A maior parte das barreiras foi citada pelas duas fontes. Na
literatura não foram encontradas as barreiras: falta de interesse em geral; falta de interesse
em HIS/falta de sensibilidade e controle urbano.
Quadro 1 – Barreiras apontadas na literatura e nas entrevistas
Barreiras
Má qualificação profissional
Falta de interesse em geral
Falta de interesse em HIS/Falta de sensibilidade
Controle urbano
Redução do papel do arquiteto
Lacuna entre o arquiteto e o usuário final
Funcionalidade imposta por leis e normas
Questões financeiras
Ausência de inovação tecnológica
Questões culturais
Interferências políticas
Fonte: autor, 2014

Literatura
x
x
x
x
x
x
x
x

Entrevistas
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Qualificação profissional: este tópico foi um dos mais citados. Na literatura, Strapasson
(2011) relata a não familiaridade da temática na formação dos profissionais como uma
barreira. Tramontano (1998) afirma que arquitetos são preparados para reproduzir
modelos existentes. Os entrevistados - professores arquitetos e engenheiros - veem
problemas no currículo dos cursos de arquitetura do país, que dão pouca ou nenhuma
ênfase sobre habitação flexível e inovação em projetos. A má formação dos profissionais
também é citada no que tange à capacidade de gestão de processo de projeto,
conhecimento sobre estágio de ciclo de vida e comportamento humano e capacidade de
pensar a partir de modelos espaciais. Além da qualificação do projetista, foi citada
também a má qualidade da mão de obra de execução. Relatam ainda que o ensino de
projeto nas faculdades ocorre de forma desconectada do contexto urbano e que habitação
de interesse social constitui assunto pouco estudado.
Falta de interesse: o projetista "não está interessado em debruçar sobre o projeto", afirma
um dos entrevistados. Também foi relatado que há uma complexidade projetual na
arquitetura flexível que não é de interesse dos arquitetos. Há também uma falta de
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interesse pelo usuário, que não é o seu cliente final. Por parte do construtor, não existe
preocupação com manutenção e ampliações futuras.
Falta de interesse em habitação de interesse social/falta de sensibilidade: especialmente
em relação ao público de menor renda. A falta de sensibilidade ou interesse nesta parcela
do público citada, está relacionada ao fato de no Brasil, infelizmente, arquitetura ser um
produto caro e arquitetos entram e saem dos cursos com uma visão equivocada da
profissão. Querem projetar para condomínios luxuosos e para as classes mais altas da
sociedade.
Controle urbano: os entrevistados relatam que as habitações evolutivas e inacabadas
podem sofrer preconceito, com imagem de espaço deteriorado ou "favelização", levando
a uma desvalorização imobiliária do entorno.
Redução do papel do arquiteto: para Tramontano (2006), a decisão dos projetos sai da
esfera do arquiteto e ganha espaço no estande de venda na São Paulo dos anos 20, período
da consolidação e profissionalização do mercado imobiliário e da elite cafeeira. Os
projetos passam a ser decididos por objetivos comerciais, que nem sempre representam
as verdadeiras aspirações dos compradores. Os entrevistados corroboram essa afirmação.
Alegam que a decisão do projeto foi transferida para as regras do mercado imobiliário.
Lacuna entre morador e arquiteto: a falta de diálogo entre quem concebe e quem usa é
um dos fatores que barram o desenvolvimento de uma arquitetura flexível para HIS.
Barcelos (2011) comenta que cabe aos usuários confiar no analista de projetos das
instituições intervenientes. Leite, Schramm e Formoso (2006) afirmam que o cliente que
mais influência nos requisitos de projeto e produção é a Caixa Econômica Federal. Esta
questão aparece parcialmente nas respostas dadas pelos entrevistados ao relatarem o
desinteresse de quem projeta e constrói para o usuário final.
Leis e normas: configuram entre as barreiras normas, leis e exigências dos intervenientes.
A Caixa Econômica Federal, o código de obras das cidades (KAPP, 2013) e a NBR
15.575 exigem configurações espaciais ainda muito funcionalistas. Os entrevistados
revelam que as normas e leis são muito restritivas, embora não cite a funcionalidade de
forma expressa. É citado também a falta de exigência por parte dos órgãos financiadores
da implementação da flexibilidade como critério de desempenho mínimo das habitações.
Questões financeiras: o conceito de flexibilidade é contraditório aos interesses de
mercado. Para Brandão (2006), casas flexíveis são mais caras por apresentar índices de
compacidade menores, maiores relações entre os planos verticais por área construída e
superprovisão de sistemas e materiais. Estudos de Schneider e Till (2005) indicam que o
barateamento ocorre a longo prazo e não para o construtor. Nas entrevistas, a questão
financeira é colocada sob diversos aspectos: alto custo do terreno, limitante à habitação
evolutiva; porque os projetos flexíveis demandam tempo no processo de projeção,
construção e, principalmente, de participação da comunidade de interesse. É considerada
perda de tempo (e dinheiro) explicar aos beneficiários as vantagens de um sistema aberto,
ainda que tenha um pior visual. Para a maior parte dos professores, construtoras estão
interessadas em fazer o que parece mais rápido e fácil, com foco na quantidade e não
qualidade.
Culturais: Brandão (2002) afirma que as casas populares, nas primeiras décadas do século
XX, constituíam-se em conjuntos precários e se utilizavam de operadores flexíveis, com
divisões internas feitas por cortinas, móveis e painéis de madeira. Para muitos, transmitia
uma imagem de precariedade e então passou a ser rejeitada. "É provável que esta imagem
de precariedade associada à miséria material, represente características que as casas
duráveis das pessoas com algum êxito social jamais deveriam expressar."(BRANDÃO,
2008

2002). A questão cultural foi colocada pelos entrevistados sob um viés diferente. Para
alguns, a cultura da casa pronta é valorizada no país, considerada como um valor agregado
ao produto habitacional. Refere-se a uma possível rejeição a "meia casa pronta", nos
moldes das habitações evolutivas construídas no Chile pelo escritório Elemental
(ARAVENA, 2004).
Ausência de inovação tecnológica: algumas soluções de projeto e operadores de
flexibilidade exigem inovação tecnológica que o setor construtivo brasileiro não está
disposto a investir para habitações de interesse social. Foi citado nas entrevistas a
ausência de componentes e subsistemas orientados à flexibilidade e adequados à realidade
econômica da habitação de interesse social. Alguns concordam que o morador deveria
contar com soluções "faça você mesmo" no período pós-ocupação, possibilitando a estes
ampliar suas moradias. Foi também relatado a inexistência de mobiliários flexíveis à
venda nas lojas.
Interferências políticas: Aravena (2012), arquiteto do projeto evolutivo Quinta Monroy,
Chile, afirma que o maior problema do Brasil na construção de habitações flexíveis
envolve questões políticas. Relatou a experiência no desenvolvimento de um projeto
flexível para Paraisópolis, em São Paulo, em 2008. A proposta foi recusada por
representar ganhos menores para as construtoras. O arquiteto também participou da
pesquisa via internet e apresentou três questões políticas que considera empecilho à
construção de habitações evolutivas no país: 1) Uma obra inacabada (para evoluir) não
gera boa propaganda política; 2) Política de subsídio voltada para a oferta e não para a
demanda; 3) Impactos na redução das taxas de empregos formais do país. A questão da
propaganda se reflete na imagem do conjunto. "Um político em posição de poder prefere
entregar algo pequeno e de menor qualidade, mas que nas fotos (e, portanto, frente à
opinião pública) se vê terminado". Sobre política de subsídio, considera que há um lobby
das construtoras e uma pressão para assinatura de contratos com valores o mais alto
possível. "Sistemas abertos e flexíveis deixam parte dos recursos fora da mesa das grandes
construtoras e não convém às grandes licitações". E por último, deixar que as pessoas
concluam suas casas por conta própria pode impactar nos registros sobre as taxas de
empregos formais no país, uma vez que o setor da construção civil é um dos que mais
tem contribuído para a geração de empregos no Brasil. "Um sistema flexível, em que cada
família pode adaptar sua casa, é muito bom para cada cidadão, porém invisível aos
indicadores macroeconômicos." Essas barreiras não são exclusivas do Brasil, finaliza
Aravena.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo revisa a importância do uso do conceito de flexibilidade na arquitetura,
especialmente em projetos de habitação de interesse social. Os requisitos da arquitetura
flexível promovem uma série vantagens na pós-ocupação dessas edificações, momento
em se tem início a relação do usuário com a moradia. Essa relação se dá pela real
apropriação da moradia, por meio da personalização do espaço para atender às suas
necessidades funcionais e seus desejos simbólicos. Normalmente, por ampliação do
espaço, determinação de novas funções aos ambientes, como a sala de estar que se integra
à cozinha, mais quartos para os filhos, novas cores, entre outros.
Essas mudanças ocorrem com alto custo de reforma, com derrubadas de paredes,
mudanças de portas de janelas de local. Seria mais simples e barato se esse processo de
apropriação fosse programado no projeto arquitetônico, o que infelizmente não tem
ocorrido com frequência no país.
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As barreiras apresentadas para que as estratégias de flexibilidade sejam adotadas nos
projetos são: má qualificação profissional; falta de interesse em geral; falta de interesse
em habitação de interesse social/falta de sensibilidade; controle urbano; redução do papel
do arquiteto; lacuna entre morador e arquiteto; leis e normas; questões financeiras;
questões culturais; ausência de inovação tecnológica e interferências políticas.
A identificação dessas barreiras - e com certeza deve haver outras - visa despertar
profissionais arquitetos, analistas de projeto, construtores e outros agentes intervenientes
para o emprego do conceito de flexibilidade na concepção dos projetos, de forma a
beneficiar ao usuário final.
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RESUMO
O edifício escolástico trata-se de um equipamento essencial no contexto social, econômico e cultural de
determinada região, responsável por proporcionar o ensino à população. Sabe-se que a qualidade dos
ambientes destes edifícios exerce influência sobre o aprendizado dos alunos, e, portanto, a qualidade
destes equipamentos contribui, diretamente, para o processo ensino-aprendizagem. Em parâmetro
estadual, nota-se que existe um padrão construtivo empregado nos edifícios escolásticos públicos do
Estado do Espírito Santo (ES), colaborando para o desenvolvimento de uma arquitetura com característica
construtiva e arquitetônica relativamente padronizada. No entanto, verifica-se que existem poucos estudos
que avaliam a qualidade ambiental e a funcionalidade destes edifícios, visando a melhoria da
produtividade dos usuários. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo verificar se a
padronização atual existente nos edifícios escolares, no Espirito Santo, atendem as necessidades
específicas locais em relação ao entorno, à eficiência energética e ao conforto ambiental, utilizando, como
estudo de caso, o Edifício da Unidade Municipal de Ensino Fundamental (UMEF) Dr. Tuffy Nader,
situado em Vila Velha - ES. Para a avaliação da qualidade ambiental do edifício foi utilizada a Avaliação
Pós-Ocupação (APO) cuja composição correspondeu ao levantamento dos aspectos qualificadores
externos e internos do edifício selecionado, assim como a coleta e análise das variáveis que poderiam
influenciar no comportamento dos usuários. No levantamento quantitativo, foram utilizados métodos de
aferições de ruído, temperatura e iluminação, além de entrevistas, questionários e poemas dos desejos
referentes ao levantamento qualitativo. Foram identificadas falhas relacionadas ao conforto acústico e
térmico, principalmente nas salas de aula em proximidade ao pátio e naquelas voltadas para oeste. Tais
questões também foram abordadas pelos usuários que embasaram a definição de soluções, em um
primeiro momento no edifício estudo de caso, e que, posteriormente, poderão ser aplicadas de forma a
contribuir para a melhoria do padrão construtivo em edifícios escolásticos.
Palavras-chave: Edifício escolar, Avaliação pós-ocupação, Padrão construtivo.

ABSTRACT
Scholastic building it is an essential equipment in the social, economic and cultural context of a region
responsible for providing education to the population. The environments quality of these buildings
influences student learning, and therefore, the quality of equipment contributes directly to the teachinglearning process. At the state parameter, there is a constructive standard employed in public buildings
scholastics of the State of Espírito Santo (ES), contributing to the development of constructive and
architectural feature relatively standardized. However, few studies assess the environmental quality and
functionality of these buildings in order to improve user productivity. In this context, this paper aims to
verify the standard model school, in Espírito Santo, meet specific local needs in relation to the
surroundings, energy efficiency and environmental comfort. As a case study was used the Building
Municipal Unit of Primary Education (UMEF) Dr. Nader Tuffy, located in Vila Velha - ES. For the
environmental quality analyzed of the building was used o Post-Occupancy Evaluation (POE ), whose
composition corresponded to the survey of external and internal building selected, as well as the
collection and analysis of the variables that could influence the behavior of users qualifiers aspects . In
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the quantitative survey, were used methods of measurements of noise, temperature and lighting, as well
as interviews, questionnaires and poems of desires concerning the qualitative survey. Failures related to
acoustic and thermal comfort were identified in classrooms near the patio and those facing west. For the
failures identified, solution were proposed, at first in building case study, which will subsequently be
applied to contribute to the improvement of construction standards in scholastic buildings.
Keywords: school building, Post-Occupancy Evaluation, construction standards.
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INTRODUÇÃO

A escola é considerada o primeiro espaço em que o ser humano, ainda criança, é
inserido numa experiência coletiva, assumindo uma importante função no
desenvolvimento de sua socialização. Este procedimento faz parte da construção do
aprendizado e abrange a interação com o ambiente físico e também a relação com o
outro. Com a interação espaço-usuário, o indivíduo se desenvolvendo, num processo
permanente e evolutivo, acrescentando novos graus de conhecimento. Para isso, o
espaço escolar deve oferecer conforto, segurança e acessibilidade aos seus usuários.
No período inicial de trajetória das escolas no Brasil, buscou-se adequar os ambientes
para promover a qualidade nos espaços dos edifícios destinados a este uso, modificando
as edificações de acordo com as necessidades encontradas no local e proporcionando
melhores espaços quanto a ambientação. A partir do ano de 1930, o presidente Getúlio
Vargas, focado na ascensão do Brasil, insere a arquitetura escolar “como componente
importante no planejamento educacional do País” (KOWALTOWSKI, 2011, p.85).
Kowaltowski (2011, p.63) ainda observa-se que a concepção arquitetônica dos prédios
escolares, principalmente em países em desenvolvimento, depende da situação
socioeconômica e política, mas deve-se preocupar com os conceitos educacionais e de
conforto, necessários para atingir a qualidade do sistema ensino/aprendizagem.
Percebe-se, portanto que a qualidade dos ambientes do edifício escolar exerce uma
grande influência sobre o aprendizado dos alunos, e, portanto a qualidade destes
equipamentos tem um papel significativo no desenvolvimento econômico e social de
uma determinada região.
Tendo em vista que os usuários desses espaços passam, em média, um terço do seu dia
no interior das instituições de ensino é que se verifica a importância de qualificar a
configuração física desses ambientes, de forma a promover espaços com condições
adequadas de conforto. Pesquisas demonstram que mais de 70% dos problemas nas
construções dos edifícios são consequências de erros de projeto e de execução sendo as
principais falhas relacionadas com as condições de conforto térmico e funcionalidade.
(BRASIL, 2006).
Paulo Mendes da Rocha quando refletia sobre o papel do arquiteto mencionava que
“[...] a arquitetura deve responder nitidamente às situações fundamentais que amparam a
vida humana” (ARTIGAS, 2000, p.15). Dessa forma, é de responsabilidade dos
arquitetos projetar espaços que possibilitem uma qualidade progressiva no processo
ensino-aprendizagem.
Entretanto, percebe-se que a maioria das escolas no país, incluindo às situadas no
Estado do Espírito Santo (ES), possui um modelo construtivo padronizado, assim como
as edificações escolásticas da Rede Municipal de Vila Velha - ES. Tais edifícios
contribuem para o desenvolvimento de um modelo construtivo que apresenta tipologias
arquitetônicas, gabaritos, soluções construtivas e estéticas padronizadas.
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De acordo com Azevedo, Bastos e Blower (2007), é histórico o fato de edifícios
escolásticos apresentarem modelos construtivos semelhantes, em virtude da necessidade
de racionalidade dos recursos econômicos, da necessidade de eficiência construtiva e da
agilidade na entrega da obra. No entanto, segundo Kowaltowski (2011, p.101) deve-se
questionar como este modelo considera a finalidade do espaço a ser construído e
principalmente, o conforto ambiental dos usuários que estarão desenvolvendo atividades
nestes ambientes.
Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo verificar se a padronização atual
existente nos edifícios escolares, no Espirito Santo, atendem as necessidades específicas
locais em relação ao entorno, à eficiência energética e ao conforto ambiental, utilizando,
como estudo de caso, o Edifício da Unidade Municipal de Ensino Fundamental (UMEF)
Dr. Tuffy Nader, situado no município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo - ES.
O edifício estudo de caso foi inaugurado em maio de 2012 e assume significativas
preocupações ambientais em termos de uso da ventilação natural e proteção solar das
aberturas. Atualmente a instituição atende aproximadamente 400 alunos do ensino
fundamental (1° ao 9° ano) com idades entre 06 aos 15 anos, distribuídos entre os turnos
matutino e vespertino.
2

METODOLOGIA APLICADA

A produção deste trabalho revelou-se como resultado da aplicação de uma metodologia
denominada Avaliação Pós-Ocupação (APO), cuja composição correspondeu ao
levantamento e caracterização dos aspectos qualificadores externos e internos, a coleta e
análise das variáveis que influenciam as condições de conforto térmico na unidade
escolar (dados quantitativos) e a observação do comportamento dos usuários (dados
qualitativos).
Em busca da qualidade dos ambientes, muitos autores expressam e definem a
importância desse método. Zeisel (1981) enfatiza que uma APO é uma análise que
também auxilia na percepção de como as construções atuais podem influenciar
construções futuras. Os autores Ornstein e Romero (2003) relatam que a análise pósocupação permite analisar as eficiências e deficiências das edificações através de
avaliações técnicas e parâmetros que abrangem uma visão técnica e comportamental dos
usuários.
Percebe-se, portanto, que a APO é constituída por diversas técnicas de análises do
ambiente construído, levando-se em conta o seu uso habitual e o desempenho do espaço
em relação ao uso. Tal desempenho deve ser avaliado não somente do ponto de vista
técnico, mas também no que diz respeito ao atendimento das necessidades e
expectativas de seus frequentadores.
Portanto, no âmbito desta pesquisa foram realizadas as seguintes avaliações técnicas,
baseadas em Sanoff (1994):
- Cognitive Walkthrough: Os ambientes da escola foram visitados, fotografados e
registrados em desenhos. Com a aplicação de “check list” técnico e levantamento
arquitetônico foi executado o projeto “as built”.
- Medições in loco: Foram consideradas como relevantes para as medições dos
parâmetros ambientais as seguintes variáveis: nível de ruído, temperatura e iluminação.
Para analises destas variáveis foram utilizados Decibelímetro, Termo-anemômetro e
Luxímetro disponíveis no laboratório de Conforto da Universidade Vila Velha. Também
foram estudadas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
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referentes a iluminância em ambientes internos, conforme NBR-5413(1992) e níveis de
ruído definidos na NBR 10151(2000).
Para a avaliação da satisfação dos usuários, foram realizadas as seguintes atividades:
- Questionários: Tais questionários, elaborados de acordo com a faixa etária dos
usuários, foram previamente submetidos e aprovados perante a diretoria. Para os
funcionários, foi elaborado um questionário sobre a relação do edifício com o seu
entorno, conforto e eficiência energética. Para os alunos com a faixa etária entre 10 a 15
anos, foi elaborado um questionário fotográfico, preparado com quatro questões
relacionadas aos mesmos temas. Para as crianças na faixa-etária de oito a nove anos de
idade foi preparado o poema dos desejos onde foi solicitado aos alunos a fantasiarem
sobre os espaços através de desenhos, estimulados por perguntas
- Entrevistas: Foram realizadas entrevistas com a diretoria e professores buscando
conhecer a cultura, filosofia da escola e seus principais problemas físico-espaciais.
- Observação comportamental: Foram analisadas o comportamento dos usuários em
relação aos equipamentos implantados.
3

NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - DADOS QUALITATIVOS

O lote em que esta situado o edifício da escola, com 6.678,40 m², foi bem utilizado,
concentrando o setor pedagógico em um bloco principal (Bloco 01) com três
pavimentos. Os setores administrativos e o auditório estão inseridos no Bloco 02 e o
Bloco 03 os vestiários e depósitos, conforme ilustrado na Figura 01. O restante do
terreno foi utilizado para implantação das áreas de vivência como as quadras, piscina e
pátio; entretanto também foi afirmado nos questionários a escassez de áreas verdes e
áreas sombreadas no interior da escola.
Figura 01 – Implantação do Edifício Estudo de Caso.

Fonte: Prefeitura Municipal de Vila Velha, 2013 (adaptado).
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No questionário realizado com os funcionários, puderam-se extrair aspectos
interessantes sobre o edifício e sua relação com o entorno. Alguns dos funcionários
residem próximo à escola, o que lhes proporciona uma visão mais ampla da relação da
escola com o bairro.
Pôde-se verificar ainda que, para grande parte dos usuários (80% deles), o edifício da
escola se adequa ao modelo construtivo e a tipologia das edificações do entorno. No que
se diz respeito à implantação da edificação, 82,7% dos entrevistados afirmaram que o
tamanho da escola está de acordo com espaço que ela ocupa no terreno.
As salas de aula (aproximadamente 53,76 m²), com capacidade para 30 alunos,
encontram-se no primeiro e segundo pavimento do bloco 01. Estas são dispostas a leste
e oeste, separadas por uma circulação central. A rampa e os sanitários setorizam as salas
destinadas às atividades complementares (Figura 02). Ainda no térreo do bloco 01,
encontram-se o pátio, o refeitório, a biblioteca e algumas áreas administrativas.
Figura 02 - Planta baixa pavimento superior da UMEF Tuffy Nader.

Fonte: Prefeitura Municipal de Vila Velha, 2013 (adaptado).

Quando perguntados acerca da sala mais apropriada para o desenvolvimento das
práticas pedagógicas, a maioria dos participantes enfatizou o auditório, que por ser
climatizado e amplo, favorece a realização das atividades pedagógicas. Outro fator que
também estimula a utilização do auditório é a presença do sistema de projeção e de
sonorização, além da posição do mesmo em relação ao bloco principal, garantindo
assim um ambiente mais silencioso. O auditório, bem como o laboratório de informática
foram citados como ambientes agradáveis devido à climatização, à boa iluminação, à
utilização da tecnologia e à possibilidade de realização de atividades mais lúdicas nestes
espaços.
Em relação ao conforto, observou-se que cerca 37,3% dos usuários não estão satisfeitos
com a temperatura dentro das salas de aula. Vale ressaltar que foram entrevistados
professores que trabalham em salas a oeste e a leste, nos dois pavimentos da escola,
havendo assim situações distintas em um mesmo questionário.
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As salas do lado leste foram indicadas como as mais agradáveis, pois recebem
diretamente as brisas marinhas e o vento nordeste, predominante na região. As salas a
oeste foram tidas como as mais iluminadas, entretanto os alunos afirmaram que estas
salas recebem insolação direta em partes do dia, o que causa ofuscamento e ganho de
calor.
Em relação ao conforto acústico, 95% dos entrevistados, tantos professores quanto
alunos, demonstraram insatisfação quanto ao excesso de ruído proveniente do edifício
que contribui diretamente para a falta de concentração dos mesmos durante o processo
de ensino-aprendizagem. Observou-se também que, no turno vespertino, cerca 65% dos
alunos que estudam nas salas situadas a oeste as consideram ruidosas. Isso se deve ao
fato de que estas salas estão voltadas também para o pátio, onde ocorre o recreio.
Uma questão organizacional da instituição que contribui para este problema é a divisão
do momento de recreio em três intervalos diferentes, de forma que enquanto algumas
turmas estão em aula, outras estão no intervalo. Por outro lado, essa atitude foi instituída
para que ocorra a separação entre as diferentes faixas etárias que se encontram na
escola, além de promover uma melhor acomodação dos alunos nas dependências neste
momento.
Com os alunos mais novos, foi elaborado o poema dos desejos. Nesta atividade
observou-se que quando questionados sobre o local que mais gostam no edifício escolar,
a sala de informática teve a maior votação, com aproximadamente 41%, o que constata
que os alunos preferem espaços de maior interação visual e tecnológica e com conforto
térmico, como demonstrado na Figura 03.
Figura 03 – Poema dos Desejos com ilustração da sala de informática,
evidenciando o aparelho de ar condicionado.

Fonte: Arquivo pessoal (2013).
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Ressalta-se na análise dos desenhos, a presença dos equipamentos de ar condicionado,
representados com detalhes, o que demonstra a influência do conforto térmico no nível
de satisfação do usuário. Conclui-se desta forma, que as condições ambientais podem
influenciar o processo de decisão e identificação dos espaços preferidos em um
ambiente escolar.
4

AVALIAÇÃO TÉCNICA – DADOS QUANTITATIVOS

Para realização desta etapa, levantou-se uma série de dados estáticos e dinâmicos do
edifício para analisar o conforto, através de medições de variáveis ambientais. Foram
considerados como relevantes para as medições dos parâmetros ambientais as variáveis:
temperatura, iluminação e nível de ruído. Tais parâmetros foram avaliados em três dias
distintos (24 de outubro, 31 de outubro e 14 novembro de 2013), o primeiro dia foi
caracterizado por uma forte insolação, o segundo com o tempo nublado (ambas as
visitas ocorreram no período vespertino, entre 15h às 17h) e o terceiro dia, também
nublado, mas no período da manhã, entre as 9h às 11hs. Os dias de medição foram
decorridos durante o período letivo, e conforme autorizado pela escola. Entretanto
importa-se ressaltar que os referidos meses, juntamente com o mês de Fevereiro e
Março, foram considerados os meses mais quentes do ano, conforme dados
meteorológicos locais.
Tais medições foram realizadas durante pleno desenvolvimento de atividades escolares,
sem interromper a rotina dos usuários, com os alunos presentes nas salas de aula
visando com isso, alterar o menos possível a rotina escolar dos estudantes e obter
resultados mais próximos da realidade.
Durante as medições, foi observado que os alunos, em horário de recreio, permanecem
no pátio coberto que fica localizado embaixo das salas de aula do primeiro piso. Essa
concentração de alunos, em um espaço reduzido e próximo as salas de aula, deve-se à
ausência de sombreamento da área de vivência (Figura 04). Foram identificadas áreas
vulneráveis nos limites internos da escola, em especial próximo aos muros com gradis
por permitirem o contato dos alunos com o exterior.
Figura 04 – Concentração de alunos em uma pequena área de sombra

Fonte: Arquivo pessoal (2013)

Após as medições, pôde-se concluir que os que os níveis de luminosidade na escola são
satisfatórios somente quando conjugados iluminação natural e artificial, conforme
definidos na norma, mesmo em dias com céu encoberto. Em alguns pontos, tal como em
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proximidade da janela, os níveis de iluminação excedem o previsto na norma, o que
indica que naqueles locais poderia haver uma diminuição da iluminação artificial
conjugados com sensores fotoelétricos.
Além do ruído provocado pelo horário de recreio, este dividido em três turnos, a escola
aderiu ao Programa do Governo intitulado “Mais Educação” que prevê a utilização da
escola para a realização de atividades extracurriculares. No entanto, verificou-se que a
infraestrutura da escola não está preparada para receber tal Programa, pois ao receber
alunos de diferentes turnos, durante o período de aula, acaba por gerar concentração
excessiva de alunos nas instalações da escola, e consequentemente, maior ruído durante
o período de aula.
Foi observado também que os aspectos construtivos não contribuem para minimizar tal
problema. A materialidade das salas de aula possui propriedades de baixo coeficiente de
absorção de som, sendo assim, as medições de ruído in loco afirmaram o alto nível de
ruído interno, causando a insatisfação, improdutividade e desconforto aos usuários. Não
existe tratamento acústico nas alvenarias do edifício e tão pouco nos forros das salas de
aulas e demais espaços para as atividades complementares. Sendo assim, as medições in
loco afirmaram o alto nível de ruído interno devido aos motivos acima mencionados,
causando a insatisfação, improdutividade e desconforto entre os usuários. Para resolver
o problema da acústica, muitas vezes, é necessário fechar a porta das salas de aula
interrompendo a corrente de ar, proporcionada pela ventilação cruzada, aumentando
assim, a temperatura na sala de aula.
Foi observado também que a temperatura nas salas de aula é superior a temperatura de
conforto, de acordo com a carta Bioclimática da cidade de Vitória-ES. Em alguns casos,
as salas localizadas ao oeste possuem temperaturas que superam até 1,5ºC as
temperaturas das salas de aula localizadas a leste.
A cobertura é do tipo laje impermeabilizada com telha do tipo onduline fixada sobre
estrutura metálica com aberturas em cobogó nas fachadas leste e oeste para maior
circulação de ar entre a laje e cobertura. Tal sistema construtivo proposto possui elevada
transmitância térmica. Outro problema identificado foram os brises horizontais
presentes na fachada que se encontram mal dimensionados, verificando-se, em
determinados horários, a incidência solar direta nos vãos envidraçados (Figura 05).
Figura 05 – Vista externa do edifício com os brises horizontais na fachada

Fonte: Arquivo pessoal (2013)
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O Quadro 01 a seguir apresenta o resultado das medições realizadas no dia 31 de
outubro de 2014, durante o período da tarde (aproximadamente às 15hs). Observa-se
que as salas de aula localizadas no segundo pavimento apresentam temperaturas mais
elevadas do que aquelas situadas no primeiro pavimento devido a elevada transmitância
térmica da cobertura. A sala de aula 05, apesar de estar localizada a leste, possui
temperatura superior em relação às demais salas, o fato se justifica pela sua localização
acima da cozinha. As salas de aula 04 e 12, apesar de estarem localizadas a oeste, não
apresentam altas temperaturas pois o bloco da rampa que sobressai do edifício, serve
como sombreamento para estas salas.
Quadro 01- Dados coletados em uma das visitas ao Edifício Estudo de caso
VISITA UMEF TUFFY NADER
Temperatura Externa
31°
Período Vespertino
AMBIENTE
Sala de Aula 05
Sala de Aula 08
Sala de Aula 01
Sala de Aula 04
Sala de Aula 13
Sala de aula 16
Sala de Aula 09
Sala de Aula 12

DIA

LOCALIZAÇÃO
Leste
Leste
Oeste
Oeste
Leste
Leste
Oeste
Oeste

PAV 1
PAV 1
PAV 1
PAV 1
PAV 2
PAV 2
PAV 2
PAV 2

31/10

Valores Coletados
Ilum (lux)* Ruído (dB)** Temp (°C)
520
75
28,8
450
75
27
612
74
27
585
74
27
580
74
28
535
65
27,2
660
71
29,8
424
73
27,2

* De acordo com NBR-5413/1992 os níves de referência para centro das salas de
aula variam de 200 a 500 lux
** De acordo com a NBR-10152/1987 os níveis de referência para salas de aula é
de 40 a 50 dB.

Fonte: Arquivo Pessoal (2014)

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola exerce o papel fundamental de desenvolvimento da socialização,
proporcionando à criança a experiência coletiva e a oportunidade do conhecimento,
através de um processo contínuo e evolutivo. Contrariando uma sociedade marcada pela
divergência e marginalização, a escola pública deve contrastar esta realidade através da
arquitetura inclusiva promovendo espaços com dignidade e inovação, estimulando a
criança aos novos saberes e proporcionando oportunidade para a mudança
socioeconômica.
Considerando a arquitetura, estrutura física da escola, esta deve ir de encontro aos
anseios do que se espera de uma instituição de ensino, promovendo desta forma a
interação com a sociedade, a qualidade ambiental para os seus usuários e espaços com
recursos que favoreçam o processo ensino aprendizagem.
Em relação aos aspectos ambientais, o edifício escolar deve garantir a relação espaçousuário, através do adequado conforto térmico, acústico, lumínico e visual, gerando uma
maior relação com o ambiente natural. Desde a fase de programação e concepção de
projeto, deve-se priorizar necessidades funcionais e comportamentais.
Através do trabalho efetuado foram identificados problemas de desconforto, causados
por temperaturas excessivas e ruídos internos e externos, principalmente nas salas de
aula em proximidade ao pátio e naquelas voltadas para oeste. Sendo assim, as medições
de ruído in loco afirmaram o alto nível de ruído interno, causando a insatisfação,
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improdutividade e desconforto aos usuários. A falta de área verde e a elevada
transmitância térmica da cobertura também contribuem para aumento da temperatura no
interior das salas de aula.
Percebe-se, assim, que o modelo construtivo utilizado nos edifícios escolares, incluindo
aqueles da Rede Municipal de Vila Velha - ES, especificamente do edifício Estudo de
Caso, não atendem plenamente as necessidades específicas em relação à eficiência
energética e ao conforto ambiental, contribuindo para o desenvolvimento de um modelo
construtivo com falhas em sua execução.
Entende-se, portanto, que a construção de edifícios escolares deve seguir um padrão
mínimo de qualidade, levando em consideração a situação específica onde o edifício
será implantado, analisando soluções que buscam o conforto e a eficiência energética.
Dessa forma, pode-se dizer que a construção de edificações escolásticas deve garantir
uma melhor relação com o seu entorno, adequando da melhor maneira possível a
realidade climática local e as necessidades socioculturais.
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RESUMO
Terminais de embarque aeroportuários configuram espaços complexos que atendem, diariamente, grande
fluxo de passageiros das mais variadas origens e que, em alguns casos, possuem limitações específicas. É
importante considerar-se a necessidade de adaptação dessas edificações visando garantir o atendimento a
todos os usuários, especialmente em relação às condições de acessibilidade espacial. Este trabalho é fruto
de um projeto de iniciação científica com abordagem multimétodos – pesquisa bibliográfica, visita
exploratória, passeio acompanhado e grupo focal – que tem como objetivo avaliar as condições de
acessibilidade espacial do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Pelotas/RS de acordo
com os critérios e parâmetros estabelecidos em normas técnicas. Por acessibilidade espacial entende-se a
possibilidade de acesso aos diferentes lugares por qualquer pessoa, identificação das atividades que ali
ocorrem e viabilidade de uso dos equipamentos disponíveis de forma independente. Pode ser classificada
em quatro componentes: orientação espacial, comunicação, deslocamento e uso. Para o desenvolvimento
deste trabalho utilizou-se o método denominado visita exploratória, que consiste em uma visita ao local
estudado e registro das condições de acessibilidade – a partir do preenchimento de informações em
planilhas e levantamento métrico e fotográfico. Os resultados apontam que a edificação possui problemas
relacionados a todos os componentes anteriormente citados. Em relação ao deslocamento pode-se
exemplificar a inexistência de piso antiderrapante nas áreas que conduzem até a entrada do edifício. No
quesito orientação espacial destaca-se a falta de informação que conduza às saídas de emergência.
Referente aos componentes comunicação e uso, pode-se citar, respectivamente, a falta de serviços de
atendimento para deficientes auditivos e a falta do símbolo internacional de acesso no sanitário acessível.
Através do método aplicado pode-se verificar que o Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional
de Pelotas enfrenta, ainda, muitos problemas relacionados à acessibilidade espacial e, para que sejam
solucionados, deve-se incorporar as recomendações indicadas na norma técnica brasileira de
acessibilidade e, ainda, intervenções que levem em consideração as dificuldades dos diferentes usuários
do espaço – como, por exemplo, cegos, idosos, pessoas em cadeiras de rodas e estrangeiros.
Palavras-chave: Acessibilidade Espacial, Terminal de Passageiros, Orientação Espacial.

ABSTRACT
Airport loading terminals configure complex spaces that meet, daily, great flow of passengers from all
over the world and that, in some cases, have specific limitations. It is important to consider the need to
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adapt these buildings in order to guarantee the service to all users, especially regarding the conditions of
spatial accessibility. This work is the result of a research project with multimethod approach –
bibliographical research, exploratory visit, guided tour and focus group – that aims at assessing the
wayfinding conditions of the passenger terminal of the International Airport of Pelotas/RS according to
the criteria and parameters established in technical standards. Spatial accessibility means the possibility of
access to different locations by any person, identification of the activities that take place there and
viability of using available equipment in an independent way. It can be classified in four components:
wayfinding, communication, displacement and use. The method called exploratory visit was used for the
development of this work, which consists in a visit to the studied place and record of the accessibility
conditions – from filling in information in spreadsheets and metric and photographic survey. The results
indicate that the building has problems regarding all the components mentioned. In relation to the
displacement, there is a lack of non slip flooring in areas that lead to the entrance of the building.
Regarding the spatial orientation there is a lack of information that leads to the emergency exists. There is
a lack of care services for deaf and a lack of the international symbol of access to accessible toilet which
are components of communication and use, respectively. Through the applied method, it was found that
the passenger terminal of the International Airport of Pelotas/RS still faces many problems related to the
spatial accessibility and, for these issues to be solved, the recommendations in the Brazilian technical
standard of accessibility should be incorporated and also interventions that take into account the needs of
the different users of the place – as blind people, elderly, people in wheelchairs and foreigners, for
example.
Key words: Spatial Accessibility, Passenger Terminal, Wayfinding.

1

INTRODUÇÃO

Tendo em vista que o Brasil sediará a nível mundial nos próximos dois anos grandes
eventos esportivos - Copa do Mundo de Futebol em 2014 e Olimpíadas e
Paraolimpíadas em 2016 - é importante considerar a necessidade de adaptação das
edificações e espaços de uso público e coletivo visando garantir o atendimento a
diversidade de pessoas que chegarão e/ou transitarão no país neste período. Cabe
ressaltar que a maioria dessas delegações, oriundas de outros países, chegará ao Brasil
pelos aeroportos, assim como os expectadores estrangeiros (voos internacionais) e os
próprios brasileiros (voos domésticos) no deslocamento entre as cidades-sede da Copa.
Em função disso, cabe um olhar sobre as edificações que abrigam esse tipo de atividade,
especialmente em relação às condições de acessibilidade espacial, tema norteador desta
pesquisa.
Este trabalho é fruto de um projeto de iniciação científica com abordagem multimétodos
– pesquisa bibliográfica, visita exploratória, passeio acompanhado e grupo focal – e tem
como objetivo avaliar as condições de acessibilidade espacial do Terminal de Embarque
do Aeroporto Internacional de Pelotas/RS de acordo com parâmetros estabelecidos em
normas técnicas. Neste artigo estão expostos somente os resultados obtidos a partir da
aplicação do método denominado visita exploratória, aplicado com o intuito de avaliar
as condições de acessibilidade espacial, de forma geral, deste Terminal. O método
consiste em visitas ao local estudado, registro das condições de acessibilidade em
planilhas e levantamento métrico e fotográfico.
2

ACESSIBILIDADE ESPACIAL

A Constituição Brasileira de 1988 garante o direito de igualdade a todos os cidadãos
sem que haja discriminações. Conforme Dischinger et. al. (2012), para que a inclusão
aconteça, são necessárias ações que propiciem mudanças no ambiente físico para, assim,
atingir melhores condições de acessibilidade espacial e permitir a todas as pessoas a
fácil realização das atividades cotidianas. Para isso, faz-se necessária a eliminação das
barreiras que impedem ou limitam o acesso a algo, classificadas como físico-espaciais
(barreiras arquitetônicas) ou atitudinais (DISCHINGER ET. AL., 2012).
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As barreiras físico-espaciais são os elementos, naturais ou construídos, que dificultam a
realização de atividades desejadas. Podem se dividir entre permanentes ou dinâmicos,
de acordo com sua duração no espaço. São exemplos às declividades acentuadas e,
também, o excesso de propagandas nos centros urbanos. Já as barreiras atitudinais criam
empecilhos para a participação individual na sociedade, baseados nas dificuldades
particulares de cada um. O preconceito está enraizado na cultura popular, muitas vezes
pelo pouco conhecimento sobre o que as pessoas com deficiências podem ou não fazer.
Por isso, acaba ocorrendo discriminação, por exemplo, quando deficientes físicos
ocupam cargos administrativos em empresas. É de suma importância, portanto, a
conscientização da população quanto à inclusão social dos deficientes.
É correto afirmar que o espaço deve atender com conforto e flexibilidade todos os seus
usuários. Porém, para criar ambientes acessíveis a todas as pessoas, é essencial conhecer
as diferentes necessidades de cada indivíduo. Ou seja: só é possível atingir a
acessibilidade a partir da experiência do usuário em relação ao espaço construído
(GUIMARÃES, 2009). A prática da inclusão social repousa em princípios até então
considerados incomuns, tais como: a aceitação das diferenças individuais, a valorização
de cada pessoa, a convivência dentro da diversidade humana, a aprendizagem através da
cooperação (KAZUMI, 1997). Todavia, para atingirmos a inclusão social, devemos
primeiramente entender o significado do termo “acessibilidade espacial”.
Consoante às ideias de Bins Ely (200-), a Acessibilidade Espacial pode ser definida
como a possibilidade de acesso aos mais variados lugares e atividades, como também o
uso de seus equipamentos de maneira independente. Portanto, é necessário ter
informação sobre as atividades e os locais onde elas ocorrem, além de deslocar-se com
praticidade e manejar os equipamentos sem que seja necessário conhecimento prévio de
sua utilização. Todas essas ações devem ser realizadas com segurança, conforto e
independência.
2.1

Componentes de Acessibilidade Espacial

A fim de orientar as ações de avaliação e fiscalização dos edifícios públicos, a
acessibilidade espacial pode ser classificada em quatro categorias: orientação espacial
comunicação, deslocamento e uso (DISCHINGER, BIS ELY E PIARDI, 2012).
A orientação espacial está relacionada tanto às configurações arquitetônicas e
informações adicionais (placas, sinais, letreiros), quanto às condições dos indivíduos de
perceber, processar as informações e agir.
A comunicação diz respeito às possibilidades de troca de informações interpessoais e
entre indivíduos e equipamentos de tecnologia assistiva. Em aeroportos deve haver
terminais com computadores ou telefones especiais para surdos, por exemplo.
O componente deslocamento refere-se à possibilidade de qualquer pessoa movimentarse ao longo de percursos horizontais e verticais (escadas, corredores, elevadores) de
forma independente, segura e confortável.
Por fim, o uso condiz com a possibilidade efetiva de participação e realização de
atividades por todos os usuários do espaço.
3

MATERIAL E METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste estudo foi necessária, inicialmente, a condução de uma
pesquisa bibliográfica acerca dos principais temas abordados. A pesquisa bibliográfica
caracteriza-se pela utilização de materiais já publicados e de cunho científico como
fonte principal. Assim, consegue-se embasar os conceitos necessários para o
desenvolvimento deste projeto, como orientação espacial.
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Intercalado com os estudos teóricos, foi também aplicado o método denominado visita
exploratória, caracterizado como o primeiro contato com o objeto de estudo, na qual é
possível conhecer o ambiente e suas características. Segundo Ornstein e Romero (1992,
p.23) este método serve para “[...] analisar a funcionalidade do ambiente construído,
propiciando a indicação dos principais aspectos positivos e negativos do objeto de
estudo”.
Para viabilizar o registro das atuais condições de orientação do Terminal de Embarque
do Aeroporto Internacional de Pelotas, utilizou-se técnicas de levantamentos fotográfico
e métrico, além do preenchimento das informações coletadas em planilhas. Para isso,
adotou-se o instrumento desenvolvido por Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012)
intitulado “Planilhas de Avaliação desenvolvidas pelo Programa de Acessibilidade às
Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida nas Edificações de Uso Público do
Ministério Público de Santa Catarina.”.
As planilhas desenvolvidas pelos autores são em número de seis: Planilha 1- Áreas de
Acesso ao Edifício; Planilha 2- Saguões, Salas de Recepção e Espera; Planilha 3Circulações Horizontais; Planilha 4- Circulações Verticais; Planilha 5- Sanitários para
Deficientes; e Planilha 6- Locais para Atividades Coletivas. No caso do Aeroporto
Internacional de Pelotas, por possuir um terminal do tipo centralizado – onde todas as
atividades apresentam-se concentradas em um único edifício – um único nível e um
layout do tipo linear (as áreas de processamento e de acomodação de passageiros são
comuns e o acesso à aeronave ocorre de forma direta), as planilhas de número 4 e 6 não
foram aplicadas.
4

RESULTADO E DISCUSSÃO

Através do preenchimento das informações coletadas a partir de técnicas de observação,
medição e registro fotográfico, foi possível organizar os resultados obtidos no método
denominado visita exploratória na forma de quadros. Cada um dos quadros é composto
por quatro colunas. Na primeira, é indicado o item conferido; na segunda, indica-se a
qual componente de acessibilidade o item se relaciona. A terceira coluna evidencia o
problema em si; na quarta coluna, é informado se a situação observada é positiva ou
negativa e; na quinta e última coluna, apresentam-se imagens ilustrativas dos problemas
identificados. A seguir apresentam-se os pictogramas referentes a cada um dos
componentes de acessibilidade especial. (Figura 1).
Figura 1: Ícones referentes aos componentes de acessibilidade espacial.

No quadro 1– ÁREAS DE ACESSO AO EDIFÍCIO – identificaram-se problemas
referentes aos quatro componentes da acessibilidade. Nota-se maior incidência nos
problemas relacionados aos componentes deslocamento e orientação espacial. No
quesito deslocamento, pode-se exemplificar a falta de semáforo na rua defronte ao
Terminal e a inexistência de sinalização da demarcação das áreas de trânsito de
pedestres, que conduzem até a entrada do edifício público. A carência no componente
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orientação espacial pode ser exemplificada pela falta de sinalização tátil alerta
indicando obstáculos ao longo do percurso.
No quadro 2 – SAGUÃO, SALA DE RECEPÇÃO E ESPERA – pode-se identificar que
a maioria dos problemas diz respeito aos componentes: comunicação e orientação
espacial. A inexistência de um alarme de incêndio luminoso e a falta de serviços de
atendimento para deficientes auditivos – como intérpretes – foram alguns problemas
identificados em relação à comunicação. No quesito orientação espacial, percebeu-se
que as saídas de emergência não possuem indicação luminosa e não se identificou meio
de orientar o usuário com restrição visual total, como um totem com informação tátil.
No quadro 3 – CIRCULAÇÃO HORIZONTAL – destaca-se alguns problemas em
relação ao componente deslocamento. Capachos mal fixados e falta de piso contrastante
na faixa de ampla circulação são exemplos dos problemas identificados em relação a
este componente. Aspectos positivos foram identificados em relação à orientação
espacial, visto que as placas de sinalização são visíveis e possuem contraste entre texto
e fundo. Em relação ao uso, também se destaca como positivo as maçanetas das portas,
que são do tipo alavanca e estão instaladas na altura estabelecida pela norma, entre 90
cm e 110 cm.
No quadro 4 – SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS – são evidenciados
problemas relacionados a todos os componentes. A identificação dos banheiros a partir
de pictogramas não está acompanhada do símbolo internacional de acessibilidade e,
existe apenas um sanitário acessível no edifício, utilizado por ambos os sexos. No
interior do sanitário estão instaladas barras de apoio na lateral e ao fundo da bacia
sanitária, porém em desacordo com os parâmetros estabelecidos na norma técnica de
acessibilidade. Apesar de todos os acessórios estarem fixados em alturas acessíveis, não
há espaço livre ao lado do sanitário para a transferência das pessoas em cadeiras de
rodas.
É importante salientar que os resultados aqui expostos dizem respeito a uma síntese do
trabalho em função do número limitado de páginas.
Quadro 1: Áreas de Acesso ao Edifício.

Fonte: Autores.
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Quadro 2: Saguão, Sala de Recepção e Espera.

Fonte: Autores.

Quadro 3: Circulações Horizontais.

Fonte: Autores.
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Quadro 4: Sanitário para Deficientes.

Fonte: Autores.

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A visita exploratória foi de fundamental importância para conhecimento e avaliação
prévia dos problemas existentes no local de estudo. Foram identificados problemas
relacionados a todos os componentes de acessibilidade. Porém, as maiores deficiências
foram apontadas quanto aos componentes: orientação espacial e deslocamento,
observados pela falta de sinalização tátil e falta de cores contrastantes no piso,
respectivamente; seguidos dos componentes uso e comunicação, onde observamos
diversas irregularidades em relação ao banheiro acessível, e a falta de alarme de
incêndio luminoso, por exemplo.
Entretanto, foram encontrados muitos aspectos positivos em relação aos componentes
de acessibilidade no Terminal de Embarque do Aeroporto Internacional de Pelotas.
Pode-se destacar quanto ao componente deslocamento, por exemplo, que todas as
passagens na área de circulação interna possuem faixa livre de obstáculos. Todas as
maçanetas, ligadas ao componente uso, encontram-se entre 90 cm e 110 cm (altura
estabelecida pela norma técnica). Quanto aos componentes comunicação e orientação,
pode-se evidenciar a existência de um telefone TDD (Telefone Transmissor de
mensagens de Texto) e a clara identificação do balcão de atendimento desde a entrada
no edifício, respectivamente.
Através do método aplicado pode-se verificar que o Terminal de Passageiros do
Aeroporto Internacional de Pelotas enfrenta, ainda, muitos problemas relacionados à
acessibilidade espacial e, para que sejam solucionados, devem-se incorporar as
recomendações indicadas na norma técnica brasileira de acessibilidade e, ainda,
intervenções que levem em consideração as dificuldades dos diferentes usuários do
espaço – como, por exemplo, cegos, idosos, pessoas em cadeiras de rodas e
estrangeiros.
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RESUMO
Este artigo aborda a relação entre estrutura para megaeventos e a área urbana onde se insere. O objetivo
do artigo é avaliar o impacto gerado por uma estrutura para megaeventos, nomeadamente a Arena do
Grêmio, em área urbana de Porto Alegre, especificamente, a Vila Farrapos. Além da observação de
comportamento de usuários da área, são analisadas as percepções dos moradores em relação ao impacto
visual da Arena e ao uso dos espaços públicos. Os métodos utilizados para o desenvolvimento do trabalho
incluem pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, e estudo de caso, com caráter descritivo e
explicativo. Como procedimentos metodológicos foram aplicados questionários, entrevistas e realizadas
observações na área do estudo. Os principais resultados deste estudo evidenciam que o impacto estético
positivo gerado pela Arena parece ser o mais relevante. Ainda, o uso dos espaços públicos pelos
moradores está diretamente relacionado com a distância de tais espaços à Arena evidenciando-se um
maior uso das ruas e praças mais distantes por aqueles que vivem na Vila, sobretudo em dias de jogos. Os
resultados obtidos possibilitam o avanço no conhecimento acerca do impacto de estruturas para
megaeventos sobre áreas urbanas residenciais e podem servir de apoio a decisões envolvendo futuros
projetos de tais estruturas a serem inseridas no meio urbano.
Palavras-chave: Estrutura para megaeventos, Avaliação de impacto urbano, Percepção dos moradores.

ABSTRACT
This article addresses the relationship of structure to mega events and urban areas where it operates. The
aim of the paper is to evaluate the impact generated by a structure for major events, namely the Arena do
Grêmio in the urban area of Porto Alegre, specifically, the Farrapos village. Apart from observing the
behavior of users of the area, the perceptions of residents are analyzed regarding the visual impact of the
Arena and the use of public spaces. The methods used for the development of work include literature and
documentary research, and a case study with descriptive and explanatory character. As methodological
procedures questionnaires and interviews were applied and observations made in the study area. The
main results of this study demonstrate that the positive aesthetic impact generated by the Arena do
Grêmio seems to be the most relevant. Moreover, the use of public spaces by residents is directly related
to the distance of such spaces to the Arena evidencing greater use of more distant streets and plazas by
those who live in the village, especially on game days. The results make possible advances in knowledge
about the impact of structures for mega-events on residential urban areas and can serve to support
decisions involving future designs of such structures to be included in the urban environment.
Keywords: Structure for mega-events, Urban impact assessment, Perception of residents.
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1

INTRODUÇÃO

A implantação de grandes estruturas traz consigo transformações muito significativas
para o local e as pessoas que nele vivem e trabalham, interferindo, de modo geral, no
próprio funcionamento da cidade. Isso acontece, principalmente, devido aos
megaeventos que esses equipamentos urbanos comportam, grandes acontecimentos que
movimentam um considerável volume de capital e causam transformações
sócioespaciais nas cidades onde ocorrem (MELO E GAFFNEY, 2010). Os megaeventos
aqui tratados podem ser entendidos, de maneira geral, como estruturas complexas
organizadas por distintos atores e instituições e que tem o potencial de impactar o
espaço urbano (CHALKLEY E ESSEX, 1999).
Neste sentido, o impacto que causam é multifacetado e pode ser categorizado em:
econômico, sociocultural e ambiental (WAITT, 2003; LENSKYJ, 2002; FINCH, 2012;
MULLER, 2012). Quanto aos impactos econômicos, incluem o aumento da carga
tributária e dos preços de habitação, que ao mesmo tempo que, valoriza o imóvel para o
proprietário, dificulta a compra ou aluguel por parte do inquilino (LENSKYJ, 2002). Já
os impactos socioculturais e ambientais podem incluir a mudança de moradores
(FINCH, 2012), a destruição ambiental e a sobrecarga na infraestrutura urbana
(MULLER, 2012). Desta forma, são os habitantes de áreas com megaestruturas que
tendem a ser afetados pelos impactos associados a esses eventos (WAITT, 2003).
Deste modo, a fim de minimizar os impactos negativos, é necessário estudar a
percepção dos moradores em relação ao megaevento e à megaestrutura (ATKINSON et
al., 2008). A importância dessa consideração dos usuários no processo de planejamento
baseia-se, também, no fato de que, o mundo físico e suas propriedades têm efeitos sobre
o comportamento das pessoas (PROSHANSKY et al., 1983). Essa relação entre as
qualidades físico-espaciais de um ambiente e o comportamento das pessoas é estudada
pela área ambiente-comportamento que defende que a avaliação estética favorável ou
não que um observador faz de um ambiente influencia a experiência que este terá no
espaço (NASAR, 1997). Desta forma, a avaliação da qualidade de um projeto relacionase diretamente à avaliação de desempenho de edificações e de espaços urbanos por meio
da percepção de seus usuários (REIS E LAY, 2006).
A percepção dos moradores já é considerada importante para o sucesso de megaeventos
em países desenvolvidos, contudo, poucas pesquisas foram realizadas sobre tal tema em
países em desenvolvimento (ZHOU et al., 2007). Da mesma forma, ainda há pouca
evidência disponível sobre o impacto de megaestruturas em escala de bairro, e os
resultados dos estudos existentes nem sempre são facilmente comparáveis (AHLFELDT
E MAENNIG, 2010). Logo, existem claras lacunas do conhecimento sobre a percepção
dos usuários de áreas afetadas pela implantação de megaestruturas, sustentando a
necessidade da realização de estudos que contribuam para um maior conhecimento
acerca dos impactos gerados por esses equipamentos e seus megaeventos sobre os
usuários dos espaços urbanos.
Portanto, o objetivo deste artigo é avaliar o impacto gerado por uma estrutura para
megaevento, nomeadamente a Arena do Grêmio, por meio da percepção dos moradores
da área de baixa renda onde tal estrutura está inserida, a Vila Farrapos, situada na zona
Norte de Porto Alegre/RS. Especificamente, além do impacto estético gerado pela
Arena do Grêmio, são consideradas as percepções dos moradores com relação aos usos
dos espaços públicos (ruas e praças).
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METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos adotados neste trabalho incluem levantamento de
arquivo e levantamento de campo. Como parte do levantamento de arquivo, foram
coletados dados do IBGE (2010) sobre a população e área da Vila Farrapos. O
levantamento de campo inclui a coleta de dados por meio de questionários, entrevistas e
observações da presença de pessoas nos espaços abertos, realizados em áreas mais
próximas à Arena do Grêmio, aquelas mais afetadas pela implantação desta estrutura.
Assim, a área de estudo engloba um raio de 300 metros a partir da Arena, e inclui nove
quadras delimitadas: ao norte, pela Avenida Padre Leopoldo Brentano; ao sul, pela rua
Graciano Camozzato; a oeste, pela rua Frederico Mentz; e ao leste, pela rua Battistino
Anele (Fig. 1a). Em seguida, a área delimitada foi dividida em três zonas: 1, 2 e 3 (Fig.
1b) com intuito de observar possíveis diferenças nas percepções dos usuários conforme
sua proximidade com a Arena.
Figura 1 – (a) Delimitação da área de estudo; (b) Delimitação das zonas
(a)

(b)

Fonte: Elaboração própria (2013), adaptado do Google Earth (2013).

Após a divisão das zonas, cada quadra teve sua frente classificada com o intuito de
verificar possíveis diferenças entre as percepções dos moradores de acordo com as
vistas da Arena a partir de suas moradias, conforme segue: (a) frente norte (de frente
para a Arena); (b) frente sul (de costas para a Arena); e (c) frentes oeste e leste (de lado
para a Arena) (Fig. 2a). A partir dessa classificação, foram selecionas cinco residências
por frente em cada zona. Considerando que são 3 frentes, foram aplicados 15
questionários em cada uma das três zonas, totalizando 45 questionários, aplicados
conforme a disponibilidade dos respondentes. Essa seleção possibilitou uma amostra
mais homogênea da área de estudo. Visando obter dados qualitativos complementares,
foram realizadas 23 entrevistas, sendo: 10 na zona 1, 6 na zona 2, e 7 na zona 3.
O questionário incluía questões fechadas simples relativas às avaliações estéticas da
Arena e da Vila Farrapos (antes e depois da implantação da Arena) e imagens. As
imagens escolhidas mostram distintas perspectivas da Arena: a partir do interior da Vila;
da sua frente, e da Freeway. Estas fotografias, tiradas no período da tarde em dias
ensolarados, foram editadas no programa Photoshop com o propósito de retirar a Arena
do Grêmio e possibilitar a comparação pelos respondentes de duas cenas, uma com e
outra sem a Arena, a partir de um mesmo ponto de observação. Assim, ao aplicar o
questionário, foram apresentadas duas pranchas A3 (2 imagens em cada) e uma prancha
A4 (1 imagem) com tais cenas.
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Para aferição do uso, foram utilizadas perguntas fechadas de escolha simples e múltipla.
A fim de identificar possíveis interferências nas respostas, ocasionadas por
determinados aspectos, foram também analisadas: (a) a proximidade de moradia em
relação ao estádio; (b) o time para o qual o respondente torce; (c) as melhorias da
qualidade de vida em geral; (d) o tempo de moradia na Vila; (e) e a melhoria na
autoestima dos moradores. Além da aplicação dos questionários e da realização das
entrevistas estruturadas, foram realizadas observações da presença de pessoas nas
praças e ruas em dias com e sem jogo na Arena, visando extrair o maior número de
informações acerca de possíveis mudanças na área após a implantação do equipamento.
A coleta de tais dados foi realizada diretamente na área por 5 pesquisadores, divididos
em 2 grupos. A aplicação dos questionários e entrevistas ocorreu nos dias 2 e 3 de
novembro de 2013. As observações da presença de pessoas foram realizadas durante os
dias 3 (dia sem jogo) e 10 (dia com jogo) de novembro de 2013 às 16h (horário de
Brasília), 1 hora antes do início da partida no dia de jogo, dias estes com as mesmas
condições climáticas, de maneira a possibilitar a comparação entre os usos das praças
em dia com e sem jogo.
Os dados obtidos por meio dos questionários foram tabulados no programa LimeSurvey
e transferidos para o programa estatístico PASW Statistics 8 para posterior análise. Os
dados foram analisados por meio de testes estatísticos não paramétricos como KruskalWallis e tabulação cruzada (Phi). O primeiro identifica a existência de diferença
estatisticamente significativa entre as avaliações realizadas pelos respondentes de cada
uma das três zonas. Enquanto o segundo revela a existência de relação entre duas
variáveis. Os dados obtidos nas entrevistas foram tabulados no Excel (versão 2010) e
respostas a questões do tipo “Mencione quais os maiores benefícios gerados pela Arena
na Vila Farrapos”, foram analisados por meio das frequências e significados das
respostas. As menções mais significativas foram utilizadas para explicar os resultados
obtidos nos testes estatísticos. Nas observações da presença de pessoas foram
registrados o número e, a caracterização dos usuários (moradores ou torcedores), assim
como as atividades que estavam sendo realizadas nas distintas praças no dia sem jogo e
no dia com jogo. Para a realização das observações foi elaborado um mapa com a
localização das nove praças existentes na área e o trajeto a ser percorrido (Fig. 2b).
Figura 2 – (a) Delimitação das frentes das quadras; (b) Identificação das Praças e
trajeto da observação

(a)

(b)

Fonte: Elaboração própria (2013), Adaptado do Google Maps (2013).
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RESULTADOS

3.1 Impacto estético
A expressiva maioria do total dos respondentes (90,11% - 41 de 45) considera a Arena
bonita. Esta avaliação positiva significativa não foi afetada pelo fato de ser, ou não,
torcedor do Grêmio, já que 96,16% (25 de 26) dos torcedores do Grêmio e 84,22% (16
de 19) dos torcedores do Internacional consideram a Arena bonita. Quando inquiridos
sobre a preferência entre as cenas 1 e 2, 96,15% (25 de 26) dos gremistas e 63,16% (12
de 19) dos colorados preferem a cena 1, que continha a Arena (Tab. 1). Quando
questionados em relação às cenas 3 e 4, a clara maioria dos moradores gremistas
(96,15% - 25 de 26) e a maioria dos moradores colorados (73,68% - 14 de 19) preferem
a cena 3 (Tab. 1). Ainda, a totalidade da amostra de respondentes avaliou a cena 5 como
bonita (Tab. 1). Assim, embora estes resultados tendam a revelar uma melhor avaliação
de cenas com a Arena do Grêmio por parte dos moradores gremistas do que pelos
colorados, não foram encontrados relações estatisticamente significativas (Tabulação
Cruzada, Phi) entre estes dois grupos e suas avaliações estéticas. Logo, pode-se concluir
que o time para o qual a pessoa torce tem apenas um efeito marginal, não sendo
determinante na percepção e avaliação estética positiva da Arena do Grêmio.
Tabela 1 – Grau de satisfação com as cenas
Resposta
Bonita
Nem bonita nem feia
Feia
Bonita
Nem bonita nem feia
Feia
Bonita
Nem bonita nem feia
Feia
Bonita
Nem bonita nem feia
Feia
Bonita
Nem bonita nem feia
Feia
Cena 1
Cena 2
Cena 3
Cena 4

Zona 1 (15)
Zona 2 (15) Zona 3 (15)
Grau de satisfação com a cena 1
40,00%
66,67%
53,33%
20,00%
26,67%
6,67%
40,00%
6,67%
40,00%
Grau de satisfação com a cena 2
20,00%
33,33%
40,00%
20,00%
33,33%
20,00%
60,00%
33,33%
40,00%
Grau de satisfação com a cena 3
86,67%
93,33%
100,00%
6,67%
0,00%
00,00%
6,67%
6,67%
00,00%
Grau de satisfação com a cena 4
26,67%
53,33%
60,00%
40,00%
33,33%
13,33%
33,33%
13,33%
26,67%
Grau de satisfação com a cena 5
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Preferência entre as cenas 1 e 2
73,33%
86,67%
86,67%
26,67%
13,33%
13,33%
Preferência entre as cenas 3 e 4
86,67%
86,67%
86,67%
13,33%
13,33%
13,33%

Total (45)
53,33%
17,78%
28,89%
31,11%
24,45%
44,44%
93,33%
2,22%
4,45%
46,67%
28,89%
24,44%
100,00%
0,00%
0,00%
82,23%
17,77%
86,67%
13,33%

Fonte: Elaboração própria (2013)

Quando questionados a respeito da aparência da Vila Farrapos após a construção da
Arena, 53,33% (24 de 45) responderam que a aparência da Vila Farrapos melhorou.
Entretanto, para 46,67% (21 de 45), não melhorou nem piorou (Tab. 2). Os resultados,
não apresentam diferenças estatisticamente significativas (Kruskal-Wallis) entre as
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respostas obtidas em cada uma das três zonas. Tais resultados evidenciam que, tanto os
moradores da zona 1, mais próximos da Arena, quanto os moradores mais distantes,
tendem a ter a mesma percepção, predominantemente positiva, em relação a aparência
da Vila Farrapos após a implantação da Arena do Grêmio.
Tabela 2 – Aparência da Vila Farrapos após a construção da arena
Resposta
Melhorou
Não modificou
Piorou

Zona 1 (15)
60,00%
40,00%
0,00%

Zona 2 (15)
60,00%
40,00%
0,00%

Zona 3 (15)
40,00%
60,00%
0,00%

Amostra total (45)
53,33%
46,67%
0,00%

Fonte: Elaboração própria (2013)

Os moradores que possuem vista para a Arena a partir do interior de sua residência (31
de 45) foram questionados quanto à qualidade da vista após a implantação do
equipamento. De uma forma geral, para 80,64% (25 de 31), a vista da sua casa
melhorou, enquanto que para 19,36% (6 de 31) a vista não melhorou nem piorou. Das
13 pessoas que visualizam a Arena de dentro da sua casa na zona 1, 84,61% dos
moradores (11 de 13) responderam que a vista melhorou, enquanto que na zona 2 esse
índice foi de 66,66% (6 de 9) e na zona 3 de 88,90% (8 de 9) (Tab. 3). Apesar de na
zona 2 uma parcela expressiva dos moradores acharem que a vista a partir da sua casa
não melhorou nem piorou (33,34% - 3 de 9), não foram encontradas diferenças
estatisticamente significativas (Kruskal-Wallis) entre as três zonas pesquisadas.
Tabela 3 – Vista do interior da residência
Resposta
Sim
Não
Melhorou
Não modificou
Piorou

Zona 1 (15)
Zona 2 (15)
Zona 3 (15)
Amostra total (45)
Moradores que visualizam a arena a partir de sua casa
86,67%
60,00%
60,00%
68,89%
13,33%
40,00%
40,00%
31,11%
Melhoria da vista a partir do interior da casa
84,61%
66,66%
88,90%
80,64%
15,39%
33,34%
11,10%
19,36%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Fonte: Elaboração própria (2013)

3.2 Impacto no uso
Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (Kruskal-Wallis) entre
as avaliações dos moradores das três zonas acerca do impacto causado pela Arena do
Grêmio no uso dos espaços abertos públicos da Vila Farrapos (Tab. 4). Quando
questionados acerca do uso das ruas e praças da Vila Farrapos após a construção da
Arena do Grêmio, 53,33% dos moradores (24 de 45) relatou que o uso de ruas e praças
permanece inalterado, 40% (18 de 45) responderam que em dias de jogo deixam de
frequentar os espaços públicos e 6,77% (3 de 45) disseram que utilizam mais esses
espaços em virtude dos jogos na Arena (Tab. 4). Logo, em dias de jogos existe uma
redução expressiva na quantidade de moradores que utilizam os espaços abertos
públicos da Vila Farrapos. Entre os moradores da zona 1 (mais próxima da Arena) foi
encontrado um percentual maior de respondentes que evitam utilizar as ruas e praças em
dias de jogo (60,00% - 27 de 45). Nas zonas mais distantes, zona 2 e zona 3, estes
índices caem para 33,30% (15 de 45) e 26,67% (12 de 45), respectivamente.
Consequentemente, a maior proximidade da moradia com a Arena provoca uma maior
redução no número de moradores que utiliza os espaços públicos em dias de jogo. No
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entanto, em dias sem jogo na Arena, 91,11 % do total dos respondentes (41 de 45)
informaram que a rotina de uso de ruas e praças por eles permanece a mesma (Tab. 4).
Tabela 4 – Uso das ruas e praças pelos moradores da Vila Farrapos
Resposta
Aumentou
Não modificou
Diminuiu
Aumentou
Não modificou
Diminuiu

Zona 1 (15)
Zona 2 (15)
Zona 3 (15)
Uso das ruas e praças em dia sem jogo
0,00%
0,00%
6,67%
86,67%
100,00%
86,67%
13,33%
0,00%
6,67%
Uso das ruas e praças em dia de jogo
13,33%
0,00%
6,67%
26,67%
66,67%
66,67%
60,00%
33,33%
26,67%

Amostra total (45)
2,22%
91,11%
6,67%
6,67%
53,33%
40,00%

Fonte: Elaboração própria (2013)

Complementarmente, os resultados obtidos por meio das observações corroboram os
obtidos nos questionários em relação ao uso dos espaços públicos pelos moradores da
Vila Farrapos. Como resultado das observações, entre as atividades realizadas com
maior frequência nas praças, ruas e demais espaços públicos da Vila em dias sem jogo,
estão: jogar bola, brincar e conversar (Tab. 5). Em dias de jogos, é possível observar
mudanças nas atividades realizadas nas praças e ruas da Vila Farrapos, principalmente
na zona 1. Dentre as atividades: conversar, beber e jogar bola predominam na zona 1,
que destaca-se pelo aumento expressivo do número de usuários nos espaços públicos,
em sua maioria torcedores, em relação às observações em dia sem jogo (Tab. 5). Já nas
praças e espaços públicos mais distantes da Arena do Grêmio (zonas 2 e 3), as
atividades predominantes continuam sendo: conversar, brincar e jogar bola. No entanto,
nas zonas 2 e 3, foi observado um decréscimo do número de usuários em comparação ao
uso desses espaços nos dias sem jogo (Tab. 5).
Tabela 5 – Resultado da observação das praças em dia sem e com jogo (moradores
e torcedores)
Zonas e nº das praças (Ver Fig. 2b)
Zona 1
Zona 2
Zona 3
1
2
9
3
4
8
5
6
Observação em dia sem jogo na Arena
Nº total de usuários (moradores e torcedores)
11
11
2 10 4 17 20 23
11
11
2 10 4 17 20 23
Caracterização nº de moradores da Vila
dos usuários
nº de torcedores
nº de usuários jogando bola
7
6
10 15
Atividades
nº de usuários observando
1
8
(moradores e
nº de usuários conversando
8
9
2
torcedores)
nº de usuários no playground
4
3
1
4
4
8
8
Observação em dia com jogo na Arena
Nº total de usuários (moradores e torcedores)
30 123 36 14 6
9 11 8
2 14 2
9 11 8
Caracterização nº de moradores da Vila
dos usuários
nº de torcedores
30 123 34
4
nº de usuários jogando bola
24
6
2
4
nº de usuários observando
4
2
nº de usuários conversando
2
19 28 2
7
5
1
Atividades
(moradores e
nº de usuários no playground
8
6
3
2
torcedores)
nº de usuários ouvindo música
1
nº de usuários bebendo cerveja
28
80
nº de usuários fazendo churrasco
Quesitos observados
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7
6
6

6

3
3

3

nº de usuários usando drogas

3

Fonte: Elaboração própria (2013)

De um modo geral, na zona 1, é possível observar, em dia de jogo, o aumento
expressivo do uso dos espaços públicos em relação ao dias sem jogo. Contudo, observase nas ruas e praças a presença expressiva de torcedores que vêm para assistir ao jogo e
a diminuição do número de moradores da Vila Farrapos.
Com relação à sensação de segurança na Vila Farrapos nos dias com jogo no período da
tarde, 44,44% (20 de 45) acham que a sensação de segurança durante o dia não se
modificou, enquanto 37,78% (17 de 45) percebem uma melhoria neste período. Em
relação ao período da noite em dia de jogo, 48,89% (22 de 45) dos respondentes acham
que a sensação de segurança não se modificou, enquanto 33,33% (15 de 45) percebem
uma melhoria neste período (Tab. 6). Logo, a sensação de segurança dos moradores da
Vila Farrapos durante os dias de jogo (seja no período da noite ou do dia), claramente,
mais melhorou do que piorou. Com relação à segurança na Vila Farrapos nos dias sem
jogo, para 75,56% (34 de 45) do total dos respondentes a sensação de segurança durante
o dia não se alterou após a implantação da Arena, e para 71,11% (32 de 45) dos
respondentes a sensação de segurança durante a noite também não modificou (Tab. 6).
Assim os resultados indicam que a sensação de segurança é melhor nos dias de jogo do
que nos dias sem jogo na Arena, o que é explicado pelos entrevistados (6 pessoas)
informarem que a sensação de maior segurança é gerada pelo reforço no policiamento
durante os jogos realizadas na Arena.
Ainda, no tocante à percepção de segurança na Vila Farrapos, não foram encontradas
diferenças estatisticamente significativas (Kruskal-Wallis) entre as respostas dos
moradores de cada uma das três zonas em relação a possíveis mudanças ocorridas em
dias com e sem jogo, durante o dia e durante a noite, após a implantação da Arena.
Contudo, vale apontar que, quando questionados sobre a sensação de segurança em dias
que não há jogo, 33,33% (5 de 10) dos moradores da zona 1 apontam que a sensação de
segurança piorou durante o dia, enquanto nas zonas 2 e 3 esse percentual cai para 6,67%
(1 de 15). Da mesma forma, 40,00% (6 de 15) dos respondentes da zona 1 responderam
que ela piorou durante a noite, enquanto nas zonas 2 e 3 esse percentual é de 20,00% (3
de 15) e 6,67% (1 de15), respectivamente (Tab. 6).
Tabela 6 – Sensação de segurança na Vila Farrapos
Resposta
Melhorou
Não modificou
Piorou
Melhorou
Não modificou
Piorou
Melhorou
Não modificou
Piorou
Melhorou
Não modificou
Piorou

Zona 1 (15)
Zona 2 (15)
Zona 3 (15)
Amostra total (45)
Sensação de segurança durante o dia sem jogo
13,33%
6,67%
6,67%
8,89%
53,33%
86,67%
86,67%
75,56%
33,33%
6,67%
6,67%
15,56%
Sensação de segurança durante a noite sem jogo
13,33%
0,00%
6,67%
6,67%
46,67%
80,00%
86,67%
71,11%
40,00%
20,00%
6,67%
22,22%
Sensação de segurança durante o dia com jogo
33,33%
13,33%
46,67%
37,78%
33,33%
53,33%
46,67%
44,44%
33,33%
13,33%
6,67%
17,78%
Sensação de segurança durante a noite com jogo
33,33%
20,00%
46,67%
33,33%
26,67%
73,33%
46,67%
48,89%
40,00%
6,67%
6,67%
17,78%
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Fonte: Elaboração própria (2013)

Logo, a maior proximidade da zona da moradia com a Arena implica na percepção por
parte de um maior número de moradores de que a segurança piorou em dia sem jogo,
seja durante o dia ou durante a noite, após a construção da Arena.
4

CONCLUSÃO

Este artigo procurou avaliar o impacto gerado por uma estrutura para megaevento,
nomeadamente a Arena do Grêmio. A investigação a partir da abordagem acerca da
percepção dos moradores em dia com e sem jogo permitiu concluir que há impactos
relacionados à implantação da megaestrutura e impactos ocasionados pelo megaevento
em si. O impacto estético positivo gerado tende a ser atribuído ao equipamento
implantado, enquanto os impactos negativos identificados estão relacionados à
ocorrência do evento, como por exemplo, o fato de que os moradores utilizam menos os
espaços públicos no interior da Vila em dias de jogo.
Em relação à avaliação estética, este estudo revelou que dentre os impactos positivos,
destaca-se como mais relevante o impacto visual da Arena do Grêmio sobre a Vila
Farrapos. Observa-se ainda, em relação à estética, que os respondentes que torcem pelo
time do Grêmio tendem a ter uma melhor avaliação estética da Arena em relação aos
torcedores do Internacional. Logo, pode-se concluir que o time que a pessoa torce tem
um efeito marginal, mas não é determinante na percepção em relação à estética positiva,
na medida em que os colorados continuam preferindo as cenas com a presença da
Arena.
Além disso, no tocante a aparência da Vila Farrapos após a implantação da Arena,
observa-se a predominância da percepção estética positiva. Os resultados evidenciaram
que, tanto os moradores da zona 1, mais próximos da Arena, quando os moradores mais
distantes, tendem a ter a mesma percepção, predominantemente positiva. Constatou-se
também, em relação à estética, que a implantação da estrutura contribuiu para a
melhoria da vista a partir do interior das moradias dos usuários. Os resultados
evidenciaram que, tanto os moradores da zona 1, mais próxima da Arena, quando os
moradores mais distantes, tendem a ter a mesma percepção positiva da vista da Arena a
partir do interior da sua residência.
No que concerne à avaliação do uso, observa-se que, em dias de jogos, existe uma
redução expressiva na quantidade de moradores que utilizam os espaços públicos da
Vila Farrapos. Ainda, a partir dos resultados é possível observar que, a maior
proximidade da moradia com a Arena indica uma redução do número de moradores que
utilizam esses espaços públicos em dias de jogo. Por outro lado, é possível aferir por
meio das observações que, a maior proximidade da moradia com a Arena implica no
aumento do número de torcedores nos espaços públicos da Vila em dias de jogo,
sobretudo na zona 1. Além disso, em dias sem jogo, uma expressiva quantidade de
moradores informou que a rotina de uso de ruas e praças por eles permanece a mesma.
Quanto à percepção dos usuários com relação à sensação de segurança, os resultados
indicaram que a sensação de segurança é melhor nos dias de jogo do que nos dias sem
jogo na Arena. Esse fato é explicado pelos entrevistados como consequência do reforço
no policiamento durante os jogos realizados na Arena. Observa-se ainda que a maior
proximidade da zona da moradia com a Arena implica na percepção por parte de um
maior número de moradores de que a segurança piorou em dia sem jogo, seja durante o
dia ou durante a noite, após a construção da Arena.
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Desta forma, os resultados deste estudo juntamente com a revisão da literatura destacam
a importância de considerar e elaborar pesquisas sobre a percepção de moradores locais.
Tais pesquisas devem buscar compreender como as comunidades se sentem em relação
à megaestruturas e megaeventos a fim de identificar suas preocupações e os fatores que
contribuem para melhorar a maneira como se sentem e minimizar os impactos
negativos, como aponta Atkinson et al., (2008).
Concluindo, os resultados apresentados possibilitam o avanço no conhecimento acerca
do impacto de estruturas para megaeventos sobre áreas residenciais nas proximidades.
As percepções dos moradores com relação à estética, ao uso e à segurança de tais áreas
residenciais contribuem para o apoio a decisões envolvendo projetos de futuras
estruturas para megaeventos a serem inseridas no meio urbano. Assim, a consideração
dos resultados aqui apresentados pode auxiliar na implantação de estruturas para
megaeventos esportivos que venham também a qualificar os espaços urbanos nas
proximidades.
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RESUMO
O Vale do Submédio São Francisco, especialmente o pólo de Petrolina-PE e Juazeiro-BA, tem se
destacado mundialmente na fruticultura, sendo grande responsável pelo abastecimento do mercado
interno e externo. Apesar do Clima Tropical Semiárido, associado à irrigação, favorecer a produtividade
agrícola durante todo o ano, altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar não são adequadas para o
armazenamento dos frutos nem tanto ao conforto térmico dos trabalhadores. Diante disso, este trabalho
em desenvolvimento tem como objetivo caracterizar o microclima o conforto térmico de trabalhadores de
uma packing house de uvas de pequeno porte, não climatizada, no período de inverno. Foram coletados
dados de temperatura do ar, umidade relativa do ar, temperatura de globo negro, e velocidade do ar, na
altura de 1,5 m e registrados a cada quinze minutos ao longo de quatro dias. O PMV foi calculado no
RayMan para diferentes trabalhadores. Os resultados mostram desconforto térmico durante toda a
jornada, com PMV entre 1 e 4,5. A ventilação da edificação por meio de longarina não teve eficácia no
período de inverno. Os materiais metálicos (cobertura e portões) e o ambiente externo (chão de terra
batida) são altamente responsáveis pelo ganho térmico da edificação, e apresentaram temperaturas
superficiais de ~36 oC. O estudo deverá ser ampliado com aplicação de questionários para avaliação de
preferencia térmica e novos monitoramentos no período de verão.
Palavras-chave: Conforto Térmico Industrial, Arquitetura Bioclimática, Desempenho Térmico.

ABSTRACT
Sao Francisco Valley, located in Brazilian Northeast, especially Petrolina City and Juazeiro City, have
an important role in fruit production in worldwide, supplying fresh fruits to the domestic and foreign
markets. Despite the Semi-Arid Tropical Climate promotes a good productivity in the irrigated
agriculture throughout the year, high air temperatures and low relative humidity are not suitable for
fresh fruits storage nor to the human thermal comfort. Thus, the aims of this work are to characterize the
microclimate and the workers thermal comfort in a small grapes’ packing house. Air temperature,
relative humidity, black globe temperature and air velocity were monitored at 1.5 height for four days at
a 15 minutes. PMV was calculated in RayMan model, considering the workers’ activities. Results show
thermal discomfort throughout the day since PMV varies between 1 and 4.5 . Ventilation of the building
through the stringer was not effective during the winter. Metallic materials (in the cover and the gates)
and the external environment (dirt and dry soil) are highly responsible for the heat gain of the building,
and presented surface temperatures of ~ 36 oC. The study will be expanded, assessing thermal preference
with questionnaires and doing new monitoring campaigns in the summer.
Keywords: Industrial Thermal Comfort, Bioclimatic Architecture, Thermal performance.
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1

INTRODUÇÃO

A região do Vale do Submédio São Fancisco, localizada no Nordeste brasileiro, tem seu
desenvolvimento voltado à fruticultura irrigada, abastecendo o mercado interno e
externo, destacando-se o polo produtor de Petrolina-PE e Juazeiro-BA. Está sob a
influência do Clima Tropical Semiárido, que apesar de ser favorável a produção
agrícola, não é adequado para armazenamento de frutos e vegetais frescos.
Nestas cidades estão instaladas unidades de beneficiamento, denominadas packing
houses, locais em que os frutos são recebidos, selecionados, limpos, tratados,
embalados, armazenados e em seguida transportados ao mercado consumidor.
As packing houses são caracterizadas por galpões com vãos amplos, construídos em
estrutura metálica ou em concreto, vedados em alvenaria e com coberturas leves (telhas
de fibrocimento ou metálica). Os materiais de vedação, especialmente paredes externas
e cobertura, são altamente responsáveis pelo ganho térmico no interior, por
apresentarem alto coeficiente calorífico, incrementando a carga térmica da edificação no
período diurno. Os sistemas de condicionamento de ar e as câmaras frias de
armazenamento geralmente se restringem aos grandes produtores, que abastecem o
mercado externo, por requererem alto custo de implantação e de manutenção. A grande
maioria das packing houses desta região são galpões simples, sem sistemas de
refrigeração.
O ambiente térmico no interior das packing houses afeta tanto a qualidade dos frutos, na
etapa pós-colheita, quanto a produtividade do trabalhador, que pode diminuir em
condições de desconforto térmico.
As condições higrotérmicas ideais de armazenamento, para a maioria dos frutos, são de
temperatura do ar amena e umidade relativa elevada. Para a uva, um dos principais
frutos produzidos em Petrolina, as condições adequadas de armazenamento são
temperatura do ar de 0 oC e umidade relativa do ar acima de 90%. Sob temperaturas
elevadas, ocorre o aumento da atividade metabólica dos frutos, reduzindo sua qualidade
de consumo (BRACKMANN et al., 2000).
Por outro lado, os trabalhadores do semiárido nordestino estão adaptados ao clima
quente e seco, e sentem desconforto por frio, em ambientes com ar condicionado, ou por
calor, sob estruturas com baixo isolamento térmico. Ressalta-se que muitos dos
trabalhadores do campo, também trabalham em packing houses na época da colheita.
No setor de embalamento dos frutos, cujo ambiente está aclimatado entre 20 – 25 oC, os
funcionários geralmente queixam-se de frio e adoecem com facilidade, relatam os
produtores. Fica evidente o motivo deste desconforto quanto se observam temperaturas
médias máximas mensais superiores a 30 oC.
Atendendo a demanda dos pequenos produtores, que são uma maioria no Vale do
Submédio São Francisco, é recomendável a adequação do projeto arquitetônico das
packing houses ao clima local, a fim de mitigar o desconforto térmico dos trabalhadores
e criar condições térmicas para minimizar as perdas de qualidade dos frutos na póscolheita.
Dessa maneira faz-se necessário um diagnóstico de desempenho térmico das unidades
de beneficiamento de frutos no Vale do Submédio São Francisco, tendo em vista a
importância deste setor para a economia local e nacional.
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2

OBJETIVO

Caracterizar o microclima o conforto térmico de trabalhadores de uma packing house de
uvas de pequeno porte, não climatizada, localizada no Vale do Submédio São Francisco,
no período de inverno.
3

APRESENTAÇÃO DOS LOCAIS DE ESTUDO

3.1

Clima de Petrolina

O clima da região é Tropical Semiárido (BSwh - de acordo com a classificação de
Köeppen-Geiger), seco e muito quente, com máxima precipitação em março e mínima
em agosto. Segundo Brito et al (2007, p. 37), o Semiárido brasileiro é formado por “um
conjunto de espaços que se caracterizam pelo balanço hídrico negativo, resultante de
precipitações médias anuais inferiores a 800 mm, insolação média de 2800 h ano-1,
temperaturas médias anuais de 23º a 27 oC, evaporação de 2.000 mm ano e umidade
relativa do ar média em torno de 50%.”
O Quadro 1 apresenta valores médios mensais e anual da umidade relativa do ar (UR,
%), temperatura do ar média (T Med, oC), máxima (T Máx, oC) e mínima (T Mín, oC) e
totais mensais e anuais da evaporação do tanque Classe A (E, mm) e da precipitação (P,
mm), observados na Estação Meteorológica de Bebedouro (09°09’S; 40°22’O; 365,5m),
localizada em Petrolina – PE, no período de 1965 a 2005.
Quadro 1 – Normais Climatológicas de Petrolina-PE

Meses

UR

T Med
o

T Max
o

T Min
o

E

P

(%)

( C)

( C)

( C)

(mm)

(mm)

Janeiro

67,1

26,9

32,5

21,5

221,6

87,0

Fevereiro

68,0

26,8

32,4

21,6

192,9

80,4

Março

71,4

26,4

31,9

21,5

196,2

133,7

Abril

72,6

26,2

31,4

21,1

181,4

79,9

Maio

69,9

25,5

30,8

20,1

182,1

21,0

Junho

68,7

24,5

29,9

18,8

176,5

12,2

Julho

66,0

24,1

29,6

18,1

200,1

8,1

Agosto

60,8

24,9

30,9

18,4

244,2

4,0

Setembro

56,8

26,5

32,7

19,8

266,3

4,9

Outubro

54,4

27,9

34,0

21,2

298,7

10,1

Novembro

57,7

28,1

33,9

22,0

263,8

47,2

Dezembro

63,1

27,5

33,2

21,8

235,2

71,6

Anual

64,7

26,3

31,9

20,5

2659,0

557,7

Fonte: (BRITO et al, 2007)
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Distinguem-se dois períodos típicos ao longo do ano, verão e inverno, com temperaturas
mínimas no mês de julho. As chuvas concentram-se no verão, sendo março o mês de
maior pluviosidade. Os ventos predominam na direção sudeste (Azimute aproximado de
100o).
Em termos de conforto térmico, os meses de setembro, outubro e novembro são
considerados muito quentes, pois o longo período de estiagem combinado à elevada
temperatura do ar, acarreta o balanço hídrico negativo e umidades relativas do ar
inferiores a 50%, podendo chegar a extremos, como registrado UR = 10,1% em
setembro de 2013.
3.2

Packing House de Uvas

A packing house avaliada neste trabalho é de pequeno porte e não climatizada.
Denomina-se Salva Terra e localiza-se na Zona Rural no Núcleo Agrícola N-8, (9º 17’
31,5” Sul; 40º 28’ 57,8” Oeste), em Petrolina-PE.
Nesta unidade, as uvas são colhidas, selecionadas, pesadas, embaladas e expedidas
(Figura 1) para um grande produtor, responsável pelo acondicionamento dos frutos em
câmaras frias e comercialização para o mercado interno e externo.
A estrutura da packing house é em concreto armado, vedação em alvenaria com pintura
externa em amarelo e revestimento interno até aproximadamente dois metros em
cerâmica branca, portas em aço, cobertura em arco com telhas em aço galvanizado,
janelas do escritório em madeira e vidro, piso em granilite, longarina telada com altura
de um metro na face sudeste. Existem barreiras de vegetação (cercas-vivas) próximas às
laterais sudeste e noroeste da edificação (Figura 1).
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Figura 1 – Planta e Layout da Linha de produção da Packing House Salva Terra

Atividades
de
trabalhadores
na
packing house de
uvas:
1 – Recebimento:
homem, trabalho em
pé pesado. Iclo 0,9;
380W;
2 – Montagem de
embalagens: homem,
trabalho
em
pé
moderado. Iclo 0,9;
240W;
3
Seleção
e
Embalamento:
(em
diferentes posições no
galpão) – mulher,
trabalho em pé leve.
Iclo 0,9, 179W;
4
–
Doca
de
expedição: homem ,
trabalho
em
pé
pesado.
Iclo
0,9,
380W;
5
–
Doca
de
expedição:
homem
operando
máquina.
Iclo 0,9, 240W;
6
– Laboratório:
mulher, trabalho em
pé, leve. Iclo 0,9,
240W.
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7

METODOLOGIA

Dados microclimáticos (temperatura do ar, umidade relativa do ar, temperatura de globo
negro e velocidade do ar) foram registrados em 15 pontos distribuídos no interior da
packing house, nos diversos setores da linha de beneficiamento, conforme indicado na
Figura 1. Os critérios utilizados para a localização dos pontos de medição foram a
proximidade dos sensores aos trabalhadores, com uma distância máxima de 2,0 m, e a
desobstrução do espaço físico, para que não afetasse as atividades de trabalho. Para isso,
os sensores foram fixados em estruturas metálicas presentes no galpão, e não em tripés
como se faz usualmente. Os registros de temperatura e umidade foram feitos
automaticamente a cada 15 minutos, na altura de 1,5 metros, no período de 13/05/2014
a 17/05/2014. O tempo estava parcialmente nublado com temperatura amena para as
condições locais, caracterizando o período de inverno. A velocidade do ar interno foi
feita ao longo de uma jornada de trabalho, a cada hora. As medidas foram feitas com
portas abertas e fechadas, ventiladores ligados e desligados.
Foram tomadas fotografias térmicas do interior e exterior da edificação para a
estimativa da temperatura superficial dos componentes construtivos, identificando-se as
principais fontes de calor radiante.
Os instrumentos utilizados foram:
•
•
•

Sensores de temperatura do ar e umidade relativa do ar, Hobo H12, com canal
externo onde foi acoplado um termopar inserido em um globo negro;
Câmera fotográfica Flir, Modelo 420, para imagens térmicas e estimativas das
temperaturas superficiais;
Termo-anemômetro digital portátil TAVR-650 Instrutherm, para velocidade do
ar.

Foram gerados gráficos das variáveis microclimáticas ao longo do tempo (médias
horárias dos dias). O PMV - Voto Médio Estimado (ISO 7730/94) - dos trabalhadores
na linha de produção, localizados nos pontos de 1 a 6 na Figura 2, foi calculado no Ray
Man 1.2, baseando-se nos dados microclimáticos e cálculo da TMR a partir da
temperatura de globo, temperatura do ar e velocidade média do ar; na atividade de
trabalho e estimativa da taxa metabólica (MET com conversão para W, a partir da
estimativa da área corporal do individuo); e nas vestimentas dos trabalhadores (Iclo). O
cálculo foi feito para os seguintes indivíduos padrão:
- homem (20 anos, 70 kg, 1,70m), I clo = 0,9, para atividade moderada em pé, atividade
pesada em pé, atividade leve sentado.
- mulher (20 anos, 60 kg, 1,60m), I clo = 0,9, para atividade leve em pé, atividade
moderada em pé, atividade leve sentado.
8
8.1

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Microclima

A Figura 2 mostra o comportamento térmico nos 15 pontos monitorados. A temperatura
máxima média obtida no galpão foi de 29,5 oC, a mínima média de 24,4 oC e a média
absoluta de 26,6 oC. A umidade relativa média absoluta foi de 67%, a máxima média
78%, no período da manhã, e a mínima média 55%. Estes valores são comparáveis aos
das normais climatológicas para o mês de maio (Quadro 1), em que o monitoramento
foi realizado.
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Figura 2 – Média horária da temperatura do ar e umidade relativa do ar na
Packing House avaliada
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Pontos de Medição nomeados de “A” a “N”, conforme posição no galpão indicada na Figura 1.

É evidente a variação térmica dos ambientes, influenciados pela emissão de calor
radiante do aço presente na cobertura e portões. Verificou-se maior aquecimento e
maior amplitude térmica no ponto G localizado junto ao portão de aço na área de
recebimento de frutos, com temperatura máxima de 31,4 oC às 13:45 h. O ponto L, no
interior do escritório, apresentou temperaturas mais elevadas, com máxima de 30 oC,
que a maioria dos pontos ao longo do dia, e baixa amplitude térmica.
Como a temperatura interna no galpão assemelha-se à temperatura externa, a perda de
calor por ventilação é mínima ou inexistente. Verificou-se que a temperatura do ar na
longarina, ponto N, encontrava-se menos elevada que a maioria dos pontos, e com baixa
amplitude térmica ao longo do dia. Portanto, não houve trocas térmicas por efeito
chaminé.
A ventilação nos arredores da edificação esteve diminuída pela presença das cercas
vivas nas laterais, que formam uma zona de baixa pressão, com medidas de velocidade
do ar inferiores à 1m/s. O efeito térmico das cercas vivas na edificação não foram
monitorados, porém sua presença pode beneficiar a edificação pelo sombreamento,
como pode dificultar as trocas térmicas convectivas entre a superfície das paredes.
Como o vento predominante é SE, a própria edificação faz uma barreira na face NO, em
contato com a área agrícola (parreiral de uvas).
As fotografias térmicas (Figura 3) mostram temperaturas superficiais elevadas (~ 36 oC)
nos materiais metálicos – telhas e portões – e do chão de terra batida, que interferem no
ganho de calor da edificação. Assim, as faces NE e SO (Figura 3 a-b; e-f)
apresentaram-se aquecidas, devido a presença de portões metálicos.
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Figura 3 – Fotografias e Imagens Térmicas da Packing House avaliada

a

b

c

d

e

f

Fotos tiradas em 17/05/2014 às 10:00h, em condições de tempo nublado e temperatura amena.

8.2

Conforto térmico dos trabalhadores

Verificou-se o desconforto térmico dos trabalhadores por calor em toda a linha de
produção, de dia e a noite, com PMV superiores a 1 (Figura 4). O desconforto é afetado
especialmente pela atividade de trabalho, sendo que as atividades pesadas de levantar
caixas na plataforma de recebimento e na doca de expedição as mais estressantes, com
PMV superior a 3 pontos em qualquer turno de trabalho. Os locais em que estas duas
atividades são desenvolvidas são próximos aos portões de aço, encontram-se abertos no
momento do recebimento e da expedição, sofrendo influencia da radiação solar direta
em certos períodos.
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Já nas mesas de classificação e embalagem dos frutos, onde se concentra a maioria dos
funcionários, o PMV indicou desconforto leve a moderado por calor, assim como o
trabalho de controle de qualidade, realizado no laboratório. A montagem de embalagens
indicou PMV entre 2 e 3, valor intermediário entre as outras atividades citadas.
Figura 4 – Voto Médio Estimado de trabalhadores da Packing House avaliada
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DISCUSSÃO

Petrolina apresenta importantes oscilações nos valores da umidade relativa e da
temperatura do ar, distintas entre o período de verão e inverno, as prescrições de
estratégias bioclimáticas distinguem-se entre as estações climáticas, especialmente
quanto ao uso da ventilação natural, que deve ser evitada em períodos quentes. Já o uso
da alta inércia térmica associada ao resfriamento evaporativo aparece de forma mais
uniforme como recomendação válida para o ano (Martins et al, 2012; NBR 15220).
Esta primeira etapa de realização da pesquisa correspondeu ao período de inverno.
Neste caso, recomenda-se a ventilação natural (cruzada) em certos horários do dia, a
perda de calor por convecção em aberturas localizadas junto a cobertura, o
sombreamento e o emprego de materiais construtivos isolantes e com alta inércia
térmica. No entanto, verifica-se nem todas as estratégias foram consideradas no
momento do projeto da edificação.
Esperava-se o efeito chaminé da packing house avaliada através da longarina, que não
teve eficiência devido às condições climáticas em que o monitoramento foi realizado. A
longarina encontra-se numa posição que funciona como captador de ventos, e se a
temperatura exterior for menor ou igual à interna não ocorre o esperado efeito chaminé.
Neste caso, o uso de lanternim ou exaustores na cobertura seria uma opção mais
eficiente, já que a cobertura em aço apresenta-se muito aquecida no período diurno.
O uso de ventiladores no interior do galpão pode melhorar as condições de conforto,
mas não beneficiam, neste caso, a diminuição da temperatura do ar interno .
Em relação ao sombreamento, são necessários estudos de insolação e o
dimensionamento de para-sois (beirais, marquises e cercas-vivas), para evitar a
insolação direta nas paredes e portões metálicos. As estruturas de sombreamento devem
ser avaliadas juntamente com estudos de ventilação. No caso do clima tropical
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semiárido, o sombreamento é mais eficaz que a ventilação cruzada, portanto deve ser
priorizado.
A substituição de telhas de aço galvanizado por telhas com maior isolamento e de cores
claras minimizaria o ganho de calor da edificação. Aconselha-se o uso de telhas
termoacústicas brancas.
O desconforto térmico dos funcionários seria melhorado com a climatização do
ambiente e com o emprego das estratégias bioclimáticas citadas, já que as vestimentas
não podem ser alteradas devido às exigências sanitárias.
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A packing house de uvas avaliada apresenta desempenho térmico insatisfatório,
avaliado a partir do PMV calculado para os trabalhadores na linha de produção. O
emprego de estratégias bioclimáticas de projeto recomendadas para o Clima Tropical
Semiárido, tais como o sombreamento, o uso de materiais isolantes e com baixa
emissividade, e chaminés para maximizar as trocas térmicas convectivas, melhorariam o
microclima interno, e consequentemente o conforto térmico e uma ambiência mais
adequada para o acondicionamento das uvas, que exigem temperatura amena e umidade
relativa elevada.
A investigação das condições de conforto devera ser ampliada, com a aplicação de
questionário para verificação do desconforto e preferencia térmica dos funcionários,
adaptados ao clima quente. Para as condições de verão, novos monitoramentos deverão
ser efetuados com sugestões para a melhoria do desempenho térmico desta edificação.
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RESUMO
A necessidade de produzir conjuntos habitacionais populares com custo reduzido e com boa qualidade é
um problema desde os anos 60. O Programa de Extensão CAPA-HIS – Capacitação de entidades de
Cascavel-PR para implantação e melhoria de sistemas de gerenciamento de Empreendimentos
Habitacionais de Interesse Social, desenvolvido pela UNIOESTE, insere-se nesse esforço. O objetivo do
programa é desenvolver parâmetros para unidades habitacionais, obtidos por meio de entrevistas com
moradores do Conjunto Habitacional Julieta Bueno, Bairro Interlagos, município de Cascavel/PR. Os
resultados apresentados nesse artigo são de análises finais do programa. O método utilizado foi de
levantamentos e estudo de caso, com o objetivo exploratório do Conjunto Habitacional Julieta Bueno. No
presente artigo estão apresentados os dados sobre a satisfação com a unidade habitacional do Conjunto,
em uma amostra não probabilística, das 473 casas do conjunto foram entrevistadas 92, aproximadamente
20% das unidades. Alguns dos resultados obtidos são de que moradores estão satisfeitos com parâmetros
como iluminação e temperatura (60%), mas quando se trata de acabamentos e cobertura ocorre a
insatisfação (40%), ressalta-se que as casas foram entregues sem reboco e forro, no primeiro caso reflete
no visual rústico e no segundo a influência que ocorre nas habitações pela transmissão de temperatura.
Palavras-chave: Conjunto Habitacional Julieta Bueno; Satisfação; CAPA-HIS.

ABSTRACT
The need to produce public housing complex with low cost and good quality is a problem since the 60’s.
The Program of extension CAPA-HIS – Training of entities from Cascavel-PR for implementation and
improvement of management of Social Interest Housing Complex, developed by UNIOESTE, is part of
that effort. The program's goal is to develop parameters for housing units, obtained through interviews
with residents of the Juliet Bueno’s Housing Complex, neighborhood Interlagos, Cascavel/PR. The
results presented in this article are the final analysis of the program. The method used was a survey and
case study, with the goal of exploratory Juliet Bueno’s Housing Complex. In the present article presents
data on satisfaction with housing unit set in a non -probabilistic sample, of 473 houses of assembly were
92 respondents, approximately 20% of the units. Some of the results are that residents are satisfied with
parameters such as temperature and lighting (60%), but when it comes to finishes and coverage occurs
dissatisfaction (40%), it is noteworthy that the houses were delivered without plastering and lining, in
first case reflects the rustic look and the second the influence that occurs in the housing for transmitting
temperature.
Keywords: Juliet Bueno’s housing complex; Satisfaction; CAPA-HIS.
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1

INTRODUÇÃO

Os estudos sobre habitação de interesse social no Brasil começaram entre as
décadas de 50 e 60, tornando-se mais evidente a partir da década de 70, quando as
universidades através dos programas de pós-graduação constituíram uma área específica
de estudos e pesquisas em ciências sociais, arquitetura, planejamento e construção civil.
Segundo Valladares (1983), durante anos a maioria dos estudos concentrava-se na
análise da experiência da criação do Banco Nacional de Habitação (BNH).
Para Abiko (1995), a habitação é o espaço ocupado antes e após as jornadas de
trabalho, utilizado para as tarefas primárias como alimentação, descanso, atividades
fisiológicas e convívio social. Portanto, pode-se entender que a habitação deve atender
os princípios básicos de habitabilidade, segurança e salubridade.
A habitação de interesse social tem recebido muita atenção por parte das
universidades e governo, pois é um tema de grande importância econômica e social do
país (BOLAFFI, 1979). Segundo Maricato (2009), ter conhecimento sobre a produção
em relação ao tema é indispensável para que se possam conhecer as situações reais de
precariedade habitacional existentes em nosso país, e os desvios nas políticas públicas,
que consequentemente se tornam incapazes de sanar a carência das camadas mais
pobres da população.
O termo Habitação de Interesse Social (HIS) define várias questões de moradia
relacionadas à população de baixa renda, onde tem prevalecido nos estudos voltados
para a população com renda entre 0 a 3 salários mínimos. Esse termo também é usado
por várias instituições e agências.
Atualmente, após a ascensão dos governos de esquerda, as
políticas públicas passaram a ser construídas com a
participação popular. Os movimentos sociais e a sociedade
civil organizada passaram a ter mais espaço de representação
junto aos órgãos públicos de decisão. Bons exemplos são os
Conselheiros das Cidades e o Conselho Nacional de Habitação
de Interesse Social. (ALMEIDA, 2007)

Os aspectos sobre o comportamento demográfico brasileiro, juntamente com os
indicadores sociais, são necessários para saber a expansão da habitação de interesse
social, pois provocam mudanças consideráveis nos requisitos dos usuários de
habitações, exigindo flexibilidade, habitabilidade e satisfação dos ambientes construídos
(LARCHER, 2014).
No estudo realizado por Leite (2005), envolvendo pesquisa de satisfação com
moradores de diferentes empreendimentos, teve o objetivo de identificar oportunidades
de melhorias para os clientes deste tipo de empreendimento, entendendo o programa de
necessidades como um processo que visa uma melhor compreensão sobre os clientes,
melhores definições de projeto e maior agregação de valor ao produto final habitação.
Os resultados obtidos apontaram, por um lado, níveis altos de satisfação dos moradores
entrevistados, especialmente no que diz respeito a fatores referentes aos condomínios
propriamente ditos (segurança, área de lazer, e segurança). Por outro lado, o estudo
apontou descontentamento dos entrevistados em relação ao projeto dos apartamentos,
em especial no que diz respeito à integração da cozinha com área de serviço, e à falta de
espaço para estender roupas.
É importante destacar os aspectos de dimensionamento espacial em relação ao
uso adequado dos espaços. Em termos de flexibilidade, dependências com áreas maiores
facilitam o arranjo do mobiliário além de possibilitar diferentes usos. Contudo, no caso
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da habitação social no Brasil, alguns aspectos relacionados ao dimensionamento dos
cômodos têm sido fortemente desconsiderados em conjuntos habitacionais.
No estudo realizado por Leite (2005) foi identificado que uma das falhas no
processo inteiro está no desconhecimento e desconsideração por parte dos construtores e
projetistas, dos requisitos dos usuários dos empreendimentos. Os projetistas e
construtores entendem que a CAIXA é o seu cliente, uma vez que se trata do agente
financiador. Com isso, não possuem contato com o morador e usuário final do produto
que produzem.
Verifica-se a existência de diversos estudos sobre o projeto da habitação de
interesse social, embora com pouco esforço quanto ao impacto das decisões
arquitetônicas no uso e no custo final destes empreendimentos, assim como há pouca
discussão sobre alternativas para melhores condições de habitabilidade garantindo a
satisfação dos moradores. Neste contexto, o presente trabalho apresenta os resultados
obtidos sobre satisfação com a unidade habitacional, através de entrevistas realizadas
com moradores do Conjunto Habitacional Julieta Bueno, do município de Cascavel/Pr.
O Conjunto em questão foi construído para retirar moradores do Loteamento
Gramado e de ocupações ilegais em Fundos de Vale onde viviam em péssimas
condições de habitabilidade, muitos inclusive moravam em barracos de lona. Foi
inaugurado em maio de 2002. Na primeira fase de implantação das famílias, além de
473 unidades habitacionais, o conjunto recebeu infraestrutura, e uma área destinada à
implantação do NAF – Núcleo de Apoio às Famílias. O pagamento da moradia está
dividido em 240 parcelas, sendo o valor inicial de R$30,00, o qual é reajustado
anualmente, conforme o índice da poupança.
2

OBJETIVO

Analisar qualitativa e quantitativamente a satisfação pós-ocupação nas unidades
habitacionais do Conjunto Habitacional Julieta Bueno do município de Cascavel/PR.
3

JUSTIFICATIVA

O tema habitação de interesse social vem sendo objeto de diversos estudos e
pesquisas. Levando em conta que o estudo da habitação não deve focar apenas na
distribuição das residências, mas também na adaptação social e econômica das famílias
beneficiárias à nova moradia.
Nesse contexto, torna-se necessário um estudo atento às condições de pósocupação das unidades habitacionais, focando na satisfação dos usuários e sua
percepção das condições de moradia.
O presente estudo questiona diretamente aos moradores das unidades
habitacionais do Conjunto Habitacional Julieta Bueno do município de Cascavel/PR
sobre as condições das residências recebidas e a sua qualidade de vida. Assim, através
de entrevistas, tem-se um diagnóstico, feito pelos próprios beneficiários, que retrata o
impacto das decisões arquitetônicas na qualidade e custo de uso da moradia.
Através dos resultados obtidos pode-se reavaliar o processo construtivo e as
reais necessidades dos futuros moradores das unidades habitacionais, de maneira e
executar residências com um projeto arquitetônico cada vez mais otimizado, que
melhore a qualidade da moradia.
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4

MÉTODO EMPREGADO

A metodologia empregada para esse artigo foi de survey, através de
questionários com os moradores do conjunto habitacional. Nesses questionários
exploraram-se vários temas: Caracterização socioeconômica; Caracterização de
modificações internas ou ampliações nas casas; Caracterização de modificações nos
acabamentos das casas; Caracterização de modificações internas; Satisfação com a
Unidade Habitacional; Patologias. A pesquisa foi aplicada no Conjunto Habitacional
Julieta Bueno, localizado no Bairro Interlagos, no município de Cascavel.
Nesse artigo, focamos somente no quesito Satisfação com a Unidade
Habitacional. Foram aplicados 96 questionários, 20% do total de casas do conjunto.
5

RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados apresentados aqui se referem a análises finais do Programa de
Extensão CAPA-HIS. Dentro do tema “satisfação com a unidade habitacional”
trabalharam-se os seguintes assuntos: adequação do espaço ao mobiliário e às atividades
programadas; condições naturais de conforto; instalações elétricas; instalações
hidrossanitárias; qualidade dos acabamentos; janelas e portas. Com os itens trabalhados
geraram-se gráficos de satisfação e insatisfação, que serão apresentados a seguir.
Deve-se lembrar de que o conjunto já tem quase 12 anos e que muitas unidades
habitacionais já foram modificadas e ampliadas, fato que altera significativamente nos
resultados de satisfação. Essas modificações, na maioria, se referem à troca de aberturas
e pintura da casa, o que elevam os níveis de satisfação dos moradores. Para melhor
explicar, as figuras abaixo apresentam a planta baixa original das casas do conjunto e
um exemplo de planta baixa de casa modificada, respectivamente. Das 96 casas
visitadas, 73% apresentaram modificações.

Figura 1: Planta baixa original do Conjunto Julieta Bueno (sem escala)
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Figura 2: Planta baixa modificada do Conjunto Julieta Bueno (sem medidas e escala)

5.1

Adequação do espaço ao mobiliário e às atividades programadas

Este quesito tem relação ao espaço existente com o mobiliário que está na
unidade habitacional, se há lugar para os móveis existentes e ainda para passagem de
pessoas. Foi perguntado sobre a área de estar e jantar, cozinha, área de serviço,
dormitórios e banheiro. A maioria dos entrevistados gostariam que o banheiro fosse
maior (47% insatisfação) e que a área de serviço fosse coberta (45% insatisfação).
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Gráfico 1: Adequação do espaço ao mobiliário e às atividades programadas
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5.2

Condições naturais de conforto

Neste ponto, perguntava-se sobre a temperatura interna no inverno e verão,
iluminação natural dos ambientes e níveis de ruído de fora para dentro da casa. Como as
unidades são relativamente pequenas, não foi questionado por peça da unidade, e sim de
um modo geral. Vale lembrar que na cidade de Cascavel o inverno e verão são muito
intensos.
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Gráfico 2: Condições naturais de conforto

5.3

Instalações elétricas

No que se refere às instalações elétricas, questionou-se sobre o funcionamento
das instalações, quantidade de pontos elétricos e localização dos pontos elétricos. Nesse
quesito não houve muita insatisfação, lembrando-se do detalhe que a maioria das casas
já foram reformadas. As modificações nesse caso foram no funcionamento, fazendo a
troca de lâmpadas e tomadas (nenhuma casa declarou ter instalado mais pontos
elétricos).
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Gráfico 3: Instalações elétricas
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5.4

Instalações hidrossanitárias

Sobre instalações hidrossanitárias, perguntou-se a respeito do funcionamento,
quantidade de pontos de água e esgoto, localização dos pontos de água e esgoto,
qualidade dos metais sanitários (torneiras, registros) e qualidade das louças sanitárias
(vaso, lavatório). A satisfação dos usuários em relação a esse ponto é muito alta devido
as modificações existentes nas casas, mas nas casas em que não haviam mudado nada,
os moradores reclamavam principalmente da qualidade do produto que havia sido
empregado. Aqui, as modificações são nas torneiras e vaso sanitário, 75% das casas
questionadas fizeram a troca desses materiais, pois o material que foi entregue junto
com a casa era de baixa qualidade.
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Gráfico 4: Instalações hidrossanitárias

5.5

Qualidade dos acabamentos

Sobre a qualidade dos acabamentos na casa, a satisfação ainda está evidente
devido às reformas, mas como as casas foram entregues sem forro e algumas até sem
pintura, a insatisfação não se distancia muito. Aqui se questionou sobre a qualidade dos
pisos, tetos e paredes de toda unidade habitacional. Nesse quesito ficou muito claro que
as reformas feitas pelos proprietários aumentaram significativamente o nível de
satisfação dos moradores, pois aqueles que ainda possuem a casa em sua forma original,
do jeito que foi entregue, se declararam insatisfeitas com os acabamentos e as que já
modificaram estão satisfeitas com a unidade. A principal modificação feita foi a pintura
de paredes internas e externas, seguida da colocação de piso interno.
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Gráfico 5: Qualidade dos acabamentos

5.6

Janelas

No ponto sobre as janelas se perguntou sobre o material empregado (janelas de
alumínio), funcionamento das mesmas e qualidade das fechaduras. Como a maioria já
trocou, há satisfação. Dos 96 respondentes, 49 haviam feito a troca das janelas.
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Gráfico 6: Janelas

5.7

Portas

Aqui se perguntou os mesmos pontos em relação às janelas. Porém como a porta
de alumínio ainda está em grande parte das casas, pode-se notar a pequena diferença
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entre satisfação e insatisfação. Dos 96 respondentes, 51 já haviam feito a troca das
portas.
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Gráfico 7: Portas

6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todo autor que aborda o tema habitação de interesse social tem a intenção,
mesmo mínima, de contribuir com a evolução do tema. Cada pesquisa realizada
representa um pouco da realidade do país e da produção acadêmica, com o intuito de
contribuir com o tema que envolve a habitação de interesse social no Brasil. Uma das
dificuldades para o desenvolvimento da pesquisa foi encontrar publicações com
abordagem similar ao desta pesquisa, ou seja, estudos sobre satisfação com as unidades
habitacionais dentro da habitação de interesse social no país.
A análise dos dados referentes ao Conjunto Habitacional Julieta Bueno permitiu
a identificação de diversas oportunidades de melhoria do espaço construído, levando
melhores condições de vivência para as famílias e melhores acomodações.
Por fim, estudar e refletir sobre habitação de interesse social não significa expor
fraqueza e fracassos, mas apontar importantes avanços e, num desafio, ter elementos
para construir novos rumos. A intenção é desenvolver parâmetros para unidades
habitacionais que possam melhorar a habitabilidade da unidade.
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RESUMO
A segurança contra incêndio ainda é um assunto pouco conhecido no universo de arquitetos e projetistas,
mas é um dos catorze requisitos de desempenho das edificações considerados na norma ISO 6241 –
Performance standards in building – Principles for their preparation and factors to be considered,
incorporados na norma brasileira ABNT-NBR 15575, vigente desde julho de 2013. Quanto melhor o
arquiteto conhecer os conceitos que fundamentam as exigências da segurança contra incêndio, mais são as
ferramentas que este profissional pode ter para avaliar e projetar considerando a segurança contra
incêndio como um fator participante das decisões de projeto. As soluções adotadas na fase de projeto
irão definir a qualidade da edificação, o nível de segurança e desempenho da edificação e o
nível de satisfação do usuário. O objetivo deste artigo é a apresentação de um roteiro para a análise do
Projeto Arquitetônico, que tanto pode ser utilizada na concepção de novos projetos como na conferência
de projetos já existentes, verificando se estes atendem ou não às necessidades da segurança contra
incêndio, resultado de uma pesquisa de mestrado desenvolvido. Espera-se que a divulgação deste
trabalho venha contribuir para a disseminação do conhecimento e da importância da segurança
contra incêndio na fase de concepção de projeto, na adoção das soluções arquitetônicas e nas
decisões dos aspectos construtivos, juntamente com todos os outros requisitos, que irão
direcionar e determinar a produção do projeto e a construção do edifício.
Palavras-chave: Segurança contra incêndio; Projeto arquitetônico; Habitação; Norma de desempenho.

ABSTRACT
Fire safety is a subject not well known or discussed within the architecture and designs fields, but it is
one of the fourteen requirements of performance of the ISO 6241 Standard “Performance Standards in
Building – Principles for their Preparation and factors to be considered” incorporated in Brazilian
Standard ABNT - NBR15575, in force since July 2013. The more knowledge the architect has of the
concepts of fire safety requirements, the more tools this professional will have in order to be able to
evaluate and design buildings considering fire safety as an important feature. The solutions adopted in
the design phase will define the quality of the building, the level of safety and building performance and
also the level of user´s satisfaction. The objective of this paper is the development of a method to analyse
the architectural design from the point of view of fire safety, that can be adopted in the development of
new as well as for verification of existing buildings. It is expected that during the start of a new design,
the architectural solutions as well as the decisions on the construction aspects consider fire safety
together with all the other requirements that will guide and determine the manner the design, and the
construction of the building are conducted.
Keywords: Fire safety design, Architectural design, Housing, Building performance,

1

INTRODUÇÃO

“Pode-se assim definir arquitetura como construção concebida com a intenção
de ordenar plasticamente o espaço, em função de uma determinada época, de um
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determinado meio, de um determinado material, de uma determinada técnica e de
um determinado programa”. (Costa, 1954, pg.38).
As soluções adotadas nas etapas do processo de projeto têm amplas repercussões em
toda a construção e na qualidade do produto final.
É no processo de projeto que acontece a concepção e o desenvolvimento do produto,
que devem ser baseados na identificação das necessidades dos clientes em termos de
desempenho e custos das condições de exposição a que estará submetido a edificação
em fase de uso. A qualidade da solução do projeto determinará a qualidade do produto
e, conseqüentemente, condicionará o nível de desempenho e segurança da edificação e o
nível de satisfação dos usuários finais (VENEZIA, 2004).
A palavra “desempenho” é definida como comportamento em uso de uma edificação e
de seus sistemas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORTMAS TÉCNIAS, 2013),
caracterizando-se o fato de que este deve apresentar certas propriedades para cumprir a
função proposta quando sujeito a determinadas influências ou ações durante a sua vida
útil (GONÇALVES et al,, pg.45).
A partir da lista de necessidades do usuário apresentada na Norma ISO 6241:1984 –
“Performance standards in building – Principles for their preparation and factors to be
considered” (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1984),
definiram-se as 14 necessidades dos usuários a serem consideradas no projeto, aqui
agrupadas em 3 conjuntos:
a) Segurança: 1. Desempenho Estrutural, 2. Segurança contra incêndio, 3. Segurança no
uso e operação
b) Habitabilidade: 4. Estanqueidade, 5. Conforto térmico, 6. Conforto acústico, 7.
Conforto lumínico, 8. Saúde e higiene, 9. Funcionalidade e acessibilidade, 10. Conforto
tátil, 11. Qualidade do ar
c) Sustentabilidade: 12. Durabilidade, 13. Manutenabilidade, 14. Economia
As soluções adotadas no processo de projeto tem também um forte impacto, pois
definem partidos, detalhes construtivos e especificações que permitem uma maior ou
menor facilidade de construir, afetam os custos da construção e definem as manutenções
posteriores.
Nas fases do processo de projeto, na adoção das soluções arquitetônicas e nas decisões
dos aspectos construtivos deve-se sempre levar em conta, além dos aspectos referentes à
própria edificação, como: conhecimento do solo, alternativas estruturais, fornecimentos
de água e energia, instalações prediais e mecânicas, entre outros; as verificações
condicionantes, como: as necessidades do cliente, os custos, as restrições legais, o
estudo de impacto ambiental, a infra-estrutura urbana e os aspectos da segurança contra
incêndio (VENEZIA, 2004).
É sobre o correto desenvolvimento da segurança contra incêndio nas etapas do processo
de projeto, que será desenvolvido este artigo.
1.1. Objetivos
O objetivo deste trabalho é apresentar parte dos resultados de uma pesquisa que visou
demonstrar, de forma prática, como podem ser inseridos no processo de projeto os
parâmetros que norteiam as decisões que devem considerar os requisitos da segurança
contra incêndio.
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1.2. Método
O método de abordagem caracterizou-se por uma análise dedutiva que, partindo das
teorias e leis que regem a ocorrência de um incêndio e dos elementos necessários para
que ele evolua, prediz os níveis de seguranças ideais para uma determinada edificação.
É importante também a delimitação do universo da pesquisa, ficando este trabalho
restrito à análise de projetos de edifícios de uso residencial e hospedagem, sem restrição
de altura.
Este artigo irá ater-se à etapa do desenvolvimento da formulação da lista de itens a
serem conferidos dentro do processo de projeto, que verificam o atendimento dos
principais requisitos de segurança contra incêndio que devem estar presentes na fase de
concepção do projeto.
2. MÉTODO DE ANÁLISE DO PROJETO SOB O ASPECTO DA
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
Uma vez decididas as principais características do futuro empreendimento (terreno,
porte da edificação, público alvo, etc.), é importante iniciar o levantamento das
restrições legais de âmbito federal, estadual e municipal que contemplam o futuro
projeto, sob o aspecto da segurança contra incêndio. Por vezes, as próprias
regulamentações edilícias e urbanísticas condicionam a segurança contra incêndio das
edificações, conforme será discutido adiante e ao longo deste trabalho.
Propõe-se aqui, então, um roteiro das exigências de segurança contra incêndio que
devem ser analisadas durante o desenvolvimento do processo de projeto, verificando se
estes atendem ou não adequadamente as necessidades da segurança contra incêndio.
Para tanto, adotou-se como elemento estruturador o Manual de Escopo de Projetos e
Serviços de Arquitetura e Urbanismo que é dividido em seis fases (ASSSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA, 2010, p.16), a saber:
1)
Fase A - Concepção do Produto: Levantamento de um conjunto de informações
jurídicas, legais, programáticas e técnicas, e levantamento de dados analíticos e
gráficos;
2)
Fase B - Definição do Produto: Desenvolvimento do partido arquitetônico e dos
demais elementos do empreendimento, definindo e consolidando todas as informações
necessárias para se verificar sua viabilidade física, legal e econômica assim como
possibilitar a elaboração dos projetos legais;
3)
Fase C - Identificação e Solução de Interfaces: Consolidação clara de todos os
ambientes, de suas articulações e de demais elementos do empreendimento com as
definições necessárias para o intercâmbio entre todos os envolvidos no processo;
4)
Fase D - Projeto de Detalhamentos de Especialidades: Execução do
detalhamento de todos os elementos do empreendimento a fim de gerar um conjunto de
informações suficientes para a perfeita caracterização das obras/serviços a serem
executadas, assim como para a avaliação dos custos, métodos construtivos e prazos de
execução;
5)
Fase E - Pós-Entrega do Projeto: Garantia do pleno entendimento e da utilização
das informações de projeto, assim como da sua correta aplicação nos trabalhos de
campo;
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6)
Fase F - Pós-Entrega da Obra: Análise e avaliação do comportamento da
edificação em uso para verificar e reafirmar se os condicionantes e pressupostos de
projeto foram adequados e se eventuais modificações, realizadas em obra, estão
compatíveis com as expectativas do empreendedor e com as expectativas de ocupação
dos usuários.
2.1 Definição do Roteiro
No roteiro, propôs-se iniciar com a análise de cinco pontos fundamentais dentro de um
projeto (VENEZIA, 2004) desenvolvidos nas seguintes etapas do processo de projeto:
1)
Projeto urbanístico: como a edificação se relaciona com o seu entorno sob o
aspecto de acessos, evacuação e distanciamento de outras edificações. Desenvolvido na
Fase A: Concepção do produto;
2)
Sistema Construtivo: as implicações dos sistemas construtivos e os aspectos da
segurança contra incêndio a serem considerados. Desenvolvidos na Fase A: Concepção
do produto e Fase B: Definição do produto;
3)
Projeto Arquitetônico: como foram consideradas, no desenvolvimento do projeto,
as medidas que visam a dificultar a ocorrência de princípio de incêndio e dificultar a
inflamação generalizada no ambiente de origem. Desenvolvidos na Fase B: Definição
do produto e Fase D: Projeto de detalhamentos e especialidades;
4)
Revestimentos: se foram priorizados na escolha dos acabamentos, materiais que
possuam baixa propagação ao fogo e baixa emissão de fumaça, e que mantenham um
nível de carga incêndio baixo na edificação. Desenvolvidos na Fase B: Definição do
produto e Fase D: Projeto de detalhamentos e especialidades;
5)
Manutenção: se as questões pertinentes à segurança contra incêndio, tais como, a
escolha do sistema construtivo e as medidas passivas adotadas foram pensadas sob o
aspecto da fácil manutenção. Desenvolvido na Fase B: Definição do produto e Fase D:
Projeto de detalhamentos e especialidades
Entende-se que a partir da análise de cada um dos itens acima relacionados, ter-se-á
uma visão mais clara da extensão e profundidade com que o projetista considerou a
segurança contra incêndio no desenvolvimento do projeto arquitetônico.
2.2 Projeto Urbanístico
A escolha do lote pode condicionar a segurança contra incêndio do ponto de vista da
implantação da edificação, em função das dimensões e da geometria do terreno e dos
condicionantes legais de ordem urbanística (leis de uso e ocupação do solo), assim
como das características urbanas do entorno (largura de ruas, áreas livres, topografia,
etc.). Os três requisitos fundamentais a serem observados, quanto ao planejamento
urbano e a implantação dos edifícios no lote são:
•
Facilidade de acesso ao lote: Analisar as condições de acesso de viaturas de
emergência ao entorno do lote, considerando largura das ruas, obstáculos naturais ou
artificiais ao acesso, como ruas exclusivas de acesso de pedestres (calçadão), ou ruas
com declividade acentuada que dificulta o acesso, dentre outros. Exemplo: IT
N°05/2011 (SÃO PAULO, 2011a);
•
Facilidade de acesso aos edifícios no interior do lote: Prever áreas de manobra e
estacionamento das viaturas de emergência para salvamento e resgate das vítimas do
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interior da edificação assim como para combate ao fogo pelo exterior, considerando a
aproximação às fachadas, localizado e sinalizado de acordo com a legislação pertinente.
Exemplo: IT N°06/2011;
•
Separação entre edificações: Estabeler distâncias seguras de separação entre
fachadas de edifícios adjacentes em função da área e dimensões das aberturas (portas e
janelas), para diminuir a probabilidade da propagação do incêndio por radiação térmica
provenientes das aberturas nas fachadas de um edifício em chamas para o vizinho.
Exemplos: Requisito 8.5 da norma NBR 15575 -1/2013 e IT No 07/2011.
2.3 Sistema Construtivo
Na escolha do sistema construtivo deve-se analisar as condições a serem atendidas pelos
elementos estruturais e de vedação, para que na ocorrência de um incêndio, não haja um
rápido alastramento do incêndio nem um colapso estrutural da edificação. Os requisitos
fundamentais a serem considerados no projeto estão listados abaixo:
• Na escolha do sistema estrutural e de vedação prever a proteção contra incêndio da
mesma, considerando o custo inicial e de manutenção do sistema;
• Os elementos construtivos com função estrutural e de compartimentação entre
unidades devem atender a legislação pertinente no que se refere à resistência ao fogo
(em tempo) referente à isolação térmica, estanqueidade, e estabilidade de acordo com o
seu uso e altura da edificação. Exemplos: Requisitos 8.5 e 8.6 da NBR 15575-1/2013 e
IT N °08/2011.
• A compartimentação vertical das edificações é feita por meio dos entrepisos que
devem ser compostos por lajes de concreto armado ou protendido ou por outro material
que garanta a sua resistência ao fogo. Exemplos: IT N °09/2011 e Requisito 8.3 da NBR
15575-3/2013.
2.4 Partido Arquitetônico
Na escolha do partido arquitetônico do edifício, considerar o planejamento das medidas
de proteção passiva e ativa a serem implantadas, além da manutenibilidade das
soluções adotadas. Medidas mínimas de proteção passiva são estabelecidas pelas
regulamentações de segurança contra incêndio, normalmente de jurisdição estadual e,
particularmente em relação a edifícios habitacionais, o item 8 da norma NBR
15575/2013. No caso do estado de São Paulo, atualmente, a regulamentação vigente é o
Decreto Estadual N° 56.819/2011 (SÃO PAULO, 2011b).
2.4.1. Considerações sobre as medidas passivas
As medidas de proteção passiva são aquelas incorporadas ao sistema construtivo e que
reagem de maneira passiva ao desenvolvimento do incêndio, de modo a não
contribuírem com o crescimento e propagação do mesmo. Com isso facilitam tanto a
fuga dos usuários do edifício como permitem o ingresso dos bombeiros para as
operações de combate e resgate. Os requisitos fundamentais a serem considerados no
projeto estão listados abaixo:
• Prever as saídas de emergência, segundo a legislação vigente, de acordo com o uso
e altura do edifício. Exemplos: Requisito 8.3 da NBR 15575 -1/2013 e IT No 11/2011;
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• Dimensionar as larguras das saídas de emergência, sendo que a largura mínima deve
ser de 1,20m para as ocupações em geral;
• Os acessos devem permitir o escoamento fácil de todos os ocupantes e devem
permanecer desobstruídos. Deve-se observar as distâncias máximas permitidas a serem
percorridas para atingir as portas de acesso;
• O número de saídas de emergência e os tipos de escada devem ser dimensionados de
acordo com a legislação vigente, levando-se em conta a área e a altura da edificação;
• Prever resistência ao fogo das vedações verticais internas e nas fachadas. Exemplo:
Requisito 8.4 da NBR 15575-4/2013 e IT No 09/2011:
• As portas para vedação de aberturas nas paredes de compartimentação devem ser do
tipo corta-fogo, a resistência mínima das mesmas será dada pelo uso e altura do edifício;
• Deve existir separação na fachada entre aberturas de pavimentos consecutivos, que
podem se constituir de parapeitos, vigas e prolongamentos de lajes;
• Os elementos de separação entre abertura de pavimentos consecutivos e as fachadas
cegas, devem estar perfeitamente consolidadas às lajes dos pavimentos;
• As fachadas pré-moldadas devem ter os elementos de fixação protegidos contra a
ação do incêndio;
• As aberturas situadas em lados opostos nas paredes de compartimentação da mesma
fachada deverão ser afastadas horizontalmente ou ser protegida por um prolongamento
da parede de compartimentação, externo a edificação.
2.4.2. Considerações sobre medidas ativas
As medidas de proteção ativa são aquelas que entram em ação quando acionadas
automaticamente ou manualmente. Os requisitos fundamentais a serem considerados no
projeto estão listados abaixo:
• A instalação de elevadores de emergência é obrigatória em todas as edificações
residenciais com altura superior a 80m (IT Nº 11/2011). Com isso é possível ter além
das escadas de emergências, outra saída segura para escoar a população do edifício;
• A localização dos equipamentos de segurança contra incêndio tais como, extintores,
hidrantes, sistemas de detecção e alarmes, com especial atenção a central do alarme,
deve ser pensada na elaboração das plantas de lay-out da edificação e não após a
conclusão do projeto, dificultando a locação destes equipamentos em locais de fácil
acesso para os usuários;
• A central do sistema de alarme deve ser instalada na portaria da edificação onde
deve estar em observação 24 horas por dia;
• A sinalização de emergência deve ser bem visualizada e compreendida no interior
da edificação;
• O sistema de proteção por extintores de incêndio deve ser dimensionado, de acordo
com o uso e altura do edifício;
• As instalações prediais hidráulicas e mecânicas que compões a maioria dos
sistemas de proteção ativa devem ser dimensionadas de acordo com as normas e a
legislação vigente. Nas instalações prediais hidráulicas e mecânicas deve-se, também,
considerar a compatibilização com a compartimentação horizontal e vertical. Exemplo:
Requisito 8 da NBR 15575-6/2013.
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2.5 Revestimentos
Os projetistas no momento da fase de especificação dos materiais de revestimento que
irão compor o projeto do edifício devem fazer uma escolha consciente, pois nesta etapa
podem ser incorporados ao sistema construtivo e ao projeto como um todo, materiais
combustíveis que no caso de um incêndio podem propagar as chamas rapidamente,
colocando em risco as medidas já tomadas anteriormente para a segurança contra
incêndio. Os requisitos fundamentais a serem observados, quanto a escolha dos
revestimentos são as características de propagação de chamas e de desenvolvimento de
fumaça quando submetidos à combustão.
Deve ser elaborado um controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR),
indicando as classes dos materiais especificados. Exemplos: IT N°10/2011 e Requisito
8.4 da NBR 15575-1/2013.
2.6 Manutenção
A manutenção também é um tópico que deve ser considerado na fase do projeto, na
questão de privilegiar os materiais e os sistemas construtivos, hidráulicos, elétricos,
mecânicos, entre outros, que possuam facilidade de manutenção.
A mudança dos conceitos vem exigindo cada vez mais que se agregue ao projeto, as
estratégias que visam minimizar custos, consumo e reduzir a manutenção, buscando um
produto final de melhor qualidade. Uma prova disso é inclusão do Requisito14
(Durabilidade e Manutenibilidade) que permeia todas as parte da NBR 15575/2013 e
que coloca a manutenibilidade como um requisito do usuário relativo à sustentabilidade.
Portanto, o arquiteto deve se ater a todos os aspectos que podem ser planejados e
agregar, na fase de projeto, considerações sobre a manutenção, pois as medidas de
segurança ativas e passivas adotadas podem falhar, se não houver manutenções
periódicas, ficando toda a segurança do edifício comprometida. Os requisitos
fundamentais a serem observados, quanto à manutenção dos sistemas de segurança
contra incêndio são:
• Definir as responsabilidades da manutenção, com o objetivo de reduzir o tempo de
paralisação dos itens que compõe o sistema de combate a incêndios; em seguida reparar,
de imediato, as ocorrências prioritárias ou que possam reduzir a confiabilidade do
sistema;
• Garantir o funcionamento do sistema, de forma que o mesmo atenda aos critérios e
padrões pré-estabelecidos no projeto;
• Manter histórico referente às inspeções e/ou intervenções de manutenção corretiva,
preventiva e preditiva.
Portanto, a partir da seqüência determinada acima no desenvolvimento de um projeto,
temos uma possibilidade de verificação de que a segurança contra incêndio vem sendo
desenvolvida em todas as fases do processo de projeto.
Procurou-se abordar os pontos de maneira conceitual, uma vez que a intenção é propor
uma lista de itens de checagem rápida dos pontos relevantes dentro de um projeto,
sendo que dimensionamentos e quantificações devem ser feitos de acordo com as
normas e legislação vigente para cada situação de projeto.
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3 ANÁLISE DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS SOB O ASPECTO DA
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
Para melhor entendimento das questões de segurança contra incêndio que devem
ser contempladas durante o processo de projeto, segue abaixo o Quadro 1 com o
resumo das fases propostas pelo Manual de Escopo de Projetos e Serviços de
Arquitetura e Urbanismo (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ESCRITÓRIOS DE
ARQUITETURA, 2010) e o roteiro com as exigências de segurança contra incêndio que
devem ser tomadas em cada fase.
Quadro 1 - Exigências de Segurança contra Incêndio nas fases do processo de projeto
Fases do processo de projeto
(Manual de Escopo de Projetos e
Serviços de Arquitetura e
Urbanismo)
Levantamento
de dados
Fase A Concepção do
Produto

Programa de
Necessidades
Estudo de
Viabilidade

Roteiro com as exigências de segurança contra incêndio
Levantamento das exigências contidas nas legislações de segurança
contra incêndio.
Levantamento da existência de limitação no atendimento de alguma
exigência da legislação.
Definição do nível de segurança pretendido para a edificação.
Desenvolvimento do esboço de um eixo de compartimentação
horizontal que deve ser seguido em todos os andares.
Consolidação do potencial construtivo

Estudo
Preliminar

Fase B - Definição
do Produto
Anteprojeto

Projeto Legal
Fase C Identificação e
Solução de
Interfaces

-

Proposta de implantação da edificação: organização do fluxo de
pessoas, veículos e usos.
Estabelecimento das rotas de fuga, das rotas de entrada para as equipes
do corpo de bombeiros e do local para aproximação e estacionamento
da viatura do corpo de bombeiros.
Finalização da proposta de projeto preliminar.
Desenvolvimento do projeto preliminar em cortes e fachadas.
Definição do eixo de compartimentação horizontal e das áreas a serem
compartimentadas.
Análise das condições a serem atendidas pelos elementos estruturais e
de vedação para que, no caso de incêndio, não haja um rápido
alastramento ou um colapso estrutural.
Análise dos sistemas propostos de segurança contra incêndio do ponto
de vista da manutenção.
Estudo dos materiais de revestimento e acabamento sob o ponto de
vista da segurança contra incêndio.
Análise das interferências entre os projetos gerados nesta fase.
Elaboração da documentação gráfica do projeto legal e dos memoriais.
Consolidação dos projetos propostos na fase B considerando as
questões de segurança contra incêndio
Compatibilização das interferências entre os projetos gerados nesta
fase.

continua
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Fases do processo de projeto
(Manual de Escopo de Projetos e
Serviços de Arquitetura e
Urbanismo)

Fase D - Projeto
de Detalhamentos
e Especialidades

Projeto de
Execução

Roteiro com as exigências de segurança contra incêndio
Especificação das medidas de proteção passiva e proteção ativa. As
soluções de segurança contra incêndio devem contemplar os sistemas
de revestimento de pisos, vedações e forros, sistemas de estruturas,
sistemas prediais elétricos e hidráulicos, sistemas de climatização,
sistemas de automação, sistemas gerais de vedação, sistemas de
transportes verticais e projeto de arquitetura de interiores.
Devem ser analisados em todos os sistemas especificados questões
relativas a manutenção dos mesmos.

Fase E - PósEntrega do
Projeto
Fase F - PósEntrega da Obra

-

Análise e verificação da plena compreensão e utilização das
informações contidas nos projetos.

Análise e verificação do comportamento da edificação em uso para
reafirmar se os condicionantes dos projetos foram adequados.
Fonte: Adaptada de VENEZIA (2012, p.248)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo tinha como objetivo destacar o processo de projeto sob o aspecto da
segurança contra incêndio das edificações, enfocando os edifícios de uso residencial e
de hospedagem.
Quanto melhor o arquiteto conhecer os conceitos que fundamentam as exigências das
normas e regulamentações, mais ferramentas este profissional pode ter para avaliar se
estas exigências não são excessivas ou insuficientes e, eventualmente, dar soluções
alternativas com maior grau de efetividade a um custo igual ou menor para o seu
projeto.
Espera-se que o roteiro com os itens a serem considerados ao longo do desenvolvimento
do processo de projeto possa servir de base para implementação das medidas de
segurança contra incêndio pelo arquiteto projetista. Os parâmetros apresentados são
básicos e, com certeza, novos itens poderão ser acrescentados ao longo do tempo e do
aperfeiçoamento do próprio projetista.
É certo que a abordagem das questões de segurança contra incêndio pelo arquiteto desde
as considerações no nível urbano (acessibilidade dos equipamentos dos bombeiros ao
lote), na implantação da edificação no lote (afastamentos, acessibilidade ao edifício,
etc.), nas questões de lay-out dos pavimentos (distribuição das rotas de fuga), assim
como dos detalhes construtivos (sistemas construtivos, proteção estrutural, aberturas,
etc.) até a especificação de materiais de revestimento e acabamento, seria o ideal. No
entanto, nem sempre é possível levar em conta todos os requisitos devido a outras
limitações e a outros parâmetros de projeto. E, também, porque nem todos os
parâmetros apresentados são legalmente requeridos. Desta forma, é importante que o
arquiteto tenha consciência destas limitações, para que possa conduzir bem o projeto,
cobrindo deficiências de algumas medidas de segurança contra incêndio com outras , de
forma integrada e com uma visão global do projeto. (VENEZIA, 2012)
Apesar de toda a complexidade do assunto, espera-se ter contribuído para uma melhor
compreensão da importância das decisões arquitetônicas no nível de segurança contra
incêndio das edificações.
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RESUMO
Este artigo apresenta os resultados da survey sobre o processo de projeto em projetos
imobiliários na cidade de Fortaleza, Brasil. O objetivo principal é descrever como os
projetistas e construtores avaliam o processo de projeto imobiliário, a fim de melhorar a
compreensão de suas expectativas e necessidades. Como resultado, foram identificadas
oportunidades de melhoria do processo de desenvolvimento de produto imobiliário. Este
estudo baseou-se no referencial teórico da literatura sobre pensamento enxuto, lean
design, processo de projeto e desenvolvimento de produtos imobiliários. Os dados
foram coletados através de 90 questionários preenchidos por projetistas e engenheiros
de obra em incorporadoras e construtoras. As principais questões de insatisfação
identificadas foram: retrabalho; planejamento deficiente do processo desenvolvimento
de produto imobiliário; os prazos estipulados e compatibilização.
PALAVRAS-CHAVE: Processo de Projeto, Mercado Imobiliário, Construção Enxuta, Lean Design.

ABSTRACT
This paper presents the results of a research about the design process in real estate projects in Fortaleza,
Brazil. The main aim is to investigate how designers and construction engineers evaluate the design
process, through understanding their expectations and needs by identifying opportunities to process
improvement. This study was based on the theoretical framework of lean design literature, the design
process and development of real estate products. The research method is a survey, and data was collected
through 90 questionnaires completed by designers and building engineers in construction companies and
design offices. The main issues of dissatisfaction identified by descriptive analysis from the perspective of
designers and builders are, respectively: rework; planning of the design processes; the project delivery
terms; project deadline;and clash detection.
Keywords: Design process, Real estate process, Lean Construction, Lean Design.

1 INTRODUÇÃO
O mercado imobiliário confronta-se com um processo de produção complexo e singular,
com diferentes agentes envolvidos que mantém uma atuação fragmentada, temporária e
interesses próprios, e muitas vezes divergentes quanto às características e objetivos do
empreendimento (OLIVEIRA, 2004; ROMANO, 2003; FABRÍCIO, 2002). Estes
empreendimentos complexos e com multi-interessados altera profundamente a dinâmica
da relação entre projeto e construção e a gestão das atividades entre os dois
(ANDERSEN et al, 2005). Além disso, a equipe do projeto é composta de uma relação
menos hierárquica e mais horizontal (ORIHUELA et al, 2011). Pelo envolvimento de
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várias empresas no desenvolvimento do projeto, aumenta-se a complexidade do
processo de projeto e torna sua coordenação ainda mais difícil (MOURA, 2005).
A percepção da necessidade de integração entre projeto e produção na construção civil
tem ganhado maior atenção (TRESCASTRO, 2005). Sob um ponto de vista contratual,
a divisão do desenvolvimento do produto por fases é utilizada para tornar mais fácil a
definição dos papéis e responsabilidades dos diferentes atores em um empreendimento,
porém distancia projetistas da obra (ANDERSEN et al, 2005) e prejudica a
comunicação e desenvolvimento do produto (JORGENSEN, 2006). Morgan e Liker
(2008) chamam o Sistema Toyota de Desenvolvimento de Produtos (STDP) de processo
de engenharia simultâneo, colaborativo, onde os participantes interagem com objetivo
de avaliar múltiplas alternativas, através de um planejamento cuidadoso e execução com
precisão.
A filosofia lean tem o foco na adição de valor sob o ponto de vista do cliente e
eliminação ou redução de perdas. A partir de uma abordagem holística, é natural se
aplicar o pensamento enxuto para todas as fases de um empreendimento, desde a
concepção e construção até o uso e manutenção (BALLARD e KOSKELA, 1998).
Entretanto, para Trescastro (2003), existe certa dificuldade na visualização de restrições
por parte dos projetistas, o que pode ser um limitador para o fluxo contínuo do processo
de projeto e do uso do last planner1 em empreendimentos imobiliários.
Para Tzortzopoulos e Formoso (1999) e Koskela (2000), a aplicação de princípios da
construção enxuta para o processo de projetos deve considerar três visões diferentes do
projeto: (1) projeto como conversão; (2) projeto como fluxo (de informações); e (3)
projeto como geração de valor (sob o ponto de vista do cliente). Para Koskela (2000), a
visão de conversão é a mais investigada e melhor compreendida, enquanto as questões
de fluxo e, principalmente, a geração de valor foram negligenciadas no modelo
tradicional de projeto.
O objetivo principal deste trabalho é descrever como os projetistas e construtores
avaliam o processo de projeto imobiliário, a fim de melhorar a compreensão de suas
expectativas e necessidades. Como resultado, foram identificadas oportunidades de
melhoria do processo de desenvolvimento de produto imobiliário.
2 MÉTODO
Para o levantamento de dados sobre o processo de projeto de empreendimentos
imobiliários, foi aplicada uma survey. A pesquisa aqui proposta é considerada
exploratória, por adquirir uma visão macro sobre um fenômeno, e descritiva, por ser
dirigida ao seu entendimento, fornecendo subsídios para a teoria. As questões foram
divididas em duas grandes seções: a primeira com informações acerca do perfil dos
respondentes; e a segunda com questões sobre o processo de projeto e seu
planejamento. Foi realizado um pré-teste para validação das perguntas e, após as
revisões necessárias, foi formulado um questionário final.
Foram selecionados escritórios de projeto e empresas de construção civil que estão
envolvidos no processo de desenvolvimento de produtos imobiliários multifamiliares
verticais. Os projetistas de arquitetura foram mapeados pelo registro na associação
ASBEA (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura). Devido à grande
quantidade de empresas incorporadoras e construtoras no estado do Ceará, as empresas
de construção foram selecionadas através do registro no Inovacon (Programa de
Inovação da Indústria da Construção) e Coopercon (Cooperativa de Construção do
Ceará – entidade que visa a compra conjunta de insumos para construtoras
1

Ferramenta desenvolvida por Ballard e largamente utilizada na construção, através da filosofia enxuta.
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concorrentes). Assim, os escritórios de projeto entrevistados representam 36% dos
filiados à ASBEA e as incorporadoras e construtoras 20% das empresas que são filiadas
à Coopercon. Os escritórios de projeto de cálculo estrutural e instalações foram
identificados a partir das obras visitadas.
Os questionários foram preenchidos por arquitetos e engenheiros, no entanto, estes
foram divididos em dois grupos: construtores (com 22 questões) e projetistas (com 24
questões). Haviam questões fechadas, utilizando a escala de Likert com 07 níveis
(Tabelas 2 e 3), perguntas fechadas com escolha de mais de uma opção (gráficos 1 a 6),
e questões abertas.
A pesquisa teve duração de 09 meses, desde a montagem das perguntas ao seu relatório
final. Os questionários foram aplicados em 13 empresas incorporadoras e construtoras e
17 escritórios de projeto, perfazendo um total de 90. Deste total, 22 foram respondidos
em obras e 65 em escritórios de projeto. Esses números referem-se àqueles que
retornaram à survey, havendo uma taxa de retorno de 80%. Ressalta-se que os
questionários foram entregues em cada local de aplicação em formato impresso, para
posterior coleta. Percebeu-se que com esta ação houve um aumento no retorno,
comparando-se com outros trabalhos com mesmo método. Na tabela 1, podemos
verificar um resumo do perfil dos respondentes.
Tabela 1: Perfil das organizações e profissionais respondentes.
Tipo de Organização

Quantidade

Tipo de profissional

Quantidade

Escritório de Arquitetura

09

Arquiteto

29

Escritório de Paisagismo

02

Eng. Projetista

14

Cálculo Estrutural

02

Téc. Projetista

19

Instalações

03

Eng. Obra

25

Ambientação

02

Design de interiores

1

Incorporadora e Construtora

13

Agrônomo

1

Fonte: os autores.

3 RESULTADOS
Os escritórios de projeto possuem portes diferentes, tendo uma média de 08
colaboradores. Apenas três estavam acima dessa faixa, com: 34 (arquitetura); 23
(cálculo estrutural); e 26 (instalações). As perguntas aplicadas eram semelhantes em
escritórios de projeto e obras, de forma que fosse possível uma posterior comparação
das respostas entre os dois grupos. A compilação das respostas para as questões
fechadas, utilizando a escala de Likert, pode ser encontrada nas tabelas 2 e 3 abaixo.
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Tabela 2: Nível de satisfação dos escritórios de projeto com o processo de projeto

Grau de satisfação com:

EX
(%)

MS
(%)

SF
(%)

NT
(%)

PC
(%)

MP
(%)

ND
(%)

Planejamento do processo de
projeto atual de seus clientes

4.55

4.55

37.88

30.30

22.73

0.00

0.00

Planejamento do processo de
projeto do escritório?

4.35

14.49

47.83

10.14

13.04

10.14

0.00

Interesse do escritório em adotar
novas práticas e ferramentas para o
planejamento e controle do
processo de projeto?

13.24

54.41

20.59

7.35

1.47

1.47

1.47

As soluções adotadas no projeto
para etapa de execução da obra?

11.76

20.59

39.71

17.65

8.82

1.47

0.00

A precisão dos desenhos e
informações contidas nos projetos
realizados pelo escritório?

14.71

32.35

47.06

4.41

1.47

0.00

0.00

A compatibilização dos projetos
desenvolvidos pelo escritório com
as outras disciplinas do projeto?

5.88

20.59

42.65

11.76

10.29

7.35

1.47

Entregas por etapas dos projetos
desenvolvidos pelo escritório?

5.88

27.94

42.65

16.18

7.35

0.00

0.00

O fluxo de informações entre o
escritório e os contratantes?

3.03

13.64

39.39

24.24

15.15

4.55

0.00

O fluxo de informações entre o
escritório e os demais escritórios?

1.49

13.43

34.33

22.39

16.42

10.45

1.49

Transmissão de informação durante
as etapas de projeto no escritório?

4.41

14.71

42.65

23.53

11.76

2.94

0.00

Prazos estabelecidos pelo cliente?

1.47

7.35

29.41

32.35

23.53

1.47

4.41

O projeto não inicia sem que as
restrições de projeto tenham sido
removidas (entrada de informação).

3.13

3.13

34.38

26.56

17.19

9.38

6.25

EX: extremamente, MS: muito satisfeito, SF: satisfeito, NT: neutro, PC: pouco, MP:
muito pouco. ND: nada.
Fonte: os autores.

Analisando-se os percentuais de graus de satisfação dos entrevistados dos escritórios de
projeto, as questões que obtiveram os mais altos níveis de insatisfação foram quanto à
remoção de restrições (32,82%) e prazos estabelecidos pelo cliente (29,41%).
Destacamos as questões as quais foram avaliadas positivamente pelos projetistas:
precisão de desenhos e informações contidos nos projetos realizados pelo escritório de
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projeto (94,12%) e interesse do escritório de projeto em adotar novas práticas e
ferramentas para planejamento e controle do processo de projeto (88,24%).
Tabela 3: Nível de satisfação dos Construtores com o processo de projeto.

Grau de satisfação com:
O atual planejamento do processo
de projeto da empresa
O atual planejamento do processo
de projeto dos projetistas
Interesse em adotar novas práticas
e ferramentas de planejamento e
controle do processo de projeto
As soluções de projeto adotadas na
perspectiva da execução da obra
Precisão das informações contidas
nos desenhos e projetos realizados
pelos projetistas?
Compatibilização dos projetos
Entregas por etapas dos projetos
desenvolvidos pelos projetistas
Fluxo de informações entre os
escritórios de projetos e a empresa
Disponibilização de informações
do processo de projeto em um local
de fácil acesso na empresa (fluxos,
cronogramas, indicadores)
Interligação entre o departamento
de projetos/ obra para que haja
retroalimentação no projeto

EX
(%)

MS
(%)

SF
(%)

NT
(%)

PC
(%)

MP
(%)

ND
(%)

4.17

8.33

41.67

4.17

33.33

4.17

4.17

0.00

4.17

25.00

8.33

37.50

12.50

12.50

17.39

60.87

21.74

0.00

0.00

4.35

0.00

0.00

0.00

45.83

12.50

25.00

12.50

4.17

0.00

0.00

45.83

12.50

16.67

16.67

8.33

0.00

0.00

20.83

20.83

33.33

16.67

8.33

0.00

4.17

29.17

16.67

37.50

8.33

4.17

0.00

4.35

39.13

17.39

26.09

8.70

4.35

0.00

16.67

37.50

20.83

16.67

0.00

8.33

0.00

8.33

29.17

20.83

29.17

8.33

4.17

EX: extremamente, MS: muito satisfeito, SF: satisfeito, NT: neutro, PC: pouco, MP:
muito pouco. ND: nada.
Fonte: os autores.

Analisando-se os percentuais de graus de satisfação dos respondentes nas obras, as
questões que obtiveram os mais altos níveis de insatisfação foram planejamento do
processo de projeto dos escritórios de projeto (62,50%) e compatibilização dos projetos
(58,33%). Também destacamos as questões que foram avaliadas positivamente pelos
engenheiros de obra: interesse da incorporadora/ construtora em adotar novas práticas e
ferramentas para o planejamento e controle do processo de projeto (95,65%) e
disponibilização de informações do processo de projeto (54,17%).
Percebe-se divergência entre projetistas e construtores na avaliação quanto à
compatibilização dos projetos e as soluções de projeto adotadas na perspectiva da
execução da obra. Em ambos os casos, as respostas de projetistas mostraram satisfação,
enquanto os engenheiros expressaram insatisfação.
No questionário, havia uma pergunta aberta quanto às práticas utilizadas no
planejamento e controle do processo de projeto pelos projetistas (questão 11). O
resultado pode ser verificado no gráfico 1. A mesma questão foi aplicada para os
construtores (gráfico 2), sendo as três práticas mais citadas: planejamento de longo
prazo (25.00%), planejamento de médio prazo (20.83%) e planejamento de curto prazo
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(19.44%), ou seja, o last planner é fortemente aplicado. Para os projetistas, o
planejamento de curto prazo tem sido mais recorrente.
Gráfico 1: Práticas de planejamento e controle do processo de projeto
(projetistas).

Fonte: os autores.

Gráfico 2: Práticas de planejamento e controle do processo de projeto usado em
construtoras.

Fonte: os autores.

Havia uma questão a respeito dos softwares utilizados, com os seguintes resultados:
64,58% dos projetistas relataram o uso de CAD, enquanto 35,42% o uso de BIM;
86,67% dos construtores usam CAD e 70,59% utilizam o MS Project. Todos os
escritórios de projeto de cálculo estrutural utilizam software BIM. Uma questão a ser
observada é que o uso do BIM é limitado para parte dos escritórios de arquitetura e os
escritórios de cálculo estrutural, não sendo adotado por projetistas de instalações.
Foi aplicada entre os projetistas uma questão fechada com múltiplas respostas sobre o
conhecimento ou familiaridade com os seguintes termos encontrados na literatura:
construção enxuta/ lean construction (41,51%); gerenciamento de projetos (38,36%);
lean design (5,66%); PMI e Engenharia Simultânea (5,03%, cada); PMBOK (4,40%) e
IGLC (1,89%). Esta questão também foi respondida entre os construtores: construção
enxuta/ lean construction (47,47%); gerenciamento de projetos (24,24%); PMI
(11,11%); PMBOK (10,10%); IGLC (5,05%); lean design (2,02%); e Engenharia
Simultânea (0,00%). Esta questão tinha como objetivo compreender o nível de
familiaridade de projetistas e construtores com as atuais teorias que tratam do processo
de projeto e construção.
Também foram questionadas as razões pelas quais os projetistas e construtores estão
interessados na adoção de novas práticas e ferramentas para o planejamento e controle
do processo de projeto (Gráfico 3 e 4). Foi verificado semelhanças nos dois grupos: há
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um aumento na qualidade dos projetos e redução de prazos. Porém, a principal razão
apontada pelos construtores foi a redução de custos (28,13%).
Gráfico 3: Razões para adotar novas práticas e ferramentas para o
planejamento e controle do processo de projeto (projetistas).

Fonte: os autores.

Gráfico 4: Razões para adotar novas práticas e ferramentas para o
planejamento e controle do processo de projeto por construtores.

Fonte: os autores

Outra questão aberta aplicada, para ambos os grupos, foi sobre os pontos positivos e
negativos da metodologia de planejamento do processo de projeto (pergunta 9). Os
resultados estão detalhados no quadro 1.
Quadro 1: Avaliação da metodologia de planejamento do processo de projeto

Positivo

Negativo

Projetistas
Relação de parceria entre a equipe, e
abertura para novas soluções (25%);
Transmissão
de
Know-how
construtivo; valorização do detalhe do
projeto (25%);
Organização de dados e informações
sobre o projeto em plataformas on-line
de gerenciamento (18.75%)
Pesquisa de mercado, frequência de
demanda de projetos, pró-atividade
para resolver problemas e questões
pendentes (18.75%).
Retrabalho (29.17%);
Planejamento dos processos de
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Construtores
Planejamento dos processos de projeto
e construção (26.67 %);
Análise crítica dos projetos (20%);
Existe
um
departamento
de
gerenciamento de projetos (13.33 %);
A integração da equipe (13.33 %);
Uso de novas tecnologias (13.33 %)

Projetistas parceiros, customização
(13.34%).
O prazo de entrega (37.5 %);
O planejamento do projeto (31.25 %);

projeto, a falta de processo de projeto
interno
nos
escritórios
e
desorganização (20.83%);
Prazo (14.58%);
Compatibilização (12.50%);
Preferência por soluções padrão ou
pouco inovadoras (8.33%);
Projetos com preços muito baixos;
mudança de escopo; análise baseada
em corretor; requisitos das instituições
de financiamento; falta de migração de
software CAD para o BIM (10.42%).

Compatibilização e revisão (12.50%)
Construção começa com o projeto em
andamento, falta de detalhe e banco de
dados de projetos (18.75%)

Fonte: os autores

Um ponto negativo citado pelos projetistas foi a preferência por soluções padrão ou
pouco inovadoras, mas os construtores afirmam a busca de novas tecnologias como um
ponto positivo. Isso demonstra uma tendência aos construtores voltar sua atenção às
questões construtivas, enquanto questões de geração de valor, que são especificadas no
projeto, poderiam ser melhoradas, na visão dos projetistas.
Entre as dificuldades encontradas no processo de projeto nos escritórios de projeto
(gráfico 5) os mais citados foram: retrabalho em excesso (39,86%) e cumprimento de
prazos (26,81%). A mesma questão (gráfico 6), quando aplicada às empresas de
incorporação e construção, obteve como principais itens o cumprimento de prazo (35%)
e compatibilização (33%).
Apesar de as novas visões do processo de projeto (conversão, fluxo e valor) serem
conhecidas há algum tempo e o fato de que as empresas de construção adotam
princípios da construção enxuta, percebe-se que o processo de projeto requer melhorias
quanto à integração, o fluxo de informação e geração de valor. Assim, cita-se como
oportunidades de melhoria detectada neste trabalho a gestão do fluxo e aplicação do last
planner para projeto a partir do mapeamento das restrições do processo de projeto.
Gráfico 5: visão das dificuldades do Gráfico 6: visão dificuldades do processo
processo de projeto em escritórios de projeto na construção.
de projeto.

Fonte: os autores.
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4 CONCLUSÕES
Os dados apresentados na seção anterior mostraram que o processo de projeto nessas
empresas ainda é tradicional. Como consequência desta abordagem tradicional, temos
falhas na elaboração do projeto, no desenvolvimento do produto e na execução da obra,
gerando perdas, além de possíveis desvios na geração de valor sob o ponto de vista do
cliente (usuário final). O modelo tradicional de PDP utiliza uma abordagem com
interações negativas que resultam em diversos retrabalhos devido à tomada de decisões
prematuras, gerando as necessidades de compatibilização apontadas nos questionários.
Em consequência, consome-se tempo e recursos os quais constituem em desperdícios.
Apesar de o planejamento do processo de projeto ter sido citado como um dos
principais fatores negativos, poucas empresas construtoras demonstraram possuir uma
equipe ou departamento dedicado para esta função.
Algumas divergências entre projetistas e construtores, tais como, quanto à
compatibilização dos projetos e as soluções de projeto adotadas na perspectiva da
execução da obra denotam falha de comunicação no feedback entre execução e projeto e
a existência de interações negativas em excesso. Portanto, ausência de processos de
melhoria contínua no desenvolvimento de produtos imobiliários e de um sistema enxuto
de desenvolvimento de produtos.
A presente pesquisa permitiu a avaliação do nível de satisfação de projetistas e
construtores em relação ao processo de desenvolvimento de projetos do setor
imobiliário residencial em Fortaleza/ Ce. Entre os principais resultados obtidos no
presente trabalho pode-se destacar o diagnóstico do processo de desenvolvimento de
produto imobiliário. Ressalta-se que a amostra é representativa tanto dos escritórios de
projeto como de construtoras que atuam neste mercado.
Oportunidades de melhoria e prioridades de intervenção foram identificadas a partir da
análise descritiva das questões. Os principais problemas de insatisfação identificados a
partir da perspectiva de projetistas e construtores foram: retrabalho; planejamento dos
processos de projeto; os prazos; e compatibilização.
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RESUMO
O artigo discute a necessidade de verificar critérios para a acessibilidade de espaços abertos urbanos,
relevantes para o uso universal que não são especificados nas normas de acessibilidade existentes. O
objetivo é investigar como características físicas de edificações e elementos urbanos são utilizados como
referência pelos diferentes grupos de usuários para facilitar a orientação. A análise baseou-se na avaliação
pós-ocupação de espaços públicos localizados no centro histórico da cidade de Pelotas-RS, Brasil, que
foram adaptados para atender as pessoas com dificuldade de locomoção seguindo normas de
acessibilidade. Foram utilizados métodos qualitativos e quantitativos, tais como mapas mentais,
entrevistas, observação de comportamento, questionários e medições, com o propósito de obter
informações sobre o uso de referencias para orientação espacial assim como os níveis de satisfação dos
usuários com a implementação de elementos urbanos projetados. Os resultados indicam que certas
características utilizadas por todos os usuários para orientação espacial não são especificadas pelas
normas ou em estudos realizados no passado como fatores que podem contribuir para a acessibilidade
universal. Por exemplo, o piso tátil, recomendado pelas normas e abordado como um dos fatores que
contribuem para a orientação para o grupo com deficiência visual pode causar insatisfação a usuários que
se deslocam com rodas e usuários sem deficiência. Os resultados obtidos permitem constatar que a
aplicação de normas não é suficiente para que a acessibilidade universal seja alcançada e considera que
vários outros fatores devem ser considerados.
Palavras-chave: Acessibilidade universal, orientação espacial, adaptações comportamentais, adaptações
físicas, satisfação dos usuários.

ABSTRACT
This article discusses the need for criteria to verify the accessibility of urban open spaces, considered
relevant to Universal Use that are not specified in the existing norms. The objective is to investigate how
physical characteristics of buildings and urban elements are used as reference by groups of users in
order to facilitate orientation. The analysis was based on post-occupation evaluation of public open
spaces located in the historic corer of the city of Pelotas, Brazil, that were adapted to attend people with
disabilities following accessibility standards. Qualitative and quantitative methods, such as mental maps,
interviews, behavioral observation, questionnaires and measurements, were used in order to obtain
information on the use of reference for spatial orientation and the levels of user satisfaction with the
implementation of urban elements provided to facilitate accessibility. Results indicate that certain
features used by all groups of users for spatial orientation are not specified by the norms or by previous
studies as factors that might contribute to universal accessibility. For example, the use of tactile floor,
which is indicated by the norms as a feature that contributes to orientation for the group with visual
impairment, can cause dissatisfaction to users moving on wheels and users without disabilities. The
results help determine that the application of norms is not sufficient to achieve universal accessibility and
illustrate several other factors that must be considered.
Keywords: Accessibility, spatial orientation, behavioral adaptations, physical adaptations, user
satisfaction.
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1

INTRODUÇÃO

O conceito de desenho universal vem sendo gradativamente incluído na analise da
acessibilidade, cuja principal abordagem refere-se ao espaço (ou produto) que atinja
com conforto e flexibilidade as necessidades de diferentes usuários de maneira
integrada, evitando a inserção de elementos exclusivos (p. ex., MACE et al. 1996;
ORNSTEIN et al. 2010). Embora as regras no Brasil definam Desenho Universal como
a base fundamental para acessibilidade para todos, a informação para sua aplicação
correta é imprecisa e algumas soluções atendem melhor as necessidade de algumas
pessoas em detrimento de outras (GUIMARÃES, 2007).
Alguns estudos tentam superar a falta de diretrizes normativas para a prática do desenho
universal além dos padrões e incluem modelos de avaliação pós-ocupação
desenvolvidos para medir o uso universal de ambientes através da percepção de seus
usuários (p. ex., DORNELES, 2006; D' ALMEIDA JR. e CARDOSO, 2008).
Sabe-se que a orientação espacial é essencial para a acessibilidade (PASSINI, 1996),
assim como para o conforto no deslocamento. Saber onde está e como chegar ao destino
desejado torna o deslocamento mais fácil e rápido e contribui para uma sensação de bem
estar e equilíbrio (LYNCH, 1997). Através das características ambientais, o indivíduo
obtém a informação para se locomover e encontrar o seu destino no espaço físico
(PASSINI, 1992) e se as características ambientais puderem ser percebidas por todos,
possibilita o uso universal do espaço (PASSINI, 1996).
É argumentado neste estudo que, apesar do crescente número de estudos que
consideram a percepção de diferentes grupos de usuários para avaliar o desempenho do
ambiente construído no desenho da acessibilidade universal, os critérios utilizados
parecem ser insuficientes para resolver os problemas relativos ao uso universal dos
espaços. Por exemplo, as sinalizações táteis são frequentemente consideradas para
orientação espacial de usuários que possuem deficiência visual (p. ex., ABNT, 2004),
mas pouco investigados quanto ao conforto de grupos de usuários que não possuem
deficiência visual (p. ex. LEE, 2011). Da mesma forma o uso de elementos como o
cheiro e o som dos ambientes (p. ex., BENTZEN et al., 2000; BINS ELY, 2004). Menor
ainda é o número de estudos que exploram a relação da facilidade de orientação com
características urbanas espaciais, como a arquitetura e função dos prédios (p. ex.
LYNCH, 1997), para pessoas com deficiência visual, mobilidade reduzida ou que se
deslocam com rodas (p. ex., BLADES, 2002).
Tal questão aponta uma lacuna na análise da acessibilidade de espaços urbanos, que
consiste em considerar critérios que não são especificados nas normas de acessibilidade,
mas que podem ser relevantes para o uso universal do espaço, tais como os efeitos de
determinadas características físicas e elementos urbanos para o uso como referencia na
orientação espacial para o deslocamento em espaços urbanos.
1.1

Funções, experiências sensoriais e de movimento

A visão é o principal meio para a orientação no espaço (PORTEOUS, 1996). No
entanto, o processo de orientação e mobilidade para pessoas cegas ainda é possível
devido às outras funções sensoriais e cognitivas, principalmente a audição e o tato (por
ex., BINS ELY, 2004). Por sua vez, a mobilidade do indivíduo está associada ao
movimento do corpo para transportar-se, mudar de posição, manusear objetos, andar,
correr, deslocar-se com auxílio ou não de equipamentos (WHO, 2010). Em síntese,
esses movimentos são associados à atividades de pedestre, isto é, andar e deslocar-se.
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A partir desse recorte, foi possível definir as seguintes categorias de indivíduos: os que
se orientam pela visão; os que se orientam por outros sentidos que não a visão; os que
andam e os que se deslocam com rodas. Da combinação dessas possibilidades serão
formados os grupos de usuários investigados neste estudo.
1.2

Aspectos relacionados às características do espaço urbano

De acordo com Lynch (1997), certos elementos urbanos e características físicas
presentes no ambiente tendem a ser utilizadas como referenciais para a orientação
espacial, tais como a função dos edifícios (por exemplo, lojas, supermercados, bares);
cor, forma ou outra característica que permita facilitar a clara identificação de objetos e
a concepção de imagens mentais (LAY, 1992). O uso de outros sentidos, tais como
ruídos que produzem informações auditivas sobre o ambiente (JACOBSON, 1996);
odores que reforçam os marcos visuais (LYNCH, 1997); a marcação no piso, tanto pela
textura quanto pela cor da pavimentação da rua ou calçada, recomendado como
fundamental para guiar indivíduos com deficiência visual (BENTZEN et al. 2000); a
existência de rampas para facilitar a travessia de pedestres, que podem beneficiar
pessoas que utilizam dispositivos de rodas, porém podem representar problema para
usuários com deficiência visual (p.ex., LEE, 2011); a concentração de pessoas
realizando um tipo de atividade também são verificados neste estudo conforme são
percebidos por grupos de usuários com diferentes condições de mobilidade, com o
propósito de medir a importância de cada aspecto apontado na acessibilidade e
orientação espacial, assim como a intensidade e eficiência com que esses elementos são
utilizados por cada grupo de usuário como referencia para a orientação espacial.
2

OBJETIVO

O estudo tem como objetivo investigar como as características físicas e elementos
urbanos são utilizados pelos distintos grupos de usuários, identificar os usos comuns e
específicos de cada grupo e verificar o nível de satisfação em relação à acessibilidade e
orientação espacial no espaço urbano. Dessa forma, pretende contribuir com a inclusão
de critérios para a adaptação de espaços urbanos que favoreçam diferentes grupos de
usuários, provendo informação para o planejamento e avaliação de intervenções urbanas
focadas no uso desses espaços por uma ampla diversidade de usuários.
3

MÉTODO

A análise baseou-se na avaliação pós-ocupação de espaços abertos urbanos localizados
no centro histórico da cidade de Pelotas, que possui um importante patrimônio edificado
que data do século XIX e recentemente foi objeto de revitalização através do programa
Monumenta (Programa de Recuperação do Patrimônio Cultural Urbano Brasileiro do
Ministério da Cultura)(BICCA, 2006). Localizada na região sul do Brasil, Pelotas
possui uma população aproximada de 328.275 habitantes (IBGE, 2000) e teve uma das
economias mais prósperas do Brasil durante o século XIX, devido à indústria do
charque (MAGALHÃES, 2002). A área selecionada apresenta um grande fluxo e
concentração de pessoas e inclui intervenções realizadas nos espaços abertos públicos
com o objetivo de atender as necessidades de indivíduos com dificuldade de locomoção
de acordo com as normas de acessibilidade universal, por exemplo, através da adição de
rampas e pisos táteis nas calçadas. Os procedimentos metodológicos incluíram métodos
qualitativos e quantitativos aplicados em duas etapas.
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3.1 Etapa 1: delimitação da área de estudo
Para delimitar uma área que representasse o centro de Pelotas na percepção de distintos
grupos de usuários, foram aplicados mapas mentais a um grupo diversificado de
usuários. Esses mapas, registrados em tabelas e num mapa síntese (Figura 1a),
indicaram a frequência com que os pontos de referência representativos do centro da
cidade foram citados pelos respondentes. A interseção do mapa síntese com o mapa com
maior incidência de rampas e pisos táteis do centro de Pelotas, resultou na área objeto
de estudo que foi subdividida em Área 1 e Área 2 (Figura 1b,c).
Figura 1 – Síntese dos mapas mentais (a), levantamento das rampas/piso tátil (b, c)

(a)

(b)

(c)

Figura 2 – Mapas e fotos das áreas 1 e 2

A área 1, delimitada pelo calçadão da rua Andrade Neves e seu entorno, integra o
Centro Intensivo de Comércio, denominado oficialmente pela prefeitura como o
“Shopping aberto” da cidade (Figura 2) (Secretaria Municipal de Urbanismo, 2006).
A área 2 corresponde à Praça Coronel Pedro Osório e seu entorno e integra o Centro
Histórico da cidade, caracterizado pelas construções do período colonial, do século XIX
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(Figura 2). Ambas as áreas são caracterizadas por topografia plana, típica da cidade de
Pelotas e ocupadas por edificações com até 4 pavimentos.
3.2 Etapa 2: avaliação de desempenho
Para a avaliação de desempenho foram utilizados levantamento de arquivos,
levantamento físico, questionários, entrevistas e observação de comportamento. As
perguntas do questionário foram elaboradas para extrair do respondente informação
quanto aos elementos usados por ele para orientação nas caminhadas em centros
urbanos, assim como, o nível de satisfação em relação a alguns desses elementos usados
para orientação.
Os questionários foram aplicados em usuários das áreas selecionadas categorizados por
grupos definidos conforme as possibilidades dos indivíduos para andar e deslocar-se
com rodas, combinado com as suas possibilidades para perceber o ambiente através da
visão, audição e/ou tato. Obteve-se uma amostra de 101 respondentes distribuídos em 4
grupos: 30 usuários sem deficiência; 30 usuários com mobilidade reduzida; 20 usuários
que se deslocam com rodas; 21 usuários com deficiência visual.
Os dados dos questionários foram registrados no programa estatístico SPSS e analisados
utilizando testes não paramétricos1, como frequências (analisa a distribuição dos dados),
tabulações cruzadas (indica a relação da distribuição das frequências com alguma
variável) e o teste Kruskal-Wallis, que explora as diferenças entre as variáveis (LAY e
REIS, 1995). Observações sistemáticas das atividades realizadas pelos grupos de
usuários nas áreas 1 e 2 foram realizadas e sintetizadas em mapas comportamentais.
4

RESULTADOS

Foi verificada a intensidade de uso de alguns elementos urbanos e características físicas
como referência para orientação espacial pelos grupos de usuários com capacidades
diferenciadas de locomoção. A partir da identificação das características do espaço
urbano que influenciam a orientação espacial dos diferentes grupos, foi investigado
como essas características são utilizadas pelos grupos de usuários, de uso comum a
todos ou usos específicos de cada grupo, assim como os níveis de satisfação em relação
ao conforto e orientação espacial no espaço urbano.
4.1 Função dos prédios
Praticamente todos os usuários de todos os grupos usam a função do prédio para se
orientar no espaço urbano (Tabela 1). No entanto, verifica-se uma diferença
estatisticamente significativa entre os grupos (K-W, chi²=11,882, sig=0,008). A maioria
do grupo com deficiência visual (62%) e do grupo com deslocamento com rodas (70%)
usam mais intensamente (“sempre”), seguidos pelos grupos sem deficiência e com
mobilidade reduzida (Tabela 1).

Tabela 1 – Função dos prédios como referência para orientação espacial
Grupos de usuários
Deficiente visual (30)

Uso sempre Quase sempre Às vezes Raramente Nunca uso m.o.
61,9%(13)
33,3%(7)
0%
0%
4,8%(1) 43,10

1

Os testes não paramétricos são aplicados à dados que não se apresentam em formas precisas de distribuição. São dados nominais
(informam propriedades que têm relação igual entre si. Ex. cores de carro) e ordinais (incluídos em uma ordem, em uma hierarquia.
Ex: muito bonito/bonito/nem bonito, nem feio/feio/muito feio), que não estão numa escala intervalar ou numérica de valores (LAY e
REIS, 1995).
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Desloc. com rodas (30)
70%(14)
Mobilidade reduzida (20) 33,3%(10)
Sem deficiência (21)
40%(12)

30%(6)
36,7%(11)
46,7%(14)

0%
26,7%(8)
13,3%(4)

0%
0%
0%

0%
38,05
3,3%(1) 61,73
0%
54,43

Nota: “m.o.”, representa a média dos valores ordinais, obtidas através do teste Kruskal-Wallis. Os valores mais
baixos indicam os grupos que mais usam o elemento para orientação espacial e os valores mais altos indicam os
grupos que menos usam.

Os resultados revelam ainda, através de depoimentos dos usuários, que o grupo com
deficiência visual identifica a função dos prédios através do cheiro e som dos ambientes,
cuja fonte pode vir do barulho dos objetos, da música ou concentração de pessoas. Já os
demais grupos identificam a função dos prédios pela visão, através da forma, cor, etc.
4.2 Características físicas dos prédios
As características físicas dos prédios são utilizadas pela maioria dos usuários de todos
os grupos (Tabela 2).
Tabela 2 – Características físicas dos prédios como referência para orientação
Grupos de usuários
Deficiente visual (30)
Desloc. com rodas (30)
Mobilidade reduzida (20)
Sem deficiência (21)

Uso sempre
23,8% (5)
5% (1)
10% (3)
16,7% (5)

Quase sempre
33,3% (7)
30% (6)
16,7% (5)
10% (3)

Às vezes
14,3% (3)
30% (6)
26,7% (8)
26,7% (8)

Raramente
4,8% (1)
25% (5)
16,7% (5)
23,3% (7)

Nunca uso
23,8% (5)
10% (2)
30% (9)
23,3% (7)

Entretanto, as características físicas são utilizadas mais frequentemente pelo grupo com
deficiência visual, que as identificam através do tato das mãos e pés ou através da
bengala: “Perto da Secretaria de Educação, quando você vem da Anchieta em relação à
XV, tem um prédio que tem tipo uma grade, uma tela na frente, eu sei que a próxima
porta é a porta da Secretaria de Educação (usuário com deficiência visual).”
4.3 Cheiro dos ambientes
O grupo com deficiência visual é o que mais faz uso do cheiro dos ambientes para
orientação no espaço, por uma diferença que é confirmada estatisticamente (K-W,
chi²=50,223, sig=0,000). Apenas 28,6% do grupo nunca usa (Tabela 3).
Tabela 3 – Cheiro dos ambientes como referência para orientação espacial
Grupos de usuários
Deficiente visual (21)
Desloc. com rodas(30)
Mob. reduzida (30)
Sem deficiência (30)

Uso sempre
14,3%(3)
0
0
0

Quase sempre
28,6%(6)
0
0
0

Às vezes
14,3%(3)
0
3,3%(1)
6,7%(2)

Raramente
14,3%(3)
0
0
3,3%(1)

Nunca uso
28,6% (6)
100% (20)
96,7% (29)
90% (27)

m.o.
23,71
60,50
58,90
55,87

Através do cheiro dos cafés, padarias, comida dos restaurantes, perfume e remédio das
farmácias, usuários com deficiência visual se localizam no espaço: “Se a gente vai num
determinado lugar que a gente sabe que tem uma padaria próxima e a gente sente o
cheiro do pão, já é uma orientação pra gente saber que tá próximo daquele lugar.”
As lojas de departamento também proporcionam essa qualidade do cheiro para
orientação do usuário com deficiência visual, conforme segue: “Cheiro eu acho muito
importante. A loja C&A, por exemplo, eu passo por perto e já sinto o cheiro de roupa
nova.” Embora seja uma característica predominantemente utilizada pelo grupo de
usuários com deficiência visual, também é utilizada por alguns usuários dos grupos sem
deficiência e com mobilidade reduzida.
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4.4 Som dos ambientes
A maioria dos usuários do grupo com deficiência visual (77%) utiliza o som dos
ambientes para orientação no espaço, enquanto a grande maioria dos usuários dos
demais grupos não utiliza (Tabela 4). Essa diferença é confirmada estatisticamente (KW, chi²=54,638, sig=0,000).
Tabela 4 –Som dos ambientes como referência para orientação espacial
Grupos de usuários
Deficiência visual (21)
Desloc. com rodas (20)
Mobilidade reduzida (30)
Sem deficiência (30)

Uso sempre
9,5%(2)
0
0
0

Quase sempre
33,3%(7)
0
0
0

Às vezes
23,8%(5)
0
6,7%(2)
6,7%(2)

Raramente
9,5%(2)
0
0
0

Nunca uso
23,8% (5)
100% (20)
93,3% (28)
93,3% (28)

m.o.
21,86
61,00
57,87
57,87

Através do som do ambiente o usuário com deficiência visual também identifica a
função dos prédios: “Padarias, lancherias e restaurantes, a gente identifica pelo som e
pelo cheiro (usuário com deficiência visual)”. O som dos talheres nos restaurantes, da
conversa da concentração de pessoas nos bares e dos carrinhos de supermercado foram
outras fontes sonoras indicadas por usuários com deficiência visual.
Os resultados obtidos neste estudo corroboram outros estudos que discutem a
importância do papel da informação aural no desenvolvimento da orientação espacial,
especialmente para indivíduos com deficiência visual (JACOBSON, 1996). Até o
presente, a grande maioria das soluções apontadas trata da detecção de micro
obstáculos, como evita-los com uma bengala, cão guia e artefatos audíveis. Este estudo
verificou que o som ambiental é mais intensamente utilizado como referencia para
orientação espacial pelo grupo com deficiência visual e menos pelos outros grupos.
4.5 Concentração de pessoas
Também foi verificado que usuários de todos os grupos utilizam a concentração de
pessoas como referência para orientação espacial. Os resultados não confirmam
diferença estatisticamente significativa entre os grupos. No entanto, o grupo com
deficiência visual é o que mais faz uso (Tabela 5).
Tabela 5 – Concentração de pessoas como referência para orientação espacial
Grupos de usuários
Deficiente visual (21)
Desloc. com rodas (20)
Mobilidade reduzida (30)
Sem deficiência (30)

Uso sempre
4,8% (1)
0%
0%
0%

Quase sempre
28,6% (6)
5% (1)
10% (3)
3,3% (1)

Às vezes
9,5% (2)
20% (4)
26,7% (8)
26,7% (8)

Raramente
14,3% (3)
0%
6,7% (2)
13,3% (4)

Nunca Uso
42,9% (9)
75% (15)
56,7% (17)
56,7% (17)

Através da concentração de pessoas, o grupo com deficiência visual reconhece outros
elementos urbanos para orientação espacial, como o nome de rua e uso do prédio:
“Quando a gente vai pela 7 de Setembro e chega na concentração de pessoas, eu tenho
certeza que tá no Café Aquarius”. Os mapas comportamentais confirmam a
concentração de pessoas na calçada do Café Aquarius, principalmente do grupo com
mobilidade reduzida. A concentração em torno desses atratores, por sua vez, é
fortemente influenciada pela incidência solar e pelo próprio movimento de pessoas
(Figura 3).
Figura 3 – Mapa comportamental: ÁREA 1 (Síntese Manhãs e tardes)
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4.6 Marcação de piso
Neste estudo, conforme esperado, o grupo de deficientes visuais se destaca dos outros
em relação ao uso da marcação de piso para orientação espacial (K-W, chi²= 31.769,
sig=0.000). Por sua vez, quando avaliado o grau de conforto em relação ao piso tátil,
esse grupo é o único que não avalia o piso tátil como desconfortável. Essa diferença em
relação aos outros grupos também é confirmada estatisticamente (K-W, chi²=11,227,
sig=0,01) (Tabela 6).
Tabela 6 – Conforto no uso de piso tátil
Grupos de usuários
Deficiente visual (21)
Desloc. com rodas (20)
Mobilidade reduzida (30)
Sem deficiência (30)

Confortável
52,4% (11)
25% (5)
36,6% (11)
23,3% (7)

Nem conf./ nem desconf.
47,6% (10)
50% (10)
50% (15)
50% (15)

Desconfortável
0%
25% (5)
13,3% (4)
26,6% (8)

m.o.
35,31
57,88
49,30
59,10

No entanto, foi possível constatar que, para usuários do grupo com deficiência visual, o
piso tátil é mais utilizado para localização ou confirmação de um endereço, como
qualquer outra marcação no piso, do que como alerta para obstáculos imediatos,
conforme é especificado nas normas. Para os demais grupos, o conforto do piso tátil
está associado à segurança do piso antiderrapante. Já o desconforto é associado ao
excesso de atrito, que atrapalha, por exemplo, a mobilidade da cadeira ou carrinho ao
causar trepidação.
4.7 Rampas nas faixas de travessia
Nos mapas comportamentais (Figura 3), é possível verificar o uso das rampas por todos
os grupos de usuários. O grupo com deficiência visual se destaca na avaliação negativa
das rampas quanto ao conforto, enquanto o grupo com deslocamento com rodas se
destaca na avaliação positiva (Tabela 7). A diferença entre os grupos é estatisticamente
significativa (K-W, chi²= 14,293, sig.=0,003).
Tabela 7 – Conforto no uso de rampas
Grupos de usuários
Deficiente visual (21)
Desloc. com rodas (20)
Mobilidade reduzida (30)
Sem deficiência (30)

Confortável
47,6% (10)
95% (19)
70% (21)
70% (21)

Nem conf./ nem desconf.
14,3% (3)
5% (1)
30% (9)
26,7% (8)

Desconfortável
38,1% (8)
0
0
3,3% (1)

m.o.
65,81
38,30
49,80
50,30

Usuários do grupo com deficiência visual que avaliam positivamente a rampa como
fator de conforto alegam facilidade de orientação: “Pra mim me ajuda quando tem a
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rampa ali (...) eu sei que eu saio dali eu já tô no asfalto ou na rua”. Por outro lado,
alguns usuários desse grupo mencionam a dificuldade na orientação: “A maior parte das
rampas é até inconveniente, porque ela me tira a referência (...) a bengala não acusa a
inclinação (...).” Portanto, embora o propósito da rampa seja facilitar o deslocamento
daqueles com mobilidade reduzida ou com rodas, para os deficientes visuais pode
facilitar a orientação e afetar negativamente como barreira física.
5. CONCLUSÕES
A compreensão de como elementos urbanos e características físicas afetam a percepção
de conforto e orientação espacial de indivíduos com diferentes condições de mobilidade
cria oportunidades para a realização de adaptações dos espaços urbanos existentes com
o propósito de adequá-los ao movimento de todos os pedestres.
Mais especificamente, foi confirmado que maneiras diferentes de perceber o ambiente
construído – visão, tato, cheiro e audição – sugerem novas ferramentas para pensar
espaços urbanos que sejam compartilhados por todos sob a perspectiva do desenho
universal, conforme já sugere a literatura.
Os resultados obtidos permitem constatar que alguns referenciais utilizados por todos os
grupos para orientação espacial, não são considerados nas normas como fatores que
poderiam contribuir para a acessibilidade universal. Por exemplo, o cheiro dos
ambientes é uma característica a ser explorada, principalmente se vinculado à função
dos prédios, avançando além do que especificam as normas de acessibilidade, que
também desconsideram essa característica como referência para orientação. Ou ainda,
foi constatado que o piso tátil, recomendado nas normas como alerta para obstáculos
imediatos como postes, rampas ou meios-fios, é usado pelo grupo com deficiência
visual como qualquer outra marcação no piso, como referência para a localização ou
confirmação de um endereço. Essa forma de utilização do piso tátil pelos usuários com
deficiência visual evidencia a importância das marcações diferenciadas como referência
para orientação espacial, e que também não constam nas normas de acessibilidade.
Finalmente, os resultados revelam que não basta que as normas sejam aplicadas para
que a acessibilidade universal seja alcançada com conforto e segurança, e considera que
vários outros fatores devem ser considerados.
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RESUMO
O artigo investiga como níveis de integração de conjuntos habitacionais podem afetar a interação social
no próprio conjunto e com o contexto urbano, afetando o nível de satisfação e o sentimento de
pertencimento dos moradores. O estudo incorpora aspectos da configuração e suas dimensões cognitivas
com o propósito de investigar as relações entre o indivíduo e o ambiente construído que envolvem a
análise das relações entre características de acessibilidade, legibilidade a percepção de desempenho
ambiental. Os procedimentos metodológicos adotados incluem a avaliação pós-ocupação de quatro
conjuntos habitacionais caracterizados por diferentes implantações, dimensão e localização na cidade de
Montenegro, localizada na região sul do Brasil. Também foram analisadas as características
fisicoespaciais dos espaços públicos abertos, a qualidade da infraestrutura, condições de serviços,
comércio, equipamentos comunitários e lazer existentes, as características morfológicas do conjunto e
entorno e as características socioeconômicas dos moradores. Os dados foram coletados através de mapas
mentais, entrevistas, observações de comportamento, levantamentos de arquivo, levantamentos físicos e
aplicação de questionários. A configuração espacial foi medida através da análise sintática segundo os
mapas axiais de integração local e global. Os resultados indicam que quanto maior o nível de integração
do conjunto habitacional com o contexto urbano em que está inserido, maior é a interação social dos
moradores com o bairro e a cidade, e o nível de satisfação com o local onde moram, promovendo sentido
de pertencimento. O estudo confirma a importância de avaliar os efeitos da configuração de conjuntos
habitacionais de interesse social para que se produzam espaços mais qualificados que facilitem a
interação social entre os moradores e atendam as suas necessidades.
Palavras-chave: configuração espacial, habitação social, interação social.

ABSTRACT
The paper investigates how levels of integration of housing schemes can affect social interaction among
residents within the scheme and with its urban context, further affecting resident satisfaction and sense of
belonging. The study incorporates global configuration aspects and their cognitive dimensions within a
single framework in investigating the relationships between man and built environment, more specifically
those involving the analysis of relationships between the configuration characteristics of accessibility,
legibility and perception of environmental performance. Methodological procedures consisted of postoccupancy evaluation of four low income housing schemes comprised of different layout, size and
location in the city of Montenegro, southern region of Brazil. Data were collected by complementary
techniques, such as mental maps, interviews, observations of behaviour, physical measurements and
questionnaires. Space syntax measures were used in order to analyze spatial configuration as measured
by the axial map of local and global integration. Results indicate that successful integration of the scheme
in its urban context helps social housing residents integrate into the neighbourhood and the city, increase
satisfaction with their place of residence and promote sense of belonging. The study underscores the
importance of assessing the role of spatial configuration in affecting levels of integration of housing
schemes in order to produce more qualified residential environments that support and facilitate
sociability, promoting sense of belonging and citizenship, all of which support residents’ well-being.
Keywords: spatial configuration, social housing, social interaction.
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1

INTRODUÇÃO

Estudos sobre a política habitacional produzida no Brasil mostram que conjuntos
habitacionais destinados à população de baixa renda, produzidos sob a ótica da
produção em série e em grande escala, apresentam diversos problemas que afetam o
desempenho, dentre os quais os efeitos negativos na organização física da cidade e na
sustentação de contatos humanos. Tem sido constatado por diversos autores (por
exemplo, CARVALHO, 1985; BONDUKI, 2004) que o principal atributo que
diferencia a habitação social é a sua artificialidade, decorrente da configuração espacial
dos conjuntos habitacionais, que se caracterizam pela falta de relação com o contexto
urbano: as ruas projetadas geralmente não se integram com a malha urbana existente;
baixa densidade, uniformidade e dispersão, que implicam em altos custos de
infraestrutura e manutenção; localização na periferia; carência de atrativos que motivem
os residentes do entorno a utilizarem o conjunto e reconhecê-lo como parte integrante
bairro e vice-versa.
A repercussão da produção massiva de projetos que replicam problemas similares
provoca um enorme impacto negativo, provocando ‘úlceras’ em parcelas expressivas
das cidades (LAY e REIS, 1994). As conseqüências da avaliação negativa dos conjuntos
habitacionais pelos residentes do conjunto e do contexto urbano em que estão inseridos
podem encorajar uma maior deterioração da paisagem urbana, afetando negativamente a
autoestima dos moradores, a posição social perante a comunidade, suas relações de
vizinhança, sentimento de pertencimento e identidade com o lugar onde moram,
consequentemente afetando a manutenção da ordem social. Fica evidente que a estrutura
espacial da habitação social produzida no Brasil necessita ser reavaliada em termos de
qualidade, para que seja possível identificar os fatores relevantes que necessitam ser
alterados e o tipo de alteração que possa promover melhorias significativas na provisão
de uma habitação social qualificada.
Ainda, o processo de diferenciação social e espacial que caracteriza a urbanização das
cidades brasileiras é marcado pela forte segregação e segmentação do espaço urbano em
função dos grupos sociais (MARICATO, 2008). Segundo Villaça (2001), a segregação
deriva também de uma luta ou disputa por localizações, ou seja, da conveniente
implantação dentro da cidade. É um processo em que diferentes classes ou camadas
sociais tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes regiões ou bairros, gerando
um isolamento espacial dos grupos sociais em áreas relativamente homogêneas
internamente. Nesse sentido, o espaço urbano torna-se intrinsecamente desigual, pela
disponibilidade de equipamentos, infraestrutura e qualidade das edificações, assim
como pela desigualdade de acessibilidade a todos os pontos do espaço urbano, que pode
restringir a circulação ou dificultar o estabelecimento de contato frequente entre grupos.
A rede de relações sociais é considerada essencial para a integração efetiva dos
indivíduos na comunidade em que moram, e o comportamento territorial é parte do
sistema que permite que a organização social se estabeleça, promovendo interação na
vizinhança e formação de comunidade. Consequentemente, a legibilidade da
implantação de conjuntos habitacionais, que resultam da forma como o sítio é
organizado e como os edifícios e espaços são localizados e relacionados entre si, afeta a
maneira como os espaços são utilizados (LAY, 1998). Isto é, apesar do projeto não
determinar o comportamento ou a satisfação dos usuários, permite estabelecer
qualidades físicas e espaciais que podem apoiar ou inibir padrões de comportamento,
consequentemente afetando a intensidade de contato entre moradores.

2092

A literatura sugere que aspectos configuracionais do ambiente construído produzem
consequências significativas. Lynch (1960) argumenta que legibilidade, que é
fortemente relacionada com aspectos configuracionais, pode desempenhar um papel
decisivo na aquisição de sentido de controle espacial. O autor nota que, para ser
“imaginável”, uma área deve ser apreendida como um padrão de continuidade, que
contém partes diferentes, porém interconectadas.
Para a avaliação de desempenho do espaço urbano, a sintaxe espacial tem se
apresentado como importante instrumento, pela possibilidade de estabelecer relações
entre instâncias sociais e espaciais. Essa técnica é utilizada para pesquisar a dimensão
espacial como dado ativo em processos sociais, descrever a configuração do traçado e as
relações entre espaço público e privado através de medidas quantitativas, as quais
permitem entender aspectos importantes do sistema urbano, tais como a acessibilidade e
a distribuição do uso do solo. Hillier e Hanson (1984) propõem que determinadas
condições de contato social no espaço público e a apropriação social do espaço urbano
são, em grande parte, condicionadas por peculiares arranjos morfológicos que sugerem
determinado “potencial de contato social”. Esses estudos complementam a ênfase em
atributos locais, típicos de estudos sobre o uso do espaço urbano (por exemplo,
WHYTE, 1980).
A partir da literatura, sabe-se que certas estruturas urbanas podem estimular ou
desestimular a ocorrência de interação social mais intensa. É possível listar algumas
dessas condições: a) densidade populacional, sendo que densidades maiores são
associadas a maior número de interações (por exemplo, GAMBIM, 2007); b) interface
entre espaços públicos e privados que gere maior permeabilidade entre espaços públicos
e privados, favorecendo maior movimentação de pessoas e interação entre elas
(HOLANDA, 2002), além de auxiliar na percepção de segurança (JACOBS, 2000); c)
diversidade urbana, com variedade de usos, de atividades, de formas construídas, de
classes sociais e estilos de vida distintos, coexistindo no mesmo espaço (GEHL, 1987);
d) vitalidade que possibilite uma concentração mínima de pessoas interagindo nos
espaços urbanos (JACOBS, 2000), estimulando circulação das pessoas pelos espaços
públicos e os contatos entre elas; e) distâncias intraurbanas que aumentem as
oportunidades de contatos. Por outro lado, estruturas urbanas e espaços que não
apresentem essas condições podem dificultar ou desestimular a interação social entre os
moradores e gerar segregação, que surge como consequência negativa da falta de
interação social.
Este estudo parte da premissa de que a qualidade essencial das cidades está em cumprir
a vocação de lugar de encontros e lugar das trocas sociais e a interação social é
considerada um indicador fundamental de desempenho de conjuntos habitacionais.
Vários estudos (por exemplo, WHYTE, 1988; BASSO, 2001; GAMBIM, 2007)
destacam a importância dos espaços públicos abertos em áreas residenciais enquanto
possibilitadores da interação social e indicam que os espaços abertos, em função da
maneira como são configurados e de acordo com os elementos físicos presentes, podem
promover o encontro e a permanência de indivíduos e, assim, influenciar o contato entre
as pessoas.
O estudo pretende identificar padrões configuracionais que tendem a ser coletivamente
percebidos como afetando o nível de satisfação dos moradores com o conjunto
habitacional, suas respostas comportamentais e níveis de interação social. Mais
especificamente, o trabalho busca compreender de que maneira a configuração de
conjuntos habitacionais afeta a interação social entre os moradores do próprio conjunto
e a interação do conjunto com o entorno imediato e com a cidade, de forma a produzir
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evidências para embasar a produção de ambientes residenciais mais qualificados, que
facilitem a sociabilidade e promovam o sentimento de pertencimento e cidadania. É
adotada uma abordagem perceptiva que utiliza a satisfação do usuário e o
comportamento ambiental como indicadores de desempenho do conjunto e de interação
social.
2

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para alcançar os objetivos, foram analisadas as relações existentes entre as
características de implantação de conjuntos habitacionais com a interação social entre os
moradores do conjunto, com os moradores do entorno imediato e com a cidade. O
estudo de caso consiste de quatro conjuntos habitacionais produzidos pela COHAB –
RS, na cidade de Montenegro, caracterizados por unidades habitacionais unifamiliares.
Os conjuntos possuem diferentes configurações e níveis de integração na malha urbana,
medidos através do mapa axial de integração (Figuras 1 e 2) e da análise da conexão das
vias do conjunto com o entorno imediato. A medida de integração é uma medida chave
na análise sintática, que permite relacionar cada espaço com todos os outros e produz
informações sobre acessibilidade (HILLIER, 1996). Cabe explicar que na integração
global (Figura 1), cada rua que constitui o conjunto habitacional é analisada em relação
a um número específico de ruas. Portanto, a integração global descreve a acessibilidade
do conjunto habitacional em relação à cidade, enquanto a integração local (Figura 2)
trata da acessibilidade dentro do conjunto habitacional; quanto mais “rasa” for a linha
axial (do vermelho ao amarelo), maior a integração ou acessibilidade do espaço. Por
outro lado, espaços com maior profundidade são os mais segregados (nas cores verde e
azul), por serem menos acessíveis em relação aos outros.
Figura 1 - Mapa axial de Montenegro;
Integração Global. Programa Mindwalk.

Figura 2 - Mapa axial de Montenegro;
Integração Local R3. Programa Mindwalk.

Nota: 1=Conjunto habitacional Cinco de Maio; 2=Conjunto Vila Popular; 3=Conjunto Vila São Pedro;
4=Conjunto Germano Henck.

Os conjuntos são de pequeno porte (até 50 unidades habitacionais), de porte médio (de
51 a 200 unidades habitacionais) e de grande porte (mais de 201 unidades), localizados
em diferentes áreas em relação à área urbana consolidada da cidade (Tabela 1).
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Tabela 1 - Amostra de conjuntos habitacionais
Conjunto
habitacional

Número de
unidades

Distância em relação
à cidade

Configuração –
integração na malha

Cinco de Maio

Médio
172 unidades

Próximo ao centro
antigo da cidade

Não integrado

Vila Popular

Médio
107 unidades

Próximo ao centro
antigo e novo

Integrado

Vila São Pedro

Pequeno
20 unidades

Próximo ao centro
novo da cidade

Integrado

Germano Henck

Grande
366 unidades

Distante do centro
antigo e novo

Não integrado

Também foram analisadas as características fisicoespaciais dos espaços públicos
abertos, a qualidade da infraestrutura, condições de serviços, comércio, equipamentos
comunitários e lazer existentes, as características morfológicas do conjunto e entorno e
as características socioeconômicas dos moradores, mais comumente mencionados na
literatura como fatores que podem promover ou inibir a interação social.
A coleta de dados foi realizada através de levantamento de arquivo, levantamento físico,
levantamento fotográfico, aplicação de mapas mentais com entrevistas aos moradores
dos conjuntos e respectivos entornos em uma amostra de 72 entrevistas, observações
sistemáticas de uso dos espaços abertos registradas em 112 mapas comportamentais, e
aplicação de 210 questionários. A análise estatística dos dados quantitativos foi
realizada através do programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences). Também foram utilizados mapa figura-fundo, mapa de barreiras com
indicação das constituições e análise sintática para medir os níveis de integração.
3

RESULTADOS

Os resultados focam na análise das relações entre a configuração espacial e interação
social, e a verificação da intensidade de interação social existente entre os conjuntos
investigados.
3.1

Breve descrição dos conjuntos habitacionais

O conjunto habitacional Cinco de Maio foi implantado em 1979 e representa conjuntos
não integrados com o entorno em nível global e local, possui porte médio e está
localizado próximo ao centro da cidade (Figuras 3 e 4).
Figura 3 – Conjunto habitacional Cinco
de Maio e entorno imediato
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Figura 4 - Mapa axial Cinco de Maio
e entorno imediato (extraída da Figura 1)

Esse conjunto possui duas creches, uma escola, um centro comunitário e um ginásio de
esportes. Apesar do terreno íngreme e da falta de equipamentos, a área verde existente
no bairro é utilizada pelos residentes do conjunto para desempenhar atividades sociais.
Existem poucos estabelecimentos de comércio e serviços no conjunto e no entorno.
O conjunto habitacional Vila Popular foi implantado em 1968, de porte médio, com 107
unidades residenciais. Este conjunto é integrado no entorno, com alto valor de
integração em relação ao sistema e está localizado próximo ao centro da cidade. Possui
uma praça e uma associação de moradores. No entorno existem duas escolas, uma
creche, uma igreja e espaço de recreação com campo de futebol. Também existe um
número reduzido de pequenos comércios e serviços no conjunto e no entorno (Figuras 5
e 6).
Figura 5 - Conjunto habitacional Vila Figura 6 - Mapa axial Vila Popular e
Popular e entorno imediato
entorno imediato (extraída da Figura 1)

O conjunto habitacional Vila São Pedro foi construído em 1970, com 20 unidades
residenciais (Figuras 7 e 8). Possui uma área verde e uma escola. No entorno, existem 4
igrejas e um pavilhão paroquial onde são realizadas atividades de grupos e encontros da
associação de moradores. É bem servido de comércio e serviços. A área tornou-se um
novo centro de comércio e serviços, considerada o novo centro da cidade. As lojas estão
localizadas ao longo da rua periférica ao conjunto e servem aos moradores do conjunto,
do bairro e da cidade.
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Figura 7 – Conjunto habitacional
Vila São Pedro e entorno imediato

Figura 8 - Mapa axial Vila São Pedro e
entorno imediato (extraída da Figura 1)

O conjunto habitacional Germano Henck é o maior e mais segregado, construído em
1984, com 366 unidades habitacionais. Possui uma escola, uma creche, duas igrejas e
um centro comunitário. No entorno existe um posto de saúde e outras duas igrejas. Os
pequenos comércios e serviços são precários, localizados nas ruas mais integradas, e
servem somente aos moradores do conjunto (Figuras 9 e10).
Figura 9 - Germano Henck e entorno Figura 10 - Mapa axial Germano Henck
imediato
e entorno imediato (extraída da Figura 1)

3.2

Relações entre configuração espacial e interação social

Foi investigado se a integração do conjunto habitacional na malha urbana existente
decorrente de sua configuração, independente da dimensão ou da localização do
conjunto, contribui para que os moradores se integrem ao bairro e sejam reconhecidos
como pertencentes à cidade e, assim, de que maneira afeta a interação social entre os
moradores do conjunto e a interação do conjunto com o entorno imediato e a cidade.
Quando analisados os conjuntos integrados, foi verificado que o conjunto Vila São
Pedro (pequeno porte) é integrado ao entorno, apresenta continuidade do tecido urbano
e está inserido nos limites percebidos do bairro pelos moradores do conjunto e do
entorno. Diferentemente, o conjunto Vila Popular (porte médio) é integrado ao entorno
por possuir uma via central com valor de integração elevado em relação ao sistema,
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porém não apresenta continuidade, e a percepção de limite do bairro dos moradores é
bem mais restrita: inclui apenas o conjunto, possivelmente por ser uma ocupação
concentrada, voltada para sua rua principal e com poucas conexões na malha urbana
existente. Portanto, a existência de uma via com valor de integração elevado em relação
ao sistema dentro do conjunto não influencia necessariamente a percepção de integração
(no sentido de reconhecimento como parte integrante da cidade), mas apenas indica boa
acessibilidade e potencial proximidade aos serviços utilizados no dia a dia (ver
HILLIER e HANSON, 1984).
No conjunto Vila São Pedro, as observações comportamentais confirmam que o espaço
aberto é intensamente utilizado pelos moradores, apesar de possuir poucos
equipamentos e mobiliário urbano. Também ficou evidenciado que a proximidade do
conjunto ao centro da cidade, com grande fluxo de pedestres e veículos, contribuiu para
um padrão mais urbano de copresença e possibilidade de interação. Já no conjunto Vila
Popular, as observações comportamentais salientam a importância da via principal no
sistema, pelo intenso fluxo de veículos e pedestres de distintos bairros. Também ficou
evidenciado que os espaços abertos deste conjunto não atendem os requisitos
necessários para desempenhar atividades de convívio social (por exemplo, estreitamento
e irregularidade das calçadas; falta de vegetação na praça), dificultando a permanência
no local, diminuindo as oportunidades de contato e influenciando negativamente o nível
de interação entre os moradores.
Os resultados indicam que moradores de conjuntos integrados estão mais satisfeitos
com o local onde moram do que moradores de conjuntos não integrados e seus
respectivos entornos. Os moradores do conjunto Vila São Pedro são os mais satisfeitos
com o local onde moram e com o bairro; já os moradores do conjunto Vila Popular
estão menos satisfeitos do que estes, mas o conjunto é mais bem avaliado do que os
demais conjuntos não integrados e seus respectivos entornos. Também, os moradores do
conjunto Vila São Pedro avaliam mais positivamente o relacionamento com vizinhos do
conjunto e do entorno do que os moradores de conjuntos maiores e menos integrados
(Tabela 2).
Tabela 2 - Intensidade de relacionamento entre moradores
Cinco de Maio

Vila Popular

Vila São Pedro

Germano Henck

conjunto

entorno

conjunto

entorno

conjunto

entorno

conjunto

entorno

30
(100%)

24
(100%)

30
(100%)

24
(100%)

20
(100%)

31
(100%)

40
(100%)

11
(100%)

+ amizades no
conjunto

19
(63,3)

7
(29,2)

15
(50,0)

13
(54,2)

8
(40,0)

15
(48,4)

27
(67,5)

5
(45,5)

+ amizades no
bairro

0 (0,0)

2 (8,3)

1 (3,3)

0 (0,0)

1 (5,0)

3 (9,7)

1 (2,5)

0 (0,0)

+
amizades
fora do bairro

11
(36,7)

8
(33,3)

11
(36,7)

8
(33,3)

7
(35,0)

8
(25,8)

8
(20,0)

3
(27,3)

igual

0 (0,0)

7 (29,2)

3 (10,0)

3 (12,5)

4 (20,0)

5 (16,1)

4 (10,0)

3 (27,3)

No conjunto Vila Popular, a intensidade de relacionamento com os vizinhos do conjunto
é menos satisfatória. Entretanto, a baixa avaliação na intensidade de relacionamento
com os vizinhos, bem como a percepção do tipo de relação entre os vizinhos pode estar
relacionada a outros aspectos, tais como a falta de locais adequados para a realização de
convívio social. Ainda, moradores dos conjuntos integrados indicam a existência de
mais amizades no local onde moram, quando comparados com conjuntos menos
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integrados, além de apresentar um percentual elevado de amigos fora do bairro, também
demonstrando interação com o entorno imediato e a cidade. Este resultado confirma
outros estudos (por exemplo, LEITE, 2012) que indicam que moradias localizadas em
áreas mais densas e compactas podem promover uma vida urbana mais inclusa e menos
isolada, considerada uma condição prévia para a interação social.
Os dados analisados permitiram verificar que outras características de implantação, tais
como a dimensão e localização, estão relacionadas com a configuração dos conjuntos e
tendem a afetar a interação social entre os moradores: a dimensão do conjunto pode
influenciar o grau de interação social dos moradores, sendo que quanto menor for o
número de unidades do conjunto, maior é o grau de interação social dos moradores com
o entorno imediato, pois a interdependência com o entorno é maior. Também foi
verificado que a localização do conjunto habitacional pode influenciar o grau de
interação social dos moradores com o entorno imediato, uma vez que conjuntos
distantes da área urbana consolidada, geralmente de grande porte, tendem a apresentar o
“efeito de gueto”, que impede o estranho de penetrar naturalmente nas partes internas do
lugar. Dessa forma, embora moradores de conjuntos distantes da área urbana
consolidada percebam com mais intensidade a existência de amizade no local onde
moram, tendem a limitar o relacionamento entre os moradores dos conjuntos, e
isolarem-se do restante da cidade.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados permitem concluir que o nível de integração do conjunto na malha urbana,
decorrente de sua configuração, independente da dimensão ou da localização do
conjunto na cidade, pode contribuir para que os moradores se integrem ao bairro e
sejam reconhecidos como pertencentes à cidade. Nesse sentido, a configuração parece
ser a variável com influência mais direta na interação social entre os moradores,
enquanto a acessibilidade é identificada como o componente mais eficiente na dinâmica
de segregação, pois afirma a distância social através da natural implicação das redes de
movimento, confirmando o estudo de Hillier e Hanson (1984).
Os resultados também sugerem que a integração do conjunto no contexto urbano,
decorrente da configuração espacial, propicia a integração dos residentes com o bairro e
com a cidade desenvolvendo o sentimento de pertencimento e aumenta o nível de
satisfação com o lugar onde moram. No entanto, cabe ressaltar que a percepção de
integração do conjunto parece estar mais relacionada com a continuidade das ruas do
conjunto no bairro do que com a existência de ruas mais integradas no sistema.
Ainda, quando comparados com conjuntos maiores, aqueles de menor porte tendem a
apresentar avaliação ainda melhor quanto ao relacionamento com os vizinhos do local
onde moram e com os vizinhos do bairro, confirmando estudos que apontam que
conjuntos menores favorecem a integração dos moradores com o entorno, além de
contribuir para a percepção de conjuntos residenciais sem estigma de pobreza. Cabe
salientar que conjuntos menores, necessitam áreas menores para implantação e podem
estar mais facilmente inseridos na malha urbana existente, além de melhor localizados,
próximos de locais de serviços e comércio, o que também pode afetar positivamente a
satisfação dos moradores com o local onde moram e com o bairro. O oposto é verificado
em conjuntos maiores e distantes da área urbana consolidada.
Concluindo, o estudo ressalta a importância de avaliar os efeitos das características de
implantação de conjuntos habitacionais de interesse social para que se elaborem
projetos habitacionais que reconheçam a importância do contexto estabelecido pelo
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bairro e, portanto, sejam produzidos espaços mais qualificados e adequados às
necessidades dos usuários. Dessa forma, a interação social entre os moradores do
conjunto e entre os moradores do conjunto com o entorno e cidade pode ser influenciada
positivamente, trazendo implicações importantes nas relações de integração e no nível
de satisfação dos moradores, promovendo o sentimento de pertencimento e cidadania.
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RESUMO
Um ambiente construído inadequado pode ser consequência da distância entre projetista, usuários e suas
atividades durante o processo projetual. Adotar uma abordagem participativa baseada nos métodos da
Avaliação Pós-Ocupação (APO) e a Análise Ergonômica do Trabalho (AET) é um caminho para
aproximar os atores. O objetivo deste artigo é mostrar que a APO e a AET podem trazer contribuições
distintas e complementares na análise de um ambiente construído. Será apresentado um estudo de caso de
uma pesquisa de iniciação científica concluída. Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, do tipo
estudo de caso com objetivo exploratório. Os instrumentos adotados para a realização da APO foram:
poema dos desejos, mapeamento visual e questionário. Essa abordagem multimétodos ajuda a confirmar
algumas informações ou a ampliar o conjunto de informações relevantes sob o ponto de vista do usuário.
Em relação à AET, foram realizadas observações, verbalizações e validações, sob a ótica da atividade.
Enquanto o primeiro grupo instrumentos evidencia as necessidades dos usuários, o segundo grupo
evidencia as demandas das atividades. Os resultados da análise mostraram que o ambiente construído nem
sempre é percebido e apropriado da mesma maneira pelos usuários: professores e alunos. Os instrumentos
da APO permitiram sistematizar as diversas opiniões sobre aspectos técnicos, estéticos, funcionais e
comportamentais. A AET permitiu compreender e explicar as divergências através da atividade realizada
por cada usuário. Portanto, a APO e a AET revelaram-se complementares na análise do ambiente
construído. A pesquisa apresentou a aplicação tradicional de métodos clássicos e já conhecidos. Contudo,
procura-se explorar a utilização simultânea entre eles. Os métodos têm potencial para revelar experiências
de uso importantes para repensar o projeto e podem ser utilizados como meios de estreitar a relação entre
os projetistas (designers, arquitetos e ergonomista) e os usuários nos processos projetuais e,
consequentemente, melhorar a qualidade dos resultados dos projetos.
Palavras-chave: Avaliação Pós-Ocupação, Análise Ergonômica do Trabalho, Abordagem Participativa

ABSTRACT
An inadequate built environment may cause a consequent distance between the designer, users and their
activities during the design process. Adopting a participative approach based on the Post-occupancy
Evaluation (POE) and on the Work Ergonomic Analysis (EWA) is a way to approximate actors. The
objective of this article is to show that POE and EWA can bring distinctive and complementary
contributions to the analysis of a built environment. A case study carried out for an already completed
scientific initiation research work is presented. That work is a qualitative research, a case study with
exploratory purposes. The adopted instruments to accomplish the POE were: Wish poems, Visual cues
and a questionnaire. This multi-method approach helps to confirm some information or enlarge the set of
relevant information from the user's point-of-view. Regarding the EWA, observations, interviews and
validations were made considering the activity. The first group of instruments emphasizes the needs of
users, while the second group highlights the different demands of those activities. The analysis results
show that a built environment is not always perceived and adjusted by the same way by users: professors
and students. The POE instruments allowed systematizing several opinions on esthetic, functional and
behavioral aspects. The EWA allowed understanding and explaining divergences via an activity carried
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out by each user. Therefore, POE and EWA have revealed to be complementary in the analysis of a built
environment. This research presents the traditional application of already known classical methods.
However, we try to explore the simultaneous use among them. Those methods have potential for revealing
important usage experiences to rethink design and can be used as means to narrow the relationship
between designers (including designers, architects and ergonomists) and the users in the project
processes and, consequently, improve the results of designs.
Keywords: Post-occupancy Evaluation (POE), Ergonomic Work Analysis (EWA), Participative Approach

1

INTRODUÇÃO

A aproximação entre o projetista, os usuários e o contexto para o qual irá projetar é
importante no processo projetual, sobretudo para tomar decisões mais assertivas. A
distância entre os atores é uma das razões que explicam quando os resultados do projeto
não apresentam o desempenho esperado em relação às necessidades de seus usuários.
“Um ambiente é considerado ergonomicamente adequado quando atende às
necessidades físicas e cognitivas das pessoas que o vivenciam” (FONSECA;
RHEINGANTZ, 2009, p.2).
Adotar uma abordagem participativa para discutir projeto é uma forma de estabelecer a
aproximação entre os atores no contexto do projeto. As abordagens participativas
podem ser organizadas em torno de três eixos, segundo Resende & Lima (2005): projeto
centrado no consumidor/cliente, projeto centrado nas necessidades dos usuários/cliente
e projeto centrado na atividade de utilização.
Este artigo explora o terceiro eixo no qual a experiência do uso do ambiente construído
guia a discussão entre os atores do projeto. Para situar esse eixo, é importante destacar a
distinção entre os conceitos de função e uso do ambiente construído. As funções são
prescrições de utilização de um ambiente construído e o uso é um conjunto das
utilizações de um espaço que vai além do que é prescrito ou previsto. Ele possibilita ao
ambiente satisfazer o conjunto das necessidades e dar sentido ao conjunto das situações
nas quais os usuários terão de viver e trabalhar (LAUTIER, 1999). “Na maioria dos
projetos, os programas indicam somente as utilizações esperadas para o ambiente
construído, existindo uma grande probabilidade de que o resultado do projeto apresente
inadequações”. (CASTRO, 2010, p.56)
Fazendo uma comparação análoga com os conceitos de função e uso, na área da
ergonomia pode-se mencionar os conceitos de trabalho prescrito e trabalho real. Em
relação aos ambientes construídos, a comparação proposta é considerar as funções como
as prescrições de utilização (trabalho prescrito) e, paralelamente, o uso como trabalho
real. O trabalho prescrito é o conjunto de tarefas previstas para um trabalhador deve
executar. O trabalho real diz respeito à atividade desse trabalhador para cumprir essas
tarefas na situação concreta em que se encontra, considerando-se os meios que lhes são
dados e os problemas que devem ser resolvidos e atingidos. (LAUTIER, 1999)
Portanto, a fim de estabelecer a aproximação entre projetistas, usuários e o contexto do
projeto a partir de uma discussão do uso do ambiente construído, adota-se os princípios
e os métodos da Avaliação Pós-Ocupação - APO (PREISER; RABINOWITZ; WHITE,
1988) e da Análise Ergonômica do Trabalho – AET (GUÉRIN et al., 2001). O objetivo
deste artigo é mostrar como a AET e a APO podem evidenciar informações relevantes
para a concepção de um projeto. Ambas oferecem métodos diferentes que podem
evidenciar informações pertinentes ao projeto e podem ser complementares.
Será apresentado um estudo de caso realizado em uma Instituição de Ensino Superior
(IES), tendo como recorte o ambiente construído de uma Oficina. Não se pretende
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julgar o projeto desses ambientes, mas evidenciar a necessidade de se repensar os
métodos ou os momentos mais adequados para serem aplicados no processo projetual.
2

ESTUDO DE CASO

O estudo de caso deste artigo aborda um Centro de Pesquisa e uma Oficina do curso de
Design de uma IES que ocupa uma edificação de nove pavimentos há sete anos. A
edificação está implantada em um terreno que faz divisa com duas avenidas de alto
tráfego. O grupo de usuários é constituído de aproximadamente 1.300 alunos e 168
professores, entre especialistas, mestres e doutores.
2.1

Metodologia do estudo de caso

A realização do estudo de caso teve duração de seis meses nos quais as duas
metodologias se sobrepuseram durante a avaliação da Oficina da IES. O estudo foi
iniciado com a AET a fim de se identificar demandas, conhecer o contexto produtivo e
seus usuários, assim como compreender as atividades realizadas no ambiente. Esse
entendimento da situação permitiu escolher e construir os métodos que seriam utilizados
na APO.
Durante a aplicação da APO, a AET não foi interrompida, mas aprofundada. Buscou-se
algumas explicações reveladas pela APO através da análise da atividade. A escolha do
método mais adequado na análise de uma edificação depende de cada contexto e
usuários em que ambos estão inseridos. Usar um método mais compatível e coerente
com esse contexto pode garantir o cumprimento das metas e objetivos propostos pelo
projeto, caracterizando um sucesso do estudo (SOUZA, 2003). Os métodos escolhidos
foram aplicados com os quarenta usuários que fizeram uso do ambiente durante o
semestre letivo estudado, sendo três professores e trinta e sete alunos.
A APO é uma metodologia multimétodos (ORNSTEIN, 1995), pois se acredita que o
cruzamento de dados oriundos pelo menos três métodos dá confiabilidade nos
resultados (PREISER; RABINOWITZ; WHITE, 1988). Nesta pesquisa, foram
utilizados três métodos: Questionário, Mapeamento Visual e Poema dos Desejos. O
Questionário é composto por uma série de perguntas sobre um determinado atributos do
ambiente construído sem a presença do pesquisador (RHEINGANTZ et al., 2009).
Durante a aplicação, o respondente preencheu o questionário, mas pesquisador esteve
por perto para solucionar qualquer tipo de dúvida. O Mapeamento Visual possibilita
perceber a avaliação do usuário em relação ao ambiente com foco na apropriação e
delimitação de territórios e regiões dentro daquele espaço, destacando pontos positivos e
negativos e inadequações nas situações ali existentes (BAIRD et al., 1995). Para. Para
aplicá-lo foram utilizadas plantas de leiaute, cores vermelha e azul para indicação de
pontos negativos e positivos, símbolos identificados por legenda para caracterizar cada
lugar do ambiente e áreas para anotações e críticas que não se limitam aos símbolos. O
Poema dos Desejos (SANOFF, 1991) incentiva a livre expressão do usuário que pode
revelar seus sonhos e vontades em relação a um determinado ambiente. Uma folha com
a frase “Eu gostaria que o meu ambiente.....” foi entregue ao usuário, fixada em uma
prancheta, juntamente com canetas para que o usuário respondesse.
Além destes, também foram utilizados métodos clássicos da AET (GUÉRIN et al.,
2001): observações, verbalizações e validação. A observação é fundamental para a
realização da AET. Sua principal diferença em relação a outras abordagens de
observações é exatamente a natureza de seu enfoque voltado para a compreensão do
trabalho e, também, a maneira de desenvolvê-la. A tendência é que seja mais abrangente
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no início e mais focada no final da análise. As verbalizações são importantes para
revelar o que não pode ser visto nas observações e também para promover a interação
entre os interlocutores. Durante as observações iniciais, as verbalizações têm um caráter
exploratório, de aprendizagem e de familiarização com o vocabulário para o observador.
Posteriormente, as verbalizações permitem compreender melhor o desenvolvimento da
atividade que se observa. A validação proporciona uma discussão na qual os
interlocutores expõem seus pontos de vista diante das informações apresentadas
relativas às atividades realizadas. Favorece o processo de negociação na tomada de
decisão final. Nesta pesquisa, foram realizadas reuniões individuais e com pequenos
grupos de usuários para apresentar os dados coletados com ao longo da análise,
incluindo os dados da APO. Foram momentos de retorno aos usuários dos ambientes em
foco.
2.2

Ambiente construído da Oficina

A Oficina é um laboratório de madeira e metal da IES que funciona como sala de aula.
Ela é composta por dois galpões que se sobrepõem, como mostra a figura 1. Existe uma
escada estabelece a ligação entre os dois galpões. No Galpão da direta ocorrem
atividades relativas ao laboratório de madeira e o galpão da esquerda é parcialmente
utilizado para o mesmo fim.
Figura 1 – Planta de leiaute da oficina
Bancadas
de trabalho

Escada

Serras Tico-Tico

Tupia ou
Serra fita

Lixadeiras

Plaina
Bancadas
de trabalho
Acesso não utilizado
Escaninhos

Esquadrejadeira

Acesso utilizado
Fonte: Elaborada pelas autoras.

2.3

Atividades realizadas na Oficina

Várias atividades foram identificadas na Oficina serão mencionadas a seguir.
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a) Aulas teóricas: são ministradas por três professores. Eles fazem anotações no quadro
negro e apresentam equipamento, ferramenta e material aos alunos. Estes ficam em pé,
ao redor dos professores para prestar atenção.
b) Aulas práticas: os alunos desenvolvem objetos em pequena escala. O objetivo
principal é aprender como usar tecnicamente as ferramentas e máquinas.
c) Atividades cortar com ferramenta manual (serrote): os professores demonstram a
maneira ideal de se fazer o corte da madeira utilizando o serrote como ferramenta e, em
seguida, os alunos tentam reproduzir a técnica.
d) Atividade de cortar utilizando máquina: é feita de duas maneiras: (1) na
esquadrejadeira, realizada apenas por professores a fim de dividir as grandes peças para
os alunos; (2) nas serra fita (ou tupia) e serra tico-tico, realizada por professores e
alunos para realizarem cortes retos e curvos respectivamente.
e) Atividades lixar manualmente com ferramenta: pós os cortes, as peças devem ser
lixadas para ficarem com o corte no esquadro de acordo com o risco de lápis feito
anteriormente. Esta etapa pode ser feita manualmente com limas ou lixas.
f) Atividades lixar utilizando máquina: Existem duas máquinas lixadeiras na Oficina:
uma circular e outra comum. O movimento rotacional da máquina faz com que a peça
seja lixada. Como a circular possui duas lixas, uma de cada lado, dois usuários podem
utilizá-la ao mesmo tempo.
g) Atividades de colar: Para colar as peças é utilizada cola branca comum que é passada
na menor extremidade de uma peça que será colada na outra. As peças precisam ser
unidas e ajustadas na fixação. Pressiona-se por um tempo até perceber que estão
coladas.
h) Atividades de pregar: trata-se de uma outra forma de unir as peças. Nesta atividade
são utilizados pregos e martelo.
i) Atividades de acabamento: é feita parte na oficina e parte em casa. Na oficina são
feitas as etapas que necessitam de ferramenta, como o lixamento final e acertos
realizados na plaina. Já os demais acabamentos, como pinturas e colagem são feitos em
casa por cada aluno.
3

RESULTADOS

Os dois métodos utilizados na avaliação de desempenho do ambiente construído da
Oficina evidenciaram informações de atributos diferentes junto aos usuários que serão
apresentadas a seguir.
a) Aspectos funcionais
Foram identificados atributos espaciais: o tamanho do ambiente da Oficina foi
considerado bom pela maioria dos usuários. A oficina é um espaço de,
aproximadamente, trezentos metros quadrados e não possui barreiras (paredes e pilares)
que atrapalhem a circulação. Além disso, alunos e professores consideram bom o acesso
às ferramentas. Estas estão localizadas nos painéis fixados nas paredes ao alcance de
todos os usuários e em quantidade suficiente.
Para os professores a quantidade dos equipamentos é considerada boa. Geralmente os
professores utilizam os equipamentos para a demonstração da atividade. Esta não é de
longa duração. Por outro lado, os alunos consideram a quantidade dos equipamentos
ruim, pois precisam fazer filas por ordem de chegada para utilizá-los. O número de
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alunos é incompatível com o número de equipamentos, além de necessitarem de um
tempo maior que o tempo despendido pelos professores na demonstração da tarefa por
não terem a mesma habilidade.
Como na área das bancadas de trabalho próximas ao acesso utilizado, normalmente, não
há acúmulo de materiais e ferramentas, ela foi caracterizada pelos usuários como uma
área organizada. Ao redor dessas bancadas existem bancos que são utilizados por alunos
e professores enquanto as atividades não são iniciadas, proporcionando condições para
situações de convívio. Nas bancadas de trabalho localizadas no piso inferior da Oficina,
a situação é contrária, ou seja, o local é considerado desorganizado. Como os alunos não
guardam as ferramentas, elas ficam espalhadas nas bancadas de trabalho. Além disso, a
estante da lateral apresenta muitos materiais e ferramentas espalhadas de maneira
desordenada.
Na região das serras tico-tico, existe um quadro negro importante para o professor dar
explicações. O acúmulo de material próximo ao quadro interfere negativamente no
acesso ao quadro.
Ao redor da máquina esquadrejadeira não existem materiais empilhados, pois a máquina
é usada constantemente e, portanto, os usuários consideram o local organizado.
Os usuários sentem falta de vestiários e banheiros próximos à Oficina. O banheiro mais
próximo fica no hall do prédio da instituição, considerado distante da Oficina.
Em relação ao atributo adequação ao uso, os alunos reclamam da ausência de um espaço
específico para o acontecimento das aulas teóricas com maior duração, da dificuldade
de utilizar equipamentos de multimídia e de não existir assentos para todos os alunos.
Sobre os atributos antropométricos, pode-se dizer que o dimensionamento da circulação
do ambiente é considerado bom pelos usuários. A possibilidade de circular ao redor das
máquinas de corte e lixadeiras facilita o uso. A distância entre as bancadas e
maquinários é satisfatória para os professores circularem e auxiliarem os alunos no
trabalho realizado. Porém, os espaçamentos laterais entre bancadas poderiam ter no
mínimo 120 cm para garantir a passagem de duas pessoas, pois constantemente alguém
esbarra em uma morsa ao passar entre elas.
A altura da bancada de trabalho (80 cm) é desconfortável, pois é considerada alta para a
realização das atividades na postura assentada e é considerada baixa para a realização
das atividades na postura em pé.
Em relação ao atributo acessibilidade, alunos e professores concordam que as condições
do ambiente construído são péssimas. O acesso à oficina é feito por uma escada com
três degraus. Existe uma rampa obstruída por chapas de madeiras que precisam ser
estocados. Algumas passagens possuem 70 cm de largura, não sendo possível o trânsito
de alunos cadeirantes. Além disso, o acesso ao piso inferior da Oficina é feito por
escada, não existindo rampa.
Em relação aos atributos informacionais, todos reprovam a ausência de sinalização e
informação sobre as condutas dos usuários, sobre a segurança e os procedimentos que
devem ser adotados nas atividades e sobre a conservação dos maquinários,
equipamentos, ferramentas e materiais.
b) Aspectos técnicos
Em relação ao atributo do conforto do ambiente, os usuários consideram o conforto
térmico e a ventilação ruim. O telhado do espaço é feito com telha de amianto que
aquece o ambiente. O posicionamento das janelas não proporciona ventilação natural
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cruzada e não existe sistema de ventilação artificial que promova o resfriamento do
ambiente. Os respondentes concordam que a qualidade do ar é ruim. Como também não
existe sistema de exaustão.
Alunos e professores consideram o conforto lumínico ruim. As luminárias do galpão da
Oficina estão situadas na estrutura do telhado. Como o pé direito do galpão é duplo, a
distância entre as luminárias e as bancadas de trabalho é de aproximadamente 5 m.
Além da iluminação no posto ser insuficiente para atividades que exigem acuidade
visual, a iluminação geral não está homogênea devido à falta de manutenção das
lâmpadas quebradas ou queimadas.
Os usuários concordam que o conforto em relação ao ruído interno é ruim. Como há
uma grande quantidade máquinas ligadas ao mesmo tempo para o trabalho ser
executado, o ruído produzido por elas é grande. Ele interfere negativamente na
comunicação entre os usuários e na atenção que precisam ter para manusear ferramentas
e máquinas. Na região das bancadas de trabalho do piso inferior da Oficina, a fonte de
ruído é a conversa entre os alunos.
Devido ao ruído interno ser facilmente percebido, ele mascara o ruído externo oriundo
da avenida enquanto as máquinas estão ligadas. Portanto, os alunos não apresentam
queixas em relação ao ruído externo. Porém, os professores, por permanecem por mais
tempo no ambiente, consideram o ruído péssimo, pois em momento algum encontram
silêncio para desenvolver atividades de correção de trabalhos, de lançamento de notas
no sistema, de planejamento de aula, de compra de materiais e até mesmo para falar ao
telefone.
Além disso, as bancadas de trabalho estão próximas dos maquinários de lixar, que
emitem muita poeira no ambiente quando estão em uso. As regiões das serras tico-tico e
da esquadrejadeira também é afetada pela própria poeira que produzem durante o uso.
Em reação ao atributo adequação de materiais, os usuários consideram os revestimentos
do ambiente bons. O piso cimentício facilita a limpeza por não apresentar rejunte e,
além de não ser escorregadio, evitando acidentes. As paredes são pintadas com tinta
branca e estão em bom estado de conservação na altura dos usuários. Por causa de
infiltrações do telhado, a pintura está danificada no região mais alta da parede e precisa
de manutenção.
Em relação ao atributo localização, a Oficina está situada no galpão anexo à edificação
de nove pavimentos onde funcionam os demais ambientes da escola. Os usuários
concordam que a localização distanciada da Oficina em relação ao restante da escola é
boa, pois o ruído e a poeira produzidos não interferem nos demais ambientes.
Quanto ao atributo segurança pessoal, os usuários consideram a segurança contra
incêndio ruim. Não existem saídas de emergência para a retirada rápida das pessoas em
caso de incêndio. Os extintores existentes estão fixados em paredes nas quais há
equipamentos encostados, obstruindo o acesso a eles. Além disso, a manutenção dos
extintores não é feita com a periodicidade devida.
Em relação ao atributo manutenção, existe um problema relacionado à ociosidade de
máquinas que não são utilizadas por longo tempo até que sejam concertadas e ao
comprometimento das aulas quando a subestação é danificada.
Em relação ao atributo de adequação das instalações elétricas, os usuários consideram o
ambiente péssimo. Durante o período da análise das atividades ocorreu a variabilidade
da subestação da Oficina apresentar defeito, resultando na falta de energia elétrica da
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oficina durante dois meses. Para concluir o semestre, as aulas foram ministradas em
uma sala de aula comum da instituição. Assim, os alunos não puderam colocar em
prática os ensinamentos teóricos.
c) Aspectos comportamentais
Foram identificados atributos da tarefa:
Os alunos consideram o ambiente da Oficina ruim para as aulas teóricas, pois ele não
está equipado para os professores fazerem projeções com apoio de computador e
projetor. Não existem bancos em quantidade suficiente para os alunos assentarem
enquanto assistem a explicação ministrada. Em frente ao quadro negro, existem
máquinas encostadas na parede, dificultando o acesso a ele.
Uma parte dos professores considera a adequação do ambiente para aulas teóricas
péssima, mas outra parte discorda. A divergência das opiniões pode ser explicada pelo
número de alunos na turma e a estratégia adotada por cada professor para lidar com a
quantidade. Professores que acham o ambiente adequado, normalmente tem o número
de alunos muito reduzido, sendo possível explicar a matéria para cada aluno
individualmente nas bancadas ou maquinários. Essa conduta dispensa a utilização de
quadro negro e de equipamentos (computador e projetor). Os professores que
consideram o ambiente péssimo ministram disciplinas para turmas de trinta alunos.
Torna-se inviável explicar a matéria individualmente e, portanto, precisam desenhar e
explicar as atividades coletivamente, utilizando o quadro negro e um computador
portátil, apoiado sobre algum maquinário.
Tanto alunos quanto professores consideraram o ambiente bom quanto à adequação para
demonstração das aulas práticas. Consideram o espaço amplo e livre de divisões,
garantindo a visibilidade dos alunos e a movimentação necessária para o professor
demonstrar como a atividade deverá ser realizada em máquina ou bancada.
Os alunos julgam o ambiente bom para a realização da tarefa de cortar manualmente as
peças. A ferramenta utilizada para cortar as peças é o serrote. A oficina possui diversos
serrotes e em quantidade satisfatória para o número de alunos. Essas ferramentas ficam
penduradas em dois painéis grandes fixados na parede de forma acessível aos usuários.
Os usuários, alunos e professores, consideram o ambiente ótimo para realizar a tarefa de
cortar utilizando máquina. O maquinário que existe na oficina fica disposto no leiaute
com distâncias que favorecem o acesso do usuário para utilizá-las. Além disso, existem
pontos de energia próximo das máquinas, não havendo necessidade de utilizar extensões
de cabos para ligar os equipamentos.
d) Aspectos estéticos
Em relação ao atributo aparência, a região das serras tico-tico foi considerada feia, pois
as máquinas estão próximas de uma parede que está com o acabamento deteriorado pela
infiltração do telhado.
4

CONSIDERAÇÕES

O estudo de caso realizado na Oficina apresentou algumas lições:
(a) As duas metodologias aplicadas fornecem informações relativas ao ambiente que
podem orientar melhorias e/ou diretrizes para alimentar um projeto futuro de situações
similares. Apesar das metodologias terem enfoques diferentes, é possível avaliar se o
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ambiente construído está adequado sob o ponto de vista da atividade e do usuário. Os
dois pontos de vistas permitem conhecer o contexto do ambiente e aproximar da
população usuária. As informações coletadas somadas à experiência do projetista
potencializam a reflexão sobre o projeto; (b) Nesta pesquisa, foram detectados alguns
atributos, baseados em Rheingantz (2000), que possibilitam avaliar o desempenho do
ambiente construído. Em relação aos aspectos comportamentais, foram detectados
atributos da tarefa; em relação aos aspectos técnicos, foram detectados atributos de
adequação de materiais, de adequação das instalações elétricas, de conforto ambiental,
de manutenção e de segurança pessoal; em relação aos aspectos funcionais, foram
detectados atributos de acessibilidade, de adequação do uso, antropométricos, espaciais
e informacionais; em relação aos aspectos estéticos, foram detectados atributos de
aparência; (c) Os três instrumentos da APO foram eficazes para revelar os atributos
relativos aos aspectos técnicos e funcionais. Somente o Mapeamento Visual mostrou-se
eficaz para revelar os atributos dos aspectos funcionais, técnicos e estéticos. O
questionário mostrou-se eficaz para revelar os atributos do aspecto comportamental; (d)
O poema dos desejos revela aspectos que nem sempre são relativos ao espaço. O
respondente sente-se livre para escrever o que quer sobre o ambiente construído, mas o
seu texto pode ir além, evidenciando falhas relativas à gestão daquele ambiente; (e) O
levantamento de atividades permite um entendimento sobre como cada grupo de
usuários interage entre si e como precisam se organizar espaço. Esse entendimento
ajuda no traçado da setorização e do organograma da situação em foco. Do mesmo
modo, as atividades permitem entender os fluxos de materiais, de pessoas, de
ferramentas, de chegada e saída, de dejetos e, também, de etapas do processo produtivo
para elaborar fluxogramas; (f) Cada usuário prioriza suas demandas de acordo atividade
que realiza, portanto não considera os impactos delas em relação às outras atividades e
aos outros usuários; (g) A validação dos dados coletados, através de instrumentos da
AET e da APO, permite aos usuários discuti-los e trazer novos dados; (h) Os resultados
da análise mostraram que o ambiente construído nem sempre é percebido e apropriado
da mesma maneira pelos usuários: professores e alunos. Conforme a atividade
desenvolvida por cada usuário e o tempo de permanência no ambiente construído, o
ambiente pode ser bem ou mal avaliado.
5

CONCLUSÕES

O projeto participativo possibilita que diferentes representantes de grupos de usuários e
prestadores de serviço discutam como solucionar questões de projeto a partir da
avaliação do ambiente construído. A discussão social entre os agentes envolvidos no
processo avaliativo estabelece oportunidades iguais e livres para que os usuários
expressem seu ponto de vista. Os usuários também ficam cientes das limitações técnicas
e de custos enfrentadas pelos projetistas para solucionar as questões projetuais.
Portanto, os agentes podem negociar e priorizar juntos os problemas e possíveis
soluções.
A APO e a AET apresentaram contribuições dos usuários a partir de suas experiências
de uso dos ambientes analisados. A experiência dos usuários evidencia aspectos
positivos a serem potencializados no ambiente bem como pontos negativos que
precisam de melhoria.
Os instrumentos das duas metodologias aplicados no estudo de caso se mostraram
satisfatórios para avaliação dos ambientes de uma forma qualitativa, sendo capazes de
analisar atributos relativos ao espaço. A aplicação de três instrumentos da APO mostrou
que determinados atributos são manifestados em cada um deles, reforçando a relevância
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do atributo para o usuário. Os instrumentos da AET foram eficazes, primeiramente, para
auxiliar na escolha dos instrumentos da APO e, posteriormente, para explicar os dados
coletados que não foram justificados pelo respondente nos instrumentos da APO.
A pesquisa apresentou a aplicação tradicional de métodos clássicos e já conhecidos.
Contudo, procurou-se explorar a utilização simultânea entre eles. Os métodos têm
potencial para revelar experiências de uso importantes para repensar o projeto e podem
ser utilizados como meios de estreitar a relação entre os projetistas (designers,
arquitetos e ergonomistas) e os usuários nos processos projetuais e, consequentemente,
melhorar a qualidade dos resultados dos projetos.
Apesar das abordagens da APO e da AET serem diferentes, elas mostraram-se
complementares nesse processo analítico.
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RESUMO
A produção de habitações no Brasil, em larga escala e sem parâmetros mínimos de desempenho resultou,
durante anos, na construção de moradias precárias com qualidade bastante inferior às necessidades dos
usuários. Diante deste histórico de baixa qualidade das habitações surge a necessidade de estabelecer o
desempenho mínimo para a construção das novas moradias através da norma ABNT NBR 15575:2013 –
Edificações habitacionais – Desempenho. Com a norma em vigor, torna-se imprescindível que os
conceitos de desempenho também sejam contemplados pelos sistemas de certificação, uma vez que a
maioria deles está orientado a uma avaliação prescritiva. O objetivo desta pesquisa é identificar se algum
sistema de certificação ambiental, a exemplo do referencial AQUA já está atendendo às exigências de
desempenho conforme a norma brasileira de desempenho. O método de pesquisa adotado é uma revisão
bibliográfica de cunho descritivo e exploratório. Para isto será realizada uma análise comparativa entre os
critérios estabelecidos no Referencial Técnico de Alta Qualidade Ambiental (AQUA) para Edifícios
Habitacionais e aqueles estabelecidos na norma ABNT NBR 15575:2013. Os resultados das análises
identificaram que alguns critérios de desempenho contidos na referida norma já estão sendo atendidos
pelo referencial AQUA. Mesmo diante das dificuldades para aplicação da norma, as exigências de
desempenho já estão sendo incorporadas, ainda que aos poucos, na forma de projetar e construir no
Brasil.
Palavras-chave: Desempenho de edificações, NBR 15575, referencial AQUA e critérios de desempenho.

ABSTRACT
The production of housing in Brazil, on a large scale and without minimum performance parameters has
resulted, for years, building makeshift quite inferior quality to user needs. Given this historical low
quality of housing is the need to establish minimum performance for the construction of new housing
through ABNT NBR 15575:2013 - Residential Buildings - Performance. With the rules in force, it is
essential that the concepts of performance are also covered by certification schemes, since most of them
are oriented to a prescriptive evaluation. The objective of this research is to identify whether any
environmental certification system, such as the reference AQUA is already meeting the performance
requirements according to the Brazilian standard of performance. The research method adopted is a
literature review of descriptive and exploratory nature. For this a comparative analysis of the criteria
established in the Technical Reference High Environmental Quality (AQUA) for Housing buildings will
be held and those of the Standard ABNT NBR 15575:2013 will be held. The results of the analyzes
identified some performance indicators contained in that rule are already being met by AQUA. Even in
the face of difficulties for application of the standard, the requirements are already being incorporated,
albeit slowly, in the form of design and build in Brazil.
Keywords: Performance of buildings, NBR 15575, AQUA framework and performance criteria
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1

INTRODUÇÃO

O Brasil produz muitas habitações, cuja produção é quase artesanal e mais onerosa com
qualidade inferior àquela desejável demandando de parâmetros mínimos para garantir
uma habitação adequada (IPT, 1998). No Brasil, ainda existe o desafio em produzir
habitações em quantidade que vá diminuindo o déficit, com as premissas do preço
adequado e da qualidade que possam corresponder à realidade socioeconômica do país
(ROQUE, 2009). Diante do crescimento do mercado e da baixa qualidade dos
empreendimentos habitacionais é necessário discutir qual o desempenho mínimo para as
novas moradias a serem construídas (BORGES e SABBATINI, 2008).
Atualmente, os conceitos de sustentabilidade na construção civil vêm sendo aplicados
por meio dos sistemas de certificação ambiental. No entanto, estão orientados para uma
avaliação prescritiva e traduzem, ainda pouco relevante em seus métodos de avaliação,
os impactos ao longo do ciclo de vida da edificação (SILVA, 2007). Neste sentido, a
autora discute a importância da integração dos conceitos de desempenho nos sistemas
de avaliação, uma vez que a maioria dos métodos desenvolvidos está orientada a uma
avaliação ambiental e prescritiva. O desenvolvimento ideal das metodologias de
avaliação de edifícios é migrar dos critérios prescritivos para critérios de desempenho.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho é identificar se o sistema de certificação
ambiental, a exemplo do AQUA já atende às exigências de desempenho estabelecidas
na norma NBR 15575. Os critérios de desempenho ambiental analisados serão aqueles
estabelecidos no Referencial Técnico de Alta Qualidade Ambiental (AQUA) para
Edifícios Habitacionais, por ser um sistema de avaliação ambiental internacional com
adaptações voltadas para as características brasileiras de desenvolvimento sustentável.
2

O CONCEITO DE DESEMPENHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

A construção civil vem sendo impulsionada pelas inovações das tecnologias
construtivas demandando novos materiais, técnicas e sistemas construtivos. Neste
sentido, a construção vem se tornando cada vez mais industrializada com sistemas
construtivos que garantem maior agilidade na execução das edificações. Desta
necessidade de industrialização da construção civil surgiu a consciência da avaliação de
desempenho e do controle da qualidade na produção dos edifícios habitacionais
(MITIDIERI FILHO e HELENE, 1998).
No Brasil, até a década de 80 o conceito de desempenho estava voltado para os aspetos
conceituais do termo associado a um nível de desempenho desejado, ou seja, das
expectativas do usuário em relação ao produto comparado ao desempenho do produto
entregue. A partir da década de 90 o conceito de desempenho foi impulsionado
principalmente pelas questões de sustentabilidade sendo aplicado o conceito de
desempenho na concepção e execução das construções habitacionais (ROQUE, 2009).
O conceito de desempenho na construção civil está relacionado principalmente ao
atendimento das exigências e necessidades dos usuários, mas também está associado ao
termo durabilidade, na qual foram introduzidos importantes conceitos, como vida útil de
projeto (VUP) e prazos de garantia, segundo Oliveira e Mitidieri (2012). Através destas
exigências é possível estimar o desempenho potencial a partir de uma combinação de
métodos de avaliação para avaliar o produto prevendo seu comportamento, quando em
utilização normal (MITIDIERI FILHO e HELENE, 1998). Portanto, a avaliação do
desempenho permite verificar se o edifício e suas partes atendem às condições
estabelecidas.
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3

ESTRUTURA DA NBR 15575

A norma brasileira de desempenho é composta por seis partes. A primeira parte
apresenta os requisitos gerais que se aplicam às edificações habitacionais, como um
todo integrado. As demais partes da norma correspondem aos sistemas que
compreendem uma edificação, a saber: sistemas estruturais, sistemas de pisos, sistemas
de vedações verticais internas e externas, sistemas de coberturas e sistemas
hidrossanitários.
A norma de desempenho foi pautada em requisitos estabelecidos pelas normas ISO
6240, de 1980 e ISO 6241, de 1984 e baseada na tradução das necessidades dos usuários
(BORGES e SABBATINI, 2008). Através da revisão das normas internacionais, foi
possível estabelecer as necessidades para assegurar o desempenho conforme as
expectativas dos usuários. Na estrutura da norma foram definidas doze exigências
apresentadas no Quadro 1.
Quadro 1 – Exigências dos usuários da NBR 15575
SEGURANÇA

HABITABILIDADE

SUSTENTABILIDADE

Desempenho estrutural
Segurança contra incêndio
Segurança no uso e na operação
Estanqueidade
Desempenho térmico
Desempenho acústico
Desempenho lumínico
Saúde, higiene e qualidade do ar
Funcionalidade e acessibilidade
Conforto táctil, visual e antropodinâmico
Durabilidade e manutenibilidade
Impacto ambiental

Fonte: Adaptado de NBR 15575-1 (ABNT, 2013).

Todas as partes da norma contemplam as doze exigências descritas na primeira parte da
norma de desempenho, porém cada uma terá o foco voltado para o sistema a que se
refere com requisitos e critérios característicos a cada um. Além disto, são estabelecidos
os métodos de avaliação e níveis de desempenho para cada sistema, componente ou
elemento analisado.
Os requisitos especificam os níveis mínimos de desempenho que devem ser alcançados
para garantia da vida útil e desempenho do sistema avaliado. Os critérios de
desempenho expressam a quantificação dos requisitos abordando as exigências dos
usuários e as condições de exposição a que está submetida à edificação. Os métodos de
avaliação especificam a forma de avaliação para certificação de desempenho de um
determinado subsistema e podem ser estabelecidos através de análises visuais e de
análise de projeto arquitetônico, de ensaios in loco, cálculos ou ensaios em laboratórios.
Por fim, são descritos os níveis de desempenho que estabelecem os valores mínimos de
desempenho que devem ser considerados para atender satisfatoriamente ao método de
avaliação aplicado. Sendo assim, atendendo aos requisitos e critérios de acordo com os
métodos de avaliação e níveis de desempenho especificados para cada sistema,
considera-se que as exigências dos usuários foram satisfatoriamente atendidas.
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4

ESTRUTURA DO REFERENCIAL AQUA

A metodologia para certificação no processo AQUA se dá através do atendimento aos
indicadores de sustentabilidade garantindo o nível de desempenho mínimo em todas as
categorias. Para isto requer que o empreendedor adote um Sistema de Gestão de
Empreendimento (SGE) e atenda as exigências necessárias para alcançar a Qualidade
Ambiental (QAE). A QAE é estabelecida por 14 categorias e se reúnem em quatro
famílias: (1) Sítio e Construção, (2) Gestão, (3) Conforto e (4) Saúde, conforme
apresentadas no Quadro 2.
Quadro 2 – Categorias AQUA
SÍTIO E CONSTRUÇÃO
1 – Relação do edifício com o entorno
2 – Escolha integrada de produtos, sistemas, e
processos construtivos
3 – Canteiro de obras com baixo impacto
ambiental

CONFORTO
8 – Conforto higrotérmico
9 – Conforto acústico
10 – Conforto visual
11 – Conforto olfativo

GESTÃO

SAÚDE

4 – Gestão da energia
12 – Qualidade sanitária dos ambientes
5 – Gestão da água
13 – Qualidade sanitária do ar
6 – Gestão dos resíduos de uso e operação do 14 – Qualidade sanitária da água
edifício
7 – Gestão da manutenção
Fonte: FCAV, 2013.

Na estrutura AQUA, as categorias são desmembradas em subcategorias e depois são
desmembradas em exigências e comentários. As categorias representam os desafios
ambientais de um edifício, sendo aplicado a um empreendimento novo ou reabilitado.
As subcategorias expressam as principais preocupações associadas a cada desafio
ambiental. Cada preocupação estabelece as exigências que são definidas através de
ações e indicadores (parâmetros ou critérios) de desempenho ambiental para seu
atendimento.
No referencial, as exigências são acompanhadas das especificações e dos critérios
prescritivos ou de desempenho e deverão ser baseadas em elementos qualitativos através de especificações, elementos gráficos, estudos - ou quantitativos por meio de
métodos de avaliação, softwares, memória de cálculo, etc. A avaliação da QAE
consiste em verificar se as características do empreendimento atendem a certos critérios,
identificando o nível de desempenho atingido (BARATELLA, 2011). Para aplicação do
referencial, o empreendedor deverá buscar o melhor desempenho sempre que possível.
5

METODOLOGIA

O método de pesquisa adotado é uma revisão bibliográfica de cunho descritivo e
exploratório. A estrutura original do referencial AQUA e da norma de desempenho
foram reorganizadas para facilitar a análise comparativa. Para isto, haverá a
compatibilização dos termos e nomenclaturas, sem alteração do conteúdo e das
informações características a cada uma das referências analisadas. A estrutura elaborada
está representada na Figura 1.
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Figura 1 – Proposta de estruturação da NBR 15575 e do referencial AQUA

Fonte: Elaborado pelas autoras.

O termo CATEGORIA definirá as etapas que compreendem o processo de projeto.
Estas etapas foram definidas em três categorias: PROJETO, CONFORTO E GESTÃO.
A etapa de conforto, embora seja realizada na etapa de projeto foi separada por
apresentar variados temas, ou seja, a temática é tão extensa quanto à etapa de projeto. O
referencial AQUA apresenta sua estrutura já dividida em categorias, que representam os
desafios ambientais. As SUBCATEGORIAS correspondem às principais preocupações
associadas a cada desafio ambiental. Na NBR 15575, as subcategorias correspondem às
exigências dos usuários. Após a definição das categorias, o mesmo processo de
compatibilização dos termos foi realizado para as subcategorias. Esta padronização será
fundamental para facilitar a análise comparativa.
Em etapa posterior, as subcategorias foram desmembradas em CRITÉRIOS, que
estabelecem exigências visando à sustentabilidade, no caso do AQUA ou das exigências
dos usuários, no caso da NBR 15575. Na norma, os critérios estão bem definidos, já que
esta nomenclatura parte da sua estrutura original. O referencial AQUA, no entanto,
estabelece uma lista denominada comentários-exigências, onde estão inseridas as
exigências visando à sustentabilidade. Por isto, coube o exercício de desassociar entre
os comentários e exigências o que seria exigido como um critério e o que seriam as
ações para atendimento dos critérios.
Por fim, foram identificados os INDICADORES ambientais ou de desempenho, ou
seja, as ações a serem adotadas para atender os critérios. Os indicadores apontam
soluções projetuais através de métodos prescritivos ou por meio de métodos de
simulação e de desempenho.
A partir da compatibilização dos termos e nomenclaturas, o referencial AQUA e todas
as partes da norma foram reorganizadas conforme esta nova estrutura. Para análise
comparativa, serão avaliadas primeiramente as subcategorias existentes na norma de
desempenho que são contempladas pelo AQUA. Após identificar as subcategorias em
comum será possível comparar os critérios exigidos no referencial com aqueles
definidos na norma de desempenho e quantificá-los, obtendo os resultados finais.
6

RESULTADOS E ANÁLISES

O Quadro 3 apresenta as categorias e subcategorias identificadas na reorganização da
estrutura para análise comparativa. As subcategorias do AQUA são classificadas
conforme o potencial de atendimento aos critérios e indicadores de desempenho
exigidos pela NBR 15575. Neste caso, são definidos três critérios para análise: o não
atendimento aos critérios da norma (NÃO), o atendimento as exigências estabelecidas
pela norma (SIM) e o atendimento parcial (PARCIAL). O atendimento parcial pode
corresponder ao fato do sistema de certificação apresentar o mesmo tema da
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subcategoria e não apresentar critérios similares aos exigidos na norma. E ainda,
apresentar o mesmo critério, porém com indicadores diferentes.
Quadro 3 – Categorias e subcategorias do referencial AQUA e da NBR 15575
CATEGORIA/SUBCATEGORIA
PROJETO
Implantação do empreendimento
Escolha dos sistemas e processos construtivos
Qualidade sanitária dos ambientes
Qualidade sanitária do ar
Qualidade sanitária da água
Funcionalidade e acessibilidade
Desempenho estrutural
Segurança no uso e na operação
Segurança contra incêndio
Estanqueidade
Durabilidade
CONFORTO TÉRMICO
Eficiência da envoltória
Ventilação natural
Desempenho no verão
Desempenho no inverno
CONFORTO LUMÍNICO
Iluminação natural
Iluminação artificial
CONFORTO ACÚSTICO
Ruídos de impacto
Isolamento dos ruídos entre UH’s
Isolamento acústico de vedações
Ruídos em equipamentos prediais
CONFORTO TÁTIL E
ANTROPODINÂMICO
Conforto tátil e adaptação ergonômica
Adequação antropodinâmica
Homogeneidade e planeza dos acabamentos
Conforto na operação dos sistemas prediais
GESTÃO DA ENERGIA
Dispositivos economizadores
GESTÃO DA ÁGUA
Dispositivos economizadores
GESTÃO DA MANUTENÇÃO
Manutenibilidade do edifício e seus sistemas
Resistência ao desgaste em uso
GESTÃO DOS RESÍDUOS
Gerenciamento de resíduos
Fonte: Elaborado pelas autoras.
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AQUA

NBR 15575

Sim
Sim
Sim
Parcial
Parcial
Parcial
Não
Parcial
Não
Parcial
Parcial

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Não
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Não

Sim
Sim
Sim
Sim

Não
Não
Não
Não

Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim

Parcial

Sim

Sim
Não

Sim
Sim

Sim

Sim

Na categoria Projeto, o referencial AQUA e a norma de desempenho apresentam nove
subcategorias em comum. A norma estabelece recomendações para a Implantação do
empreendimento considerando os riscos de deslizamentos de taludes, enchentes,
erosões, assoreamentos de vales ou cursos d’água. Para isto, faz referência a outras
normas, bem como a legislação vigente do local. O referencial também apresenta
exigências tomadas em relação à topografia e características do solo do terreno através
de soluções projetuais que não estão pautadas em normas ou legislações, ou seja, os
indicadores são prescritivos.
Na subcategoria Escolha dos sistemas e processos construtivos, a norma estabelece
recomendações quanto ao uso de madeira certificada, uso de materiais com baixo
impacto ambiental e a implementação da gestão de resíduos no canteiro de obra que são
contempladas em vários outros critérios do referencial. Neste sentido, ambos definem os
mesmos indicadores para atender a exigência de forma prescritiva.
Na subcategoria Qualidade sanitária dos ambientes, a norma apresenta um único
critério que é atendido pelo referencial AQUA. O referencial atende aos mesmos
indicadores exigidos pela norma NBR 15575 e tratam de soluções projetuais que
atendam a legislação vigente. Na subcategoria Qualidade sanitária do ar, a norma de
desempenho estabelece quatro critérios. Nesta subcategoria, o AQUA atende
parcialmente à norma de desempenho, uma vez que são atendidos dois critérios dentre
os quatro exigidos pela norma NBR 15575.
A norma de desempenho apresenta quatro critérios na subcategoria Qualidade
sanitária da água. Os critérios estabelecidos pelo referencial AQUA não são os
mesmos exigidos pela norma. Sendo assim, o referencial AQUA atende parcialmente a
esta subcategoria, uma vez que já adota alguns critérios sobre a temática, embora não
atendam aqueles exigidos pela norma. Os critérios em comum estabelecidos na
subcategoria Funcionalidade e acessibilidade são atendidos pelo referencial com
indicadores similares aos exigidos na norma. Ambos estabelecem indicadores a serem
atendidos em projeto. No entanto, o referencial AQUA atende a apenas três, dos dez
critérios exigidos pela norma NBR 15575.
Na subcategoria Segurança no uso e na operação, a norma de desempenho estabelece
vinte critérios, sendo que apenas um deles é atendido pelo referencial AQUA. Ainda
que o referencial AQUA atenda aos mesmos indicadores exigidos pela norma, outros
critérios ainda não são contemplados. Portanto, esta subcategoria é atendida
parcialmente. A subcategoria Estanqueidade é característica da norma de desempenho,
que estabelece dezessete critérios, onde somente um deles é atendido pelo referencial
AQUA. Ainda que o AQUA atenda a apenas um critério, esta subcategoria é atendida
parcialmente, já que atende a temática exigida pela norma.
Na subcategoria Durabilidade, dos quatorze critérios estabelecidos pela norma de
desempenho, quatro são atendidos pelo sistema de certificação. O AQUA atende aos
critérios relativos apenas aos sistemas de pisos. Os critérios exigidos na norma para os
demais sistemas não são contemplados pelo AQUA. Sendo assim, para efeito da análise
comparativa entende-se que esta subcategoria é parcialmente atendida pelo AQUA.
Na categoria Conforto térmico foram identificadas quatro subcategorias comuns a
norma de desempenho e ao referencial AQUA. Em todas as subcategorias, o referencial
AQUA apresenta os mesmos indicadores para os critérios em comum com a norma de
desempenho, seja referenciando a norma ou exigindo os mesmos métodos de avaliação
que são exigidos pela norma NBR 15575. Sendo assim, esta subcategoria é atendida
pelo sistema de certificação analisado.
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A categoria Conforto lumínico apresenta duas subcategorias contempladas pelo
sistema de certificação e pela norma. Dos três critérios exigidos pela norma de
desempenho, o referencial AQUA atende a dois critérios conforme os indicadores
exigidos pela norma de desempenho. Esta subcategoria é atendida pelo AQUA, ainda
que deixe de atender a um, dos três critérios exigidos pela norma.
A categoria Conforto acústico apresenta quatro subcategorias, sendo que três delas são
contempladas pelo referencial AQUA. Na subcategoria Ruídos de impacto, a norma
exige três critérios, onde apenas um é atendido pelo sistema de certificação. Na
subcategoria Isolamento dos ruídos entre UH´s, a norma estabelece quatro critérios e
dois deles já são atendidos pelo referencial AQUA. Na subcategoria Isolamento
acústico das vedações, o referencial atende aos dois critérios exigidos pela norma. Esta
subcategoria já é atendida pelo sistema de certificação, uma vez que atende aos critérios
e indicadores exigidos pela norma NBR 15575.
As categorias Gestão da energia e Gestão da água, embora não apresentem uma
preocupação característica da norma de desempenho, ainda assim é contemplada de
forma sucinta. Na categoria Gestão da energia, tanto o AQUA quanto a norma
apresentam em comum um a recomendação que estabelece indicadores para redução do
consumo de energia contemplado em projeto. Na categoria Gestão da água, o
referencial AQUA atende aos indicadores exigidos pela norma para o reuso da água
pluvial. No entanto, o controle de qualidade da água não é atendido pelo AQUA. Sendo
assim, esta subcategoria é atendida parcialmente pelo sistema de certificação.
Na categoria Gestão da manutenção, o referencial AQUA apresenta em comum com a
norma de desempenho a subcategoria Manutenibilidade do edifício e seus sistemas.
Os critérios estabelecidos pelo sistema de certificação não tratam dos mesmos temas
abordados pela NBR 15575. Considera-se que o AQUA atende parcialmente a norma de
desempenho, visto que já estabelece critérios voltados para a mesma preocupação, ainda
que não correspondam aos critérios exigidos pela norma.
A categoria Gestão dos resíduos apresenta uma subcategoria em comum aos dois
instrumentos de análise. No entanto, o tema é mais peculiar ao sistema de certificação
ambiental. Na subcategoria foi identificado um critério em comum, no qual foram
estabelecidos os mesmos indicadores por meio de medidas prescritivas.
Após a análise comparativa entre os critérios exigidos pela norma de desempenho e
aqueles estabelecidos pelo referencial AQUA, na Tabela 1 apresenta-se a quantificação
do total de critérios exigidos pela norma em todas as subcategorias e o total de critérios
atendidos pelo sistema de certificação. Os critérios foram quantificados por categorias.
Tabela 1- Quantificação dos critérios da NBR 15575 e do referencial AQUA
CRITÉRIOS
EXIGIDOS

CRITÉRIOS
ATENDIDOS

NBR 15575

AQUA

127

12

CONFORTO TÉRMICO

6

6

CONFORTO LUMÍNICO

3

2

CONFORTO ACÚSTICO

10

5

CONFORTO TÁTIL E ANTROPODINÂMICO

4

---

CATEGORIA
PROJETO
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/Continuação
GESTÃO DA ENERGIA

***

***

GESTÃO DA ÁGUA

1

0

GESTÃO DA MANUTENÇÃO

5

0

GESTÃO DOS RESÍDUOS

***

***

TOTAL

156

25

Fonte: Elaborado pelas autoras
*** Referente às recomendações, ou seja, não têm o valor de obrigatoriedade de atendimento como os
critérios, portanto não foram quantificados para efeito da análise.

A norma NBR 15575 apresenta no total cento e cinqüenta e seis critérios distribuídos
nas seis partes que compõem a norma e reorganizados em categorias e subcategorias.
De acordo com os resultados apresentados na Tabela 1, o sistema de certificação AQUA
já atende a 16% do total de critérios exigidos pela norma. Dos critérios exigidos pela
norma de desempenho e que já são atendidos pelo AQUA nas subcategorias
estabelecidas em comum, o sistema de certificação já atende a vinte e cinco dos noventa
e cinco critérios exigidos pela NBR 15575. Ou seja, nas subcategorias o AQUA já
atende a 26% dos critérios exigidos pela norma de desempenho.
No contexto geral, o sistema de certificação AQUA já está introduzindo em sua
metodologia critérios de desempenho que são exigidos pela norma brasileira de
desempenho. Além das exigências de sustentabilidade, os critérios adotados pelo
AQUA poderão conferir maior qualidade às unidades geradas. No entanto, as
construtoras que já adotam o referencial AQUA ainda terão que atender as demais
exigências da norma NBR 15575, uma vez que esta deve ser atendida integralmente.
7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A norma brasileira de desempenho, após diversas discussões e consultas públicas entrou
em vigor em julho de 2013. Sua aplicação ainda é alvo de discussões, uma vez que a
norma ainda é recente. A obrigatoriedade de aplicação da norma é uma importante
iniciativa para garantir que as construções de empreendimentos habitacionais ofereçam
o desempenho mínimo esperado para atender as necessidades dos usuários durante a
vida útil da edificação.
As construtoras e empresas de projeto que já adotam o sistema de certificação ambiental
AQUA começam a introduzir durante a fase de projeto os conceitos de desempenho na
construção civil. Isto porque o Referencial Técnico para certificação de Edifícios
Habitacionais (RT), na versão atualizada em 2013 incorporou exigências estabelecidas
pela norma de desempenho. Com a introdução destas exigências na nova versão do
referencial, a certificação deverá garantir o melhor desempenho das habitações ao
atender as exigências conforme recomenda a norma.
Os resultados das análises identificaram que alguns critérios de desempenho exigidos
pela referida norma já estão sendo atendidos pelo AQUA. Outras exigências deixaram
de ser atendidas, seja pelo fato de que o sistema de certificação está orientado
principalmente para uma avaliação ambiental, seja pelo fato de que a norma ainda é
recente. Contudo, a introdução dos critérios de desempenho por meio do sistema de
certificação aponta que o conceito de desempenho já está sendo incorporado, ainda que
aos poucos, na forma de projetar e construir no Brasil. Esse é mais um importante
instrumento para promover condições mínimas de habitabilidade, conforto e qualidade
das construções habitacionais no país.
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RESUMO
Objetiva-se a discussão de questões ligadas à ética na pesquisa em APO (ELALI, 2010), aspecto que não
pode ser ignorado pelos pesquisadores em Arquitetura e Design em função das Diretrizes e Normas
Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (BRASIL, 2012) e da criação da
PLATAFORMA BRASIL1 em 2011, entre outros aspectos. Faz-se relevante a elaboração de material
referencial para futuras pesquisas em APO. O presente estudo envolve uma discussão teórica em nível do
pós-doutoramento em andamento (apoio FAPESP) e apresenta caráter exploratório e multidisciplinar. A
Avaliação do Desempenho em Uso (ADU) de ambientes considera diversas condições enumeradas a
seguir: acessibilidade; orientação e navegabilidade (Wayfinding Design); conforto ambiental (térmico,
acústico e luminoso); ambiência; funcionalidade; operacionalidade e flexibilidade; estabilidade e
resistência dos materiais; patologias construtivas; segurança patrimonial, contra acidentes e contra
incêndios; sustentabilidade; estética simbólica; e custo-benefício, entre outras. A avaliação do
desempenho do ambiente aborda uma gama de aspectos estreitamente relacionados que se colocam a
partir da avaliação integrada em dimensões de ordem técnica, funcional, comportamental e cultural. A
ADU tem como uma de suas estratégias de pesquisa a APO que, por sua vez, recorre a diversos métodos e
técnicas voltados para avaliação do ambiente construído sob o ponto de vista técnico e dos usuários. Em
função da grande produção de pesquisadores no Brasil na área de APO, faz-se necessário o uso de
critérios mais discriminadores relativos à inserção social da atividade de pesquisa que envolve seres
humanos. Verifica-se a necessidade de submissão do protocolo de pesquisa em APO aos comitês de ética
nas universidades e outras instituições ligadas à pesquisa na regulamentação do processo de investigação
científica.
Palavras-chave: Avaliação Pós-Ocupação (APO), Ética, Comitê de Ética.

ABSTRACT
This article aims at discussing issues related to ethics in POE (Post-Occupancy-Evaluation) research
(ELALI, 2010). This aspect cannot be overlooked by researchers in the field of Architecture and Design
not only due to the existing regulation for research involving human beings (BRASIL, 2012), but also
because of the creation of the PLATAFORMA BRASIL2 in 2011, amongst other aspects. The development
of reference material for future research in POE is poignant. This research entails a theoretical
discussion within post-doctorate study currently in progress (funded by FAPESP) and presents an
exploratory and multidisciplinary approach. Usage Performance Evaluation (UPE) of built environments
considers ergonomic conditions such as the following: accessibility; orientation and navigability
(Wayfinding Design); environmental comfort (thermal, acoustic, and visual); ambiance; functionality;
1

A Plataforma Brasil é um sistema eletrônico criado pelo Governo Federal para sistematizar o
recebimento dos projetos de pesquisa que envolvem seres humanos nos Comitês de Ética em todo o país.
2 Plataforma Brasil is an electronic system designed by the Brazilian federal government to organize
incoming research projects that involve human beings by the Ethics Committees all over the country.
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operationality and flexibility; stability and resistance of materials; construction patologies; patrimonial
security against accidents and fires; sustainability; symbolic aesthetics; and cost-benefit relations, among
others. Performance evaluation of built environments includes a range of strictly related aspects that
emerge from the integrated evaluation in technical, functional, behavioral, and cultural aspects. UPE
uses POE as its strategy, applying several of its methods and techniques which evaluate the built
environment technically and from the view point of the user. As a result of the productivity of research in
Brazil in the POE area, a more distinct criterion is necessary to enable the social insertion of research
activities that involve human beings. The submission of research protocols in POE to ethics committees is
paramount in universities and other institutions connected to research in order to regulate the process of
scientific investigation.
Keywords: Post-Occupancy-Evaluation (POE), Ethics, Ethics Committee.

1 INTRODUÇÃO
Objetiva-se discutir as questões ligadas à ética em Arquitetura e Design em geral, com
ênfase nos projetos de APO. Salienta-se que esse tema pode ser replicado em outras
áreas das ciências sociais. Justifica-se a temática abordada em função da grande
produção dos grupos de pesquisadores brasileiros na área da APO, especialmente na
área da habitação de interesse social, escolar e hospitalar.
Devido à importância de conceber, construir, ocupar e manter o ambiente construído à
luz de critérios de desempenho enunciados pelas necessidades de seus usuários justificase o desenvolvimento de abordagens éticas em pesquisas que avaliem o desempenho do
ambiente construído e, consequentemente, a opinião do usuário.
A partir da análise do ciclo de vida da edificação (da concepção inicial à reforma), a
ADU do ambiente construído apresenta uma tentativa de mitigar os impactos gerados
pela construção e realimentar novos projetos, partindo de uma abordagem holística, que
considera a dinâmica que envolve o objeto (espaço construído), o sujeito (usuário) e
suas extensões (diferentes formas de perceber o espaço) (HALL, 2005). Dentro dessa
análise, consideram-se diversos aspectos categorizados em três amplas vertentes de
investigação: fatores de ordem técnica, funcional e comportamental (PREISER;
RABINOWITZ, WHITE, 1988).
Adota-se a técnica de redação dissertativo-argumentativa, que parte da premissaproblema da necessidade de submissão dos protocolos de pesquisas em APO junto aos
Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) em função da Resolução do CNS nº 466/2012
(BRASIL, 2012) relativa às diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas
envolvendo seres humanos3. O papel do Comitê está inserido nos mecanismos de
controle social para
a busca de tratamento humanizado com os sujeitos envolvidos nas pesquisas. Sua missão é
proteger os sujeitos envolvidos, garantindo a todos que os seus interesses serão considerados
acima dos interesses da ciência e ou da sociedade (especialmente de grupos sociais mais
poderosos). Lamentavelmente, é relativamente frequente o relato de falta de “humanização” na
pesquisa em seres humanos; não é raro utilizar-se a expressão “cobaização”. (FREITAS;
HOSSNE, 2002, p. 133)

Esse trabalho estrutura-se em duas partes principais. A primeira parte apresenta as
diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, bem
como questões relativas ao Consentimento Livre e Esclarecido (CLE) embasadas em
3

A Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que trata de pesquisas envolvendo seres
humanos, foi revogada pela Resolução 466/2012, que entrou em vigor com a publicação em junho de
2013. A nova Resolução exclui partes do texto da Res. 196/96 e incorpora novas normas relacionadas ao
desenvolvimento de pesquisas com humanos, incluindo-se em seu texto seções de outras duas resoluções
que foram também revogadas: a 303/2000 e a 404/2008.
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BRASIL (2012). A segunda parte discorre sobre aspectos éticos na pesquisa com
crianças na APO em escolas.
Verifica-se que o termo ética vem sendo usado em dois sentidos diferentes, porém
complementares. Num destes sentidos, a palavra ética designa uma forma de
direcionamento ou princípio das tomadas de decisões individuais diante de situações
específicas. No outro sentido, o termo Ética (frequentemente grafado com inicial
maiúscula) serve para indicar um campo de estudos e de reflexões sistemáticas (subárea
da Filosofia). Este é o campo das teorias sobre os princípios que envolvem e permitem a
formação de reflexões éticas e a atuação destas reflexões no cotidiano dos indivíduos.
(TOMANIK, 2008).
2 DIRETRIZES E NORMAS REGULAMENTADORAS DE PESQUISAS
ENVOLVENDO SERES HUMANOS
Em 2011, com a implantação4 da ferramenta online intitulada Plataforma Brasil, que é
uma base nacional unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos para
auxiliar os trabalhos do sistema formado pelos Comitês de Ética em Pesquisa e a
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde
(CEP5/CONEP6), as questões éticas tomam maior relevância. Com a Resolução do CNS
466/2012 (BRASIL, 2012), reafirma-se a necessidade de submissão do protocolo de
pesquisa7, inclusive em APO, antes do seu início, na Plataforma Brasil.
Na prática, verificamos que, no início do preenchimento do formulário online da
Plataforma Brasil, esbarra-se na eleição do Comitê de Ética atrelado à instituição
proponente. Verifica-se que a maioria dos Comitês está ligada à área da saúde. Portanto,
caso não haja um Comitê na área de educação, a pesquisa em APO acaba sendo
submetida a uma área existente, de acordo com a informação fornecida pelo sistema.
Os Comitês foram constituídos como instâncias independentes, para funcionar como um
mediador entre os pesquisadores e os pesquisados, manifestando-se em nome da
sociedade para dar o aval de que a participação na pesquisa não acarretaria prejuízo ou
dano, ou seja, assegurando respeito e direitos às pessoas. Em função das tecnologias,
como na área da genética, grande parte dos comitês se encontra atrelada à área da saúde.
Entretanto, ampliou-se também o campo das práticas científicas dos diversos
profissionais, incluindo as ciências humanas como educação, sociologia, direito,
4

O presidente do Conselho Nacional de Saúde (CNS), ministro Alexandre Padilha, lançou o sistema
Plataforma Brasil como parte de uma agenda prioritária voltada para a inovação tecnológica, em especial
na área de pesquisa em saúde. “A Plataforma Brasil é um passo importante na busca de transparência e
agilidade no processo de avaliação envolvendo pesquisas”. A ferramenta levou cerca de três anos e meio
para ser desenvolvida e veio para substituir o Sistema Nacional de Informação sobre Ética em Pesquisa
envolvendo Seres Humanos (SISNEP). O objetivo é dar maior segurança ao registro e monitoramento de
pesquisas, pois permite o acesso ao número de pesquisas aprovadas ou em tramitação, divididas por
região/estados e por área. A sociedade pode ter acesso ainda aos dados de todas as pesquisas aprovadas.
Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2011/08_set_plataforma_brasil.html>.
Acesso em: 27 abr. 2014
5
Os CEP são colegiados interdisciplinares e independentes, de relevância pública, de caráter consultivo,
deliberativo e educativo, criados para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua
integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.
(BRASIL, 2012).
6
A CONEP é uma instância colegiada, de natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa e
independente, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde/MS. (BRASIL, 2012).
7
Nome dado ao conjunto: projeto de pesquisa mais outros documentos exigidos na submissão ao CEP.
(BRASIL, 2007, p. 29).
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antropologia, entre outros. As pesquisas “não mais são desenvolvidas por um grupo: são
multicêntricas ou envolvem cooperação ampliada e multinacional [...]” (FREITAS;
HOSSNE, 2002, p. 134).
Segundo Tomanik (2008, p. 403), muitas revistas científicas nacionais na área da saúde
vêm adotando a regra de “só publicar artigos derivados de processos de pesquisas
aprovados por um Comitê de Ética”.
No Brasil, busca-se impedir a perda da “humanização” na pesquisa em seres humanos
em qualquer área do conhecimento que tem no Comitê de Ética em Pesquisa o seu
protetor. Dessa forma, o sistema CONEP/CEPs atua como agente de controle social e
ético e, ao mesmo tempo, como ordenador desse próprio controle, ficando a gestão
institucional adstrita aos órgãos executivos do Ministério da Saúde. Essa configuração é
parte inerente à concepção da revogada Resolução nº196/19968. (FREITAS; HOSSNE,
2002). Segundo Tomanik (2008, p. 399), a decisão ética é uma forma de controle social
a) que ocorre graças e através de um processo interno de reflexão do indivíduo que vai ou que
pretende agir e
b) cujos efeitos resultam de uma convicção sobre o certo e o errado que já existia antes da emissão
do ato.

Ressalta-se que o CEP, ao aprovar o protocolo de pesquisa, passa a ser corresponsável
pelos aspectos éticos sem, contudo, eximir o pesquisador de sua responsabilidade ética.
(FREITAS; HOSSNE, 2002, p. 137). Segundo BRASIL (2012), no inciso XI que trata
do pesquisador responsável
XI.1 - A responsabilidade do pesquisador é indelegável e indeclinável e compreende os aspectos
éticos e legais.

2.1 O CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
Segundo BRASIL (2012), o item IV – DO PROCESSO DE CONSENTIMENTO
LIVRE E ESCLARECIDO apresenta as seguintes definições:
[...] Entende-se por Processo de Consentimento Livre e Esclarecido todas as etapas a serem
necessariamente observadas para que o convidado a participar de uma pesquisa possa se
manifestar, de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida.
IV.1 - A etapa inicial do Processo de Consentimento Livre e Esclarecido é a do esclarecimento ao
convidado a participar da pesquisa, ocasião em que o pesquisador, ou pessoa por ele delegada e
sob sua responsabilidade, deverá:
a) buscar o momento, condição e local mais adequados para que o esclarecimento seja efetuado,
considerando, para isso, as peculiaridades do convidado a participar da pesquisa e sua privacidade;
b) prestar informações em linguagem clara e acessível, utilizando-se das estratégias mais
apropriadas à cultura, faixa etária, condição socioeconômica e autonomia dos convidados a
participar da pesquisa; e
c) conceder o tempo adequado para que o convidado a participar da pesquisa possa refletir,
consultando, se necessário, seus familiares ou outras pessoas que possam ajudá-los na tomada de
decisão livre e esclarecida.
IV.2 - Superada a etapa inicial de esclarecimento, o pesquisador responsável, ou pessoa por ele
delegada, deverá apresentar, ao convidado para participar da pesquisa, ou a seu representante legal,
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para que seja lido e compreendido, antes da
concessão do seu consentimento livre e esclarecido.

De acordo com o item IV.3 (BRASIL, 2012), o TCLE deverá conter, obrigatoriamente,
a) justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão utilizados na pesquisa, com o
detalhamento dos métodos a serem utilizados, informando a possibilidade de inclusão em grupo
controle ou experimental, quando aplicável;
8

Essa Resolução "[...] pode ser considerada um marco para o cenário das pesquisas no Brasil [...]"
(DINIZ; GUILHEM; SCHÜKLENK, p. 18).
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b) explicitação dos possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa, além
dos benefícios esperados dessa participação e apresentação das providências e cautelas a serem
empregadas para evitar e/ou reduzir efeitos e condições adversas que possam causar dano,
considerando características e contexto do participante da pesquisa;
c) esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão direito os
participantes da pesquisa, inclusive considerando benefícios e acompanhamentos posteriores ao
encerramento e/ ou a interrupção da pesquisa;
d) garantia de plena liberdade ao participante da pesquisa, de recusar-se a participar ou retirar seu
consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma;
e) garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa durante todas as
fases da pesquisa;
f) garantia de que o participante da pesquisa receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido;
g) explicitação da garantia de ressarcimento e como serão cobertas as despesas tidas pelos
participantes da pesquisa e dela decorrentes; e
h) explicitação da garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa.

Entre as várias outras exigências constantes em BRASIL (2012), inclui-se a de que o
TCLE deve ser elaborado em duas vias, rubricadas em todas as suas páginas e
assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa ou por seu
representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou pela(s) pessoa(s) por
ele delegada(s), devendo as páginas de assinaturas estar na mesma folha. Em ambas as
vias deverão constar o endereço e contato telefônico, ou outro tipo de contato, dos
responsáveis pela pesquisa e do CEP local e da CONEP, quando pertinente.
Em função da complexidade na elaboração do TCLE que deve atender a uma série de
requisitos não encontrados de uma maneira simplificada na própria Plataforma Brasil e
em BRASIL (2012), o processo de aprovação do protocolo de pesquisa acaba sendo
moroso – devido a retornos para ajustes do TCLE.
Embora a grande maioria dos pesquisadores seja favorável à submissão dos projetos de
pesquisa ao Comitê de Ética, eles também
reivindicam a formação de comitês especiais, sensíveis às peculiaridades de áreas como arquitetura
e urbanismo e ciências sociais. Eles reivindicam que suas propostas não sejam analisadas com base
em critérios oriundos de campos que se valem de procedimentos mais invasivos, como a área de
saúde, cujas principais questões são desconhecidas por estes profissionais. (ELALI, 2010, p. 13).

3 ASPECTOS ÉTICOS EM PESQUISA COM CRIANÇAS NA APO
Nos últimos anos, tem sido feito um sério esforço para consolidar a visão da criança na
pesquisa de APO em escolas, pois a vemos como cidadã, sujeito criativo, indivíduo
social, produtora da cultura e da história. A elaboração de instrumentos de coleta de
dados para crianças, em geral, é uma tarefa desafiadora, pois, no planejamento de
qualquer pesquisa, é preciso contemplar aspectos relativos às habilidades cognitivas das
crianças, à experiência, ao conhecimento prévio da temática, ao domínio dos
instrumentos a serem utilizados pelo pesquisador bem como aos recursos disponíveis
(financeiros, materiais e humanos), à quantificação do tempo e às restrições impostas
pela direção da instituição pesquisada.
Diante da multiplicidade de áreas do conhecimento e da diversidade de linhas teóricas, a
infância é hoje um “campo temático de natureza interdisciplinar, e essa visão se difunde
cada vez mais entre aqueles que pensam a criança, atuam com ela, desenvolvem
pesquisa [...]” (KRAMER, 2002, p. 45). Um dos pontos que têm sido cada vez mais
levantados no campo da ética em pesquisa diz respeito à proteção dos grupos chamados
vulneráveis, e nesses se insere a criança.
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Segundo BRASIL (2012), no item IV.6, nos casos de restrição da liberdade ou do
esclarecimento necessários para o adequado consentimento, deve-se, também, observar:
a) em pesquisas cujos convidados sejam crianças, adolescentes, pessoas com transtorno ou doença
mental ou em situação de substancial diminuição em sua capacidade de decisão, deverá haver
justificativa clara de sua escolha, especificada no protocolo e aprovada pelo CEP, e pela CONEP,
quando pertinente. Nestes casos deverão ser cumpridas as etapas do esclarecimento e do
consentimento livre e esclarecido, por meio dos representantes legais dos convidados a participar
da pesquisa, preservado o direito de informação destes, no limite de sua capacidade;
b) a liberdade do consentimento deverá ser particularmente garantida para aqueles participantes de
pesquisa que, embora plenamente capazes, estejam expostos a condicionamentos específicos, ou à
influência de autoridade, caracterizando situações passíveis de limitação da autonomia, como
estudantes, militares, empregados, presidiários e internos em centros de readaptação, em casasabrigo, asilos, associações religiosas e semelhantes, assegurando-lhes inteira liberdade de
participar, ou não, da pesquisa, sem quaisquer represálias. [...]

Em relação à definição do universo de pesquisa dos usuários em APO, “diante da
dificuldade de acesso a extratos socioeconomicamente privilegiados da população” (que
costumam impor restrições à avaliação), os pesquisadores costumam recorrer às
edificações ocupadas pela população mais carente. (ELALI, 2010, p. 12). Segundo
KRAMER (2002), o trabalho científico não precisa suscitar ações nem ser incorporado
às políticas, e o caráter desinteressado garante a neutralidade da produção do
conhecimento. Entretanto, no Brasil, as condições desfavoráveis de grande parte da
população acabam por transformar um pesquisador comprometido com a sociedade em
intelectual crítico. Nas ciências humanas e sociais, a neutralidade é um equívoco teórico
e uma impossibilidade prática com decorrências éticas que merecem a nossa atenção e
cuidado.
Nas pesquisas em geral, inclusive na APO em escolas, faz-se necessária a proteção da
identidade das crianças9, seja porque estudam na única escola da região e seus
depoimentos podem trazer muitas críticas à escola e às professoras, seja por causa de
outros problemas graves vividos por elas mesmas e por suas famílias. Torna-se
desejável que a identidade da escola e dos funcionários também seja preservada. Em
muitas situações, “não é suficiente manter os participantes anônimos, pois, dependendo
dos comentários feitos ou do cargo ocupado, a identificação de uma pessoa pode tornarse relativamente fácil, sobretudo em se tratando de grupos pequenos.” (ELALI, 2010, p.
13). Portanto, o anonimato dos participantes deve ser garantido de forma a evitar que
eles sofram “qualquer consequência advinda dos resultados da pesquisa.” (PAIVA,
2005, p. 4).
O pesquisador deve buscar as informações necessárias sem violar a privacidade ou
quebrar a confiança dos pesquisados. Na APO em escolas, faz-se relevante a não
interrupção da rotina escolar, pois as ações do pesquisador não devem se configurar
como intrusões que tragam prejuízo ao contexto pesquisado. Para tal, a eleição dos
instrumentos de coleta de dados deve ser criteriosa (os métodos observacionais são
menos invasivos). Em relação aos instrumentos de coletas de dados mais invasivos
(entrevistas, questionários, entre outros), até mesmo a “definição das perguntas que irão
compor um questionário e a sua ordem remontam à preocupação ética, uma vez que tal
formulação pode induzir respostas, distorcendo o resultado final do trabalho.” (ELALI,
2010, p. 13).
Em relação a entrevistas gravadas, é importante que se “assegure, ao informante, a
oportunidade de ler as transcrições e dar o seu aval antes da conclusão do trabalho.”
9

Por meio do uso de nomes fictícios, ou iniciais de nomes fictícios, eleitos ou não pelas próprias crianças
– depende de cada situação específica.
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(PAIVA, 2005, p. 4). A Universidade de Melbourne dispõe de um código de ética onde
uma das exigências é que
os dados sejam gravados de forma a ficarem intactos, nos departamentos, por, pelo menos, cinco
anos. Os dados, relacionados às publicações, devem ficar disponíveis para discussão com outros
pesquisadores, admitindo-se uma exceção quando prevalecem informações confidenciais, como,
por exemplo, em caso de proteção de direitos autorais. (PAIVA, 2005, p. 5)

O tema da ética na pesquisa com crianças em APO, em especial as entrevistas, ainda
merece ser explorado em função da extensa bibliografia existente, com destaque para
Szymanski (2010); Müller e Carvalho (2009); Cruz (2008); Rosa e Arnoldi (2008);
Machado (2002); Greenspan e Greenspan (1993); Arfouilloux (1983), entre outros.
Todos os instrumentos de coleta de dados podem gerar um produto (filme, imagem –
mesmo com o uso da tarja no rosto, relato verbal gravado ou não, desenho, questionário
preenchido pela criança ou formulário preenchido pelo especialista, entre outros).
Outros assuntos éticos relevantes não foram abordados nesse artigo10, como o
reconhecimento da autoria (plágio) e o registro das fontes, pois “os interditos compõem
aquela parcela de regras da comunicação científica que jamais deve ser violada.
Transgredir essas regras é, por sua vez, a mais grave infração ética na comunicação
científica.” (DINIZ, 2008, p. 1).
Destaca-se que a APO em escolas, além de atender a política de pesquisa de cada
entidade (autorizações de pesquisa) envolvida, deve contar com a colaboração de
pesquisadores com experiência e ser realizada com respaldo de equipe multidisciplinar
composta por educadores e psicólogo (em momentos-chave).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verifica-se que várias universidades e instituições já possuem normas voltadas para as
questões éticas; entretanto, muitas outras ainda
estão engatinhando nesse campo, sendo fundamental estimular esse processo a partir da ampliação
dos debates na área. Complementarmente, torna-se cada vez mais evidente a necessidade de definir
subcomitês sensíveis às especificidades dos diversos campos de conhecimento, sobretudo aqueles
não diretamente ligados à área da saúde, como é o caso das Ciências Sociais e de Arquitetura e
Urbanismo [...] (ELALI, 2010, p. 15).

A implementação da Plataforma Brasil e da Resolução do CNS no 466/2012 (BRASIL,
2012) representam um enorme avanço para o desenvolvimento de pesquisas no Brasil.
Percebe-se que os esforços das comunidades científicas no Brasil persistem com o
objetivo de melhorar o sistema e a legislação vigentes, relativos ao desenvolvimento de
pesquisas envolvendo seres humanos.
Este estudo evidencia um movimento de mudança de posicionamento, onde as pesquisas
com seres humanos em outras áreas, fora da saúde, passam a submeter os protocolos de
pesquisa aos CEPs na Plataforma Brasil. Assim, a Arquitetura e o Design devem
acompanhar essa tendência ética. Na área da APO,
para garantirem seu lugar tanto na nova universidade quanto no âmbito profissional, os
pesquisadores precisam consolidar o seu posicionamento ético e tornar mais evidente sua
responsabilidade social, postura que influencia todas as etapas do trabalho de pesquisa, desde a
definição do recorte temático e dos métodos/técnicas para realização dos estudos empíricos, até a
apresentação dos resultados e, sobretudo, seu rebatimento na prática profissional cotidiana e sua
repercussão na esfera das políticas públicas. Nesse último sentido, seria fundamental que os grupos
10

Verifica-se em BRASIL (s/d) que se encontram disponíveis 16 cadernos na temática de ética em
pesquisa.
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nacionalmente relevantes investissem na discussão/consolidação de estratégias para divulgação
dos resultados das pesquisas, demonstrando a responsabilidade social e ética inerente aos trabalhos
realizados. (ELALI, 2010, p. 15)

Neste artigo, buscamos dar continuidade à discussão iniciada por Elali (2010) e
convidamos os pesquisadores em APO a esta reflexão no tema ética, onde
Humanas, exatas, sociais, são assim as ciências. E não são, por natureza, boas ou más. Boa ou má,
correta ou inadequada é a atitude do cientista, a forma como ele empreende seu trabalho, não
apenas do ponto de vista epistemológico, técnico, mas do ponto de vista ético-político. Será má a
investigação que beneficia apenas o pesquisador, uma classe ou um grupo. E será boa aquela que
faz crescer a vida de todos, que efetivamente contribui para uma sociedade melhor, da qual temos
necessidade. (RIOS, 2006, p. 3)

Verifica-se que o limite ético da pesquisa é traçado “pela dialética entre consciência
individual, sociedade civil e sociedade política legitimamente empossada. Todavia, a
consciência do pesquisador é a última instância de decisão.” (NOSELLA, 2008, p. 265)
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RESUMO
Faz-se relevante a discussão de questões ligadas à inovação na pesquisa em Arquitetura e Urbanismo.
Pretende-se discutir o tema Wayfinding e a sua importância na APO. O presente estudo envolve uma
discussão teórica em nível do pós-doutoramento em andamento (apoio FAPESP). Este trabalho apresenta
caráter exploratório e multidisciplinar. A Avaliação do Desempenho em Uso (ADU) de ambientes
considera diversas condições enumeradas a seguir: acessibilidade; orientação e navegabilidade
(Wayfinding Design); conforto ambiental (térmico, acústico e luminoso); ambiência; funcionalidade;
operacionalidade e flexibilidade; estabilidade e resistência dos materiais; patologias construtivas;
segurança patrimonial, contra acidentes e contra incêndios; sustentabilidade; estética simbólica; e custobenefício, entre outras. Esse contexto deve considerar também as condições de orientação e
navegabilidade (Wayfinding System). A ADU tem como uma de suas estratégias de pesquisa a APO que,
por sua vez, recorre a diversos métodos e técnicas voltados para avaliação do ambiente construído sob o
ponto de vista técnico e dos usuários. Por sua vez, o ambiente construído deve propiciar ao usuário
informações relativas à orientação espacial por meio do reconhecimento de onde se encontra e como
chega a um local desejado. O usuário deve ser capaz de identificar de forma independente os pontos de
origem e de destino em seu trajeto no ambiente construído. Essas informações fazem parte do sistema
chamado de Wayfinding (PASSINI, 1984; ARTHUR; PASSINI, 1992; GOLLEDGE, 1999; GIBSON,
2009; MEUSER; POGADE, 2010). Constatou-se que a inexistência de um sistema de orientação no
espaço de circulação gera dificuldades na orientação e mobilidade dos seus usuários (ABATE;
KOWALTOWSKI, 2013).
Palavras-chave: Avaliação Pós-Ocupação (APO); Wayfinding; orientação.

ABSTRACT
It is critical to discuss issues related to innovation in Architecture and Urbanism. This study aims at
discussing the topic of Wayfinding and its importance for POE (Post-Occupancy-Evaluation). This article
entails a theoretical discussion within post-doctorate study currently in progress (funded by FAPESP)
and presents an exploratory and multidisciplinary approach. Performance Evaluation in Use (PEU)
considers a range of conditions: accessibility; environmental comfort (thermal, acoustic, and visual);
ambiance; functionality; operationality and flexibility; stability and resistance of materials; construction
patologies; patrimonial security against accidents and fires; sustainability; symbolic aesthetics; and costbenefit relation, among others. This context must consider conditions of orientation and navigation
(Wayfinding System). UPE uses POE as its strategy, applying several of its methods and techniques
which evaluate the built environment technically and from the view point of the user. The built
environment, in its turn, should provide the user information related to spatial orientation by means of
recognition of points of departure and aimed destination in the built environment. This information is
part of the so-called Wayfinding System (PASSINI, 1984; ARTHUR; PASSINI, 1992; GOLLEDGE, 1999;
GIBSON, 2009; MEUSER; POGADE, 2010). It has been noted that the inexistence of an orientation
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system in the space of circulation brings difficulty for the users’ orientation and mobility. (ABATE;
KOWALTOWSKI, 2013).
Keywords: Post-Occupancy-Evaluation (POE); Wayfinding; orientation.

1 INTRODUÇÃO
Pretende-se discutir o tema Wayfinding e a sua importância na APO. Justifica-se a
temática abordada em função da grande produção dos grupos de pesquisadores
brasileiros na área da APO, especialmente na área da habitação de interesse social,
escolar e hospitalar. Adota-se a técnica de redação dissertativo-argumentativa, que parte
da premissa-problema da necessidade de se avaliar o Wayfinding System no ambiente
construído.
Durante as rotineiras navegações no ambiente, o indivíduo se depara com a estrutura
espacial. Por meio da ação de andar, ocorre a incorporação de significados sobre os
elementos constituintes do espaço construído, e as relações entre os mesmos dão ao
indivíduo a noção de lugar. É a partir da habilidade de coordenar a ação com direção e
distâncias relativas que as noções conceituais de origem, estado e destino se constroem.
Vários fatores interferem no sistema de orientação, como a evolução ou o
desenvolvimento do organismo, que estão diretamente associados à evolução do sistema
de orientação. Essencialmente primitiva, a orientação ocorre desde o ambiente uterino.
A informação “da posição do feto e suas futuras mudanças são provenientes de várias
fontes, como os sons dos órgãos internos e da voz da mãe, pressão do líquido amniótico,
vibrações ósseas, aceleração da gravidade e vetores direcionais” (MAUERBERGDECASTRO, 2004, p. 2).
Segundo Berger e Dilworth (2005), o termo Wayfinding foi utilizado pela primeira vez
em 1960 pelo arquiteto Kevin Lynch (LYNCH, 1997). Décadas depois, surgiram os
livros Wayfinding in Architecture (PASSINI, 1984); Wayfinding: people, signs and
Architecture (ARTHUR; PASSINI, 1992) e Wayfinding Behavior: cognitive mapping
and other spatial processes (GOLLEDGE, 1999). O tema Wayfindig foi disseminado
entre os designers gráficos, entre outros, através de publicações posteriores, como as de
Calori (2007); Gibson (2009) e Meuser e Pogade (2010). Faz-se relevante citar a
multidisciplinaridade do Wayfinding (arquitetura, design gráfico, de produto e de
interiores, paisagismo, entre outros).
O Wayfinding se refere às condições de navegabilidade e orientabilidade do usuário no
ambiente construído, ou na escala urbana. O Wayfinding System envolve elementos em
um sistema que auxilia o usuário a encontrar a sua rota. Dentre esses elementos
destacam-se a arquitetura e o design, que favorecem a circulação e deixam claras as
entradas e saídas, os acessos verticais, a localização nos caminhos; os mapas táteis1; as
maquetes2; os mapas impressos; as placas de sinalização (teto, piso ou convencional),
1

Para muitas pessoas, uma orientação prévia é fundamental para o reconhecimento do espaço físico; essa
orientação é possível através de instrumentos como mapas e maquetes táteis (BERNARDI, 2007;
BELTRAMIN; BERNARDI; KOWALTOWSKI, 2009; BERNARDI; KOWALTOWSKI, 2006). É uma
representação gráfica bidimensional da informação num contexto espacial e um importante instrumento
de comunicação. O mapa permite identificar e localizar lugares e áreas; identificar direções; calcular
distâncias [...]. Disponível em: <http://saci.org.br/?modulo=akemi&parametro=5413>. Acesso em: 20
abr. 2014.
2
O papel de uma maquete comum é representar uma determinada área, ou um ambiente, em um formato
menor, mas nas suas devidas proporções. A maquete permite uma concreta manipulação e visualização,
em 3D, de diferentes dados e informações e possibilita percepção e compreensão dos mesmos. É
construída a partir de uma base plana, em duas dimensões (2D). Segundo Bernardi, d’Abreu e
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balcões de informação, sinalizadores, balizadores (luzes de informação), telefones de
informação (incluindo-se os de uso dos surdos), displays de vídeo, GPS3, mirantes,
entre outros.
O Wayfinding utiliza sinalização, pontos de referência e pistas do percurso e ambiente
para auxiliar o indivíduo a navegar e se orientar espacialmente (BIESEK; BRANDON,
2008). Os indivíduos deslocam-se nos ambientes por meio de movimentos orientados,
sendo que o Wayfinding faz com que cada indivíduo seja capaz de situar-se e deslocarse em um ambiente construído (BINS-ELY, 2004). Sabe-se que a orientação no espaço
depende principalmente da percepção visual e da audição, mas também do projeto desse
espaço, seja ele urbano ou do interior de edificações. Esse projeto, por sua vez, se
apresenta por meio da clareza do seu sistema de circulação e dos marcos presentes.
A APO é um processo sistematizado de avaliação do ambiente construído, passado
algum tempo de sua construção e ocupação, que considera os usuários do edifício e suas
necessidades. A APO possibilita a adoção de melhorias a curto, médio e longo prazos
(PREISER et al., 1988). Verifica-se um avanço da APO no meio acadêmico no Brasil,
firmando-se como um “conjunto de métodos e técnicas com potencial de aplicação nos
ambientes em uso.” (GALVÃO; ORNSTEIN; ONO, 2013, p. 37).
A APO pode ser interpretada como “uma avaliação da congruência entre objetivos e
significados e entre oferta e demanda. A demanda consiste nos desejos, preferências,
expectativas e metas das partes envolvidas, que devem fazer parte do programa
arquitetônico [...].” (MOREIRA, KOWALTOWSKI, 2009).
Sendo o Wayfinding fortemente relacionado ao projeto e à percepção visual do usuário,
faz-se necessária a sua avaliação em APO.
2. APO & WAYFINDING
As origens da APO remontam a vertentes distintas de pesquisa iniciadas nos Estados
Unidos e Canadá,
as duas primeiras no final dos anos 40, e a terceira no final dos anos 50: a psicologia ambiental,
que estuda as relações entre ambiente e comportamento, o desempenho dos edifícios (U.S.
National Institute of Standards and Technology e Committee E06 on Performance of Buildings of
ASTM) e a consolidação da Architectural Programming ou Programação Arquitetônica.
(FONSECA; RHEINGANTZ, 2009)

Segundo Kowaltowski (2011, p. 238), na busca por qualidade, vários estudos
identificam elementos que caracterizam a satisfação pós-ocupacional de usuários
(KOWALTOWSKI et al., 2006; OLIVEIRA, 1998; ORNSTEIN; ROMÉRO, 1992;
VIANNA; ROMÉRO, 2002).
Entende-se que a APO constitui uma via de estudo privilegiada para alcançar os
seguintes objetivos: “promover o diálogo técnico com o projetista e aprofundar a
multidisciplinaridade.” (COELHO; PEDRO, 2013, p. 318).
De acordo com Rheigantz e Pedro (2013), a APO surgiu da necessidade de reunir os
conhecimentos de diferentes disciplinas, podendo ser compreendida como um processo
de avaliação do ambiente construído que não deve ser interpretado como um método.
Kowaltowski (2009, p. 1828), é importante diferenciar os termos mapa e maquete. A palavra mapa referese à representação em 2D de algo descrito e/ou figurado com a clareza de um mapa geográfico
convencional, e a maquete é a representação em 3D e escala reduzida, geralmente de uma obra de
Arquitetura ou Engenharia a ser executada (DICIONÁRIO HOUAISS, 2001).
3
Sistema de posicionamento global (do inglês global positioning system , GPS).
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Tradicionalmente, as pesquisas em APO têm como meta a avaliação de três conjuntos
de fatores: técnicos, funcionais e comportamentais, apresentados na Figura 1 a seguir.
Figura 1. Fatores avaliados na APO

Fatores técnicos

Fatores
funcionais

Fatores
comportamentais

• Conforto ambiental;
• Sustentabilidade;
• Segurança patrimonial, contra acidentes e
contra incêndios;
• Estabilidade e resistência dos materiais;
• Patologias construtivas.

•
•
•
•
•
•

Dimensionamento de ambientes;
Desempenho organizacional e funcionalidade;
Operacionalidade e flexibilidade;
Fluxos presentes;
Acessibilidade;
Wayfinding system.

• Ambiência;
• Estética simbólica;
• Custo-benefício.

Fonte: Elaborada pelas autoras, 2014.

Observação: Rheingantz, Del Rio e Duarte (2002) propõem uma quarta categoria de fatores:
Culturais - que possibilitam reconhecer as transformações significantes produzidas nas relações
entre os grupos humanos e o ambiente construído, seus aspectos cognitivos (subjetivos), seus
valores declarados e reais, que influenciam e são influenciados pelo uso e pela operação dos
edifícios.

Günther, Elali e Pinheiro (2008, p. 377) resumiram os métodos de pesquisa nos estudos
pessoa-ambiente, adotando como base as categorias propostas por Proshansky et al.
(1970) em métodos centrados no ambiente e métodos centrados nas pessoas. A
distinção entre ambos os métodos se dá em função do tipo da relação entre os usuários
do ambiente (pessoas) e o ambiente em um determinado estudo, sendo que os métodos
centrados no ambiente remetem às características do ambiente em função das pessoas, e
os métodos centrados nas pessoas remetem aos atributos das pessoas em função do
ambiente. Entre as técnicas de coleta de dados do método centrado na pessoa,
destacam-se as seguintes, utilizadas na APO: observação, mapa comportamental
centrado na pessoa, entrevista, autorrelato, diário pessoal, atividades lúdicas e artísticas
(incluindo-se nestas as atividades que envolvem o desenho), poema dos desejos ou wish
poem, modelagem topográfica/topológica, mapeamento visual, seleção visual ou visual
cues ou photo questionnaires e questionário (Figura 2).
As técnicas de coleta de dados dependem dos objetivos, dos objetos de avaliação, do
tempo disponível, do tamanho e do treinamento das equipes de APO.
(KOWALTOWSKI, 2011, p. 240).
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Figura 2. Técnicas baseadas no método centrado na pessoa
Observação
Mapa
comportamental
centrado na pessoa

Questionário

Seleção visual

Entrevista

Método
centrado na
pessoa

Mapeamento
visual

Autorrelato

Modelagem
topográfica

Diário pessoal

Poema dos
desejos

Atividades lúdicas e
artísticas (desenho)

LEGENDA
Incluem-se as opiniões do usuário
Somente parecer do especialista
Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Abate (2011).

No método centrado no ambiente, destacam-se o walkthrough, o mapa comportamental
centrado no lugar, o behavior setting, os vestígios ambientais, as medições de conforto
ambiental, o mapa mental ou cognitivo e o mapa afetivo (Figura 3).
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Figura 3. Técnicas baseadas no método centrado no lugar
Walkthrough
Mapa
comportamental*
centrado no lugar

Behavior setting

Método
centrado
no lugar

Vestígios
ambientais

Mapa afetivo

Medições de
conforto ambiental

Mapa mental ou
cognitivo
LEGENDA
Incluem-se as opiniões do usuário
Somente parecer do especialista

Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Abate (2011).

*O mapa comportamental visa o registro das observações sobre as localizações e o
comportamento dos usuários em um determinado ambiente, através de uma representação
gráfica relativa à ocupação humana em uma área. Esta técnica possibilita a análise crítica das
atividades e a sua comparação com aquelas que estavam planejadas para o local. O mapa
comportamental pode ser centrado na pessoa (Figura 2) ou centrado no lugar (Figura 3), sendo
que ambos podem ser usados em paralelo em um mesmo estudo (PINHEIRO; GÜNTHER,
2008; PINHEIRO; ELALI; FERNANDES, 2008).

Layouts do tipo labirinto foram especialmente desenvolvidos para desorientar as
pessoas (caso das pirâmides), em função de proteção de objetos de valor ou sagrados, ou
para proteger um lugar ou até uma cidade de invasores.
Segundo Arthur e Passini (1992), na literatura sobre comportamento espacial, o tema
Wayfinding é um assunto que foi introduzido no final da década de 1970 e substituiu o
termo orientação espacial. Reflete uma nova abordagem de estudar os movimentos das
pessoas e a sua relação com o espaço. A expressão orientação espacial, precursora do
Wayfinding, apareceu pela primeira vez na literatura de neuropsicologia com Förster,
em 1890, Meyer, em 1890, e Holmes, em 1918.
O ambiente mal projetado e/ou sinalizado gera estresse no usuário em função da falta de
orientabilidade. O impacto da dificuldade de localização gera ainda o sentimento de
frustração. Nas grandes cidades, a situação se agrava ainda mais com a violência
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urbana, onde o usuário passa a sentir medo, além de desorientação. (ARTHUR;
PASSINI, 1992).
A instalação de placas (design gráfico) era vista como a solucionadora do problema de
desorientação do usuário; entretanto, esses elementos podem não ser úteis quando a
sinalização apresenta problemas4 (tamanho, posicionamento, falta ou excesso de
informação, ambiguidade, conflito, brilho, ilegibilidade, obstruções, inconfiabilidade,
entre outros). Os usuários necessitam de informações gráficas para formular um plano
de ação referente à questão de orientação e localização em um ambiente desconhecido
para a chamada “tomada de decisão”.
O Wayfinding abrange assuntos como a acessibilidade e a segurança, com destaque para
as rotas de fuga em incêndios – de emergência (ONO, 2013).
Sistemas de informação arquitetônica e de informação gráfica andam de mãos dadas. As
informações sobre entradas, saídas, localização dos caminhos e acessos verticais e a
natureza do sistema de circulação se encontram no âmbito da Arquitetura. A
legibilidade de entradas e saídas é afetada pelo ângulo de aproximação. Entradas
salientes e recuadas, toldos, pórticos, colunatas aumentam a legibilidade em caso de
aproximação em diagonal. O paisagismo também fornece indicações de orientação. A
informação gráfica pode reforçar a informação, mas raramente consegue compensar de
forma eficaz informações arquitetônicas ausentes ou mal planejadas. (ARTHUR;
PASSINI, 1992).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na fase de uso, as APOs retroalimentam projetos, com o intuito de diminuir a
recorrência de erros. “Para atingir os seus objetivos, estudos de APO devem incluir,
além da apuração dos índices de satisfação e percepção dos ocupantes, as avaliações
técnicas e as observações dos empreendimentos.” (KOWALTOWSKI, 2011, p. 238).
Compreender os conceitos e aplicações da acessibilidade como condições essenciais da
mobilidade é fundamental ao processo projetual, notadamente nos momentos de decisão
entre ofertar quantidade ou qualidade, preocupação que precisa ser inserida nas mais
diversas escalas de projetação, da arquitetônica à urbanística. (SÁ; ELALI, 2012, p. 1)
Salienta-se que o Wayfinding System deve ser pensado no nível da Arquitetura e do
Design (gráfico, de produto e de interiores), entre outras áreas, de forma integrada ainda
na fase projetual. Os bons sistemas de Wayfinding “são excelentes auxiliares quando se
busca realizar percursos de modo eficiente, pois eles organizam e hierarquizam
informações espaciais de modo a orientar as pessoas.” (SMYTHE; SMYTHE JUNIOR;
OLIVEIRA, 2011).
Segundo Arthur e Passini (1992), a colocação de placas de sinalização em um ambiente
projetado sem critérios de organização espacial não resolve o problema de orientação do
usuário. O projeto arquitetônico deve seguir uma lógica de uso. A ineficiência funcional
de um ambiente se torna mais evidente em locais com tráfego intenso de usuários (como
hospitais e shoppings centers), onde funcionários gastam horas mostrando os caminhos
aos usuários destes espaços. A circulação5 é espaço e, portanto, também é Arquitetura.
Tornar o ambiente construído mais acessível e eficiente para fins de orientação e
localização auxilia os usuários e em especial as pessoas com deficiências temporárias ou
4

Os projetistas devem atender às legislações vigentes de acessibilidade NBR 9050/04 (ABNT, 2004).
Todos os seus elementos (portais, entradas, saídas, caminhos, acessos verticais e mesmo a configurações
do padrão da circulação).
5

2136

permanentes. Este artigo foi elaborado por constatar-se que a APO deve acompanhar as
questões ligadas à inovação na pesquisa em Arquitetura e Urbanismo e, por este motivo,
deve incluir a avaliação do Wayfinding no ambiente construído. Mais do que esgotar o
tema, o presente estudo propõe-se a ser um pontapé inicial nessa reflexão. O
desenvolvimento e a aplicação de um processo de design específico para Wayfinding
são bastante complexos e requerem mais aprofundamento no tema.
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RESUMO
A coordenação de projetos é um grande desafio. Trabalhar a coordenação de projetos em meio a
implementação de um novo modelo de desenho e planejamento torna-se ainda um desafio maior. Esse
artigo tem como objetivo fazer uma análise crítica da gestão de projetos através do uso da plataforma
BIM de um empreendimento de grande porte na região metropolitana do Recife chamado Reserva
Camará. Pretende-se mostrar dentro de um cenário em transformação, de mudança de modelo de trabalho,
quais foram os desafios encontrados, que benefícios e dificuldades foram surgindo ao longo do caminho,
que lições aprendidas pelos participantes do processo de forma a contribuir para a formatação de um
fluxo de trabalho futuro ideal. Para tal, foi feita uma revisão bibliográfica, uma entrevista com a equipe de
coordenação de projetos e finalmente uma análise do processo de implantação da plataforma BIM. Como
o empreendimento ainda se encontra em fase de fundação, não foi possível apresentar um resultado
definitivo que contemplasse todas as etapas do projeto, desde o planejamento até a execução, entretanto, é
esperado pela equipe de coordenação de projetos que haja uma redução de custo e tempo de execução de
obra significativa em função de se estar corrigindo falhas projetuais que só seriam vistas na etapa de
execução. Por outro lado, faz-se necessário dizer que a forma como foi concebido o fluxo de trabalho e
atividades de transferência dos projetos em CAD para BIM pela equipe de coordenação de projetos não
condiz com o processo ideal de utilização do BIM. Essa prática precisa ser repensada dentro de um
modelo colaborativo onde todos os projetos já teriam que ser desenhados na plataforma BIM e não como
hoje está sendo realizado.
Palavras-chave: Building Information Modeling (BIM), modelo de coordenação de projetos, escritório
de coordenação de projetos, Computer-aided design CAD.

ABSTRACT
Project coordination is a big challenge. Performing project coordination within the implementation of a
new design model and planning becomes yet a bigger challenge. This article aims to do a project
management critical analysis through the implementation and use of BIM platform of a huge building
complex in the metropolitan area of Recife called Reserva Camara. The idea is to show along a
transforming and working process changing scenery, which challenges have been found and what
benefits and difficulties have been faced along the way; what were the lessons learned by the stakeholders
in order to contribute to improve future working experiences. In order to do so, the following procedures
have taken place: a literature review, an interview with the project coordination team and finally an
analysis of the implementation process of BIM platform. As the work was still in its foundation phase, it
was not possible to present a definite result including all project stages, from the conception to the
implementation, however, it is expected by the project coordination team to have a drastic reduction on
the cost and time during the implementation phase as a result of project inconsistences found and already
corrected, which would only be seen during this phase. On the other hand, it’s important to say that the

2140

way the working process was conceived and its design transferring activities under CAD platform to BIM
platform by the project coordination team is not in accordance with the ideal BIM process. This practice
needs to be evaluated within a collaborative model where all project designs should be done under the
BIM platform not as it is being done currently.
Keywords: Building Information Modeling (BIM), Project Coordination model, project coordination
team, CAD.

1

INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, o mercado de trabalho e o ambiente de negócios está cada vez mais
competitivo. Com a globalização, o uso de soluções projetuais e as tecnologias de
softwares que utilizam a tecnologia Building Information Modeling (BIM), tem
ganhado espaço não apenas no desenvolvimento de projetos de engenharia e arquitetura,
como também em áreas de gestão e gerenciamento de projetos.
Essa prática tem interferido diretamente na funcionalidade, desempenho e
desenvolvimento de soluções prévias com a finalidade de prever e evitar problemas
futuros que ocasionam custos diretos e indiretos no desenvolvimento de uma obra,
podendo também evitar custos humanos como acidentes de trabalho.
A indústria da Construção Civil tem mudado seu panorama incorporando, além dos
critérios de sustentabilidade, novas tecnologias a fim de renovar sistemas de
gerenciamento e gestão desde a fase da construção propriamente dita como na
reavaliação dos conceitos e otimização dos procedimentos que norteiam todo o ciclo de
vida de um processo.
A metodologia de gestão que vem sendo aplicada ao projeto consolida o que foi
destacado por Oliveira (2005):
[...] Os processos de concepção e projeto são estratégicos para a qualidade do
edifício ao longo do seu ciclo de vida. E a busca de novos métodos e
processo que possam considerar precocemente a totalidade das questões
envolvidas no projeto é de extrema relevância para o sucesso dos
empreendimentos e para o
progresso do setor da construção.

No entanto, a prática demonstra que a falta de conhecimento ainda é uma de muitas
barreiras que precisam ser transpostas para a integração dessa tecnologia na melhoria do
processo de projetos, não apenas no Brasil, mas em diferentes países e cenários.
(MANZIONE, 2013).
Neste sentido, a escolha do projeto Reserva Camará permite a identificação desse
procedimento uma vez que é pioneira na região a implantar a tecnologia BIM para a
conformação do empreendimento.
Dessa forma, pretende-se nesse artigo, abordar o estudo da tecnologia BIM aplicada ao
novo projeto do Complexo intitulado Reserva Camará, localizado na região
Metropolitana do Recife, no Município de Camaragibe, a fim de identificar as vantagens
e desvantagens de implantação da tecnologia BIM na gestão de projetos e elucidar os
diversos aspectos da importância do seu uso para a melhoria da qualidade, execução e
gestão de projetos, bem como a importância que o mercado tem dado para tal
tecnologia.
2

METODOLOGIA

Para a elaboração da pesquisa foram realizados primeiramente levantamentos
bibliográficos, selecionando artigos científicos, monografias, vídeos, sites para obter
informações sobre a tecnologia BIM, compreensão do tema e contextualização.
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Após esta etapa foram feitas buscas de estudos de casos para o aprofundamento das
pesquisas realizadas, a fim de obtermos maior compreenção das formas práticas de
aplicação da tecnologia BIM e seus pontos positivos e negativos numa obra, sendo
definido o empreendimento Camará como caso prático de aplicação desse instrumento.
O processo de coleta de informações na empresa para o artigo se passou com a visita ao
escritório de coordenação de projetos. Nesta etapa foram realizadas entrevistas com a
equipe de coordenação de projetos da Reserva Camará, que são em número de 04
(quatro) pessoas, através da elaboração de questionários e gravações de áudio. Por fim,
concluiu-se a pesquisa com a elaboração deste artigo consolidando todas as informações
coletadas.
3
3.1

APLICAÇÃO DO BIM NA GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS
Conceitos e aplicações

De acordo com Eastman et al. (2008, p.13), BIM é “uma tecnologia de modelagem e um
grupo associado de processos para produção, comunicação e análise do modelo de
construção”, e segundo esse conceito, envolve tecnologias e processos que devem ser
usados na produção, comunicação e análise dos modelos de construção.
A Tecnologia BIM “é um processo de geração e manutenção dos dados da construção
durante todo o seu ciclo de vida (projeto, construção e operação)”. Em geral, utiliza-se
softwares de modelagem dinâmica, tridimensional, e em tempo real para aumentar a
produtividade no projeto e na execução da obra. As informações contidas neste modelo
abrangem a geometria da construção, as relações espaciais, as informações geográficas
e as quantidades e propriedades dos elementos utilizados na construção.
Diante disso, um dos questionamento que se faz relaciona-se a: quais as tarefas que
poderiam ser resolvidas a partir da implementação da tecnologia durante o processo de
projeto a fim de evitar futuros transtornos e custos na execução da obra?
Segundo ANDRADE e RUSCHEL (2009) o surgimento de novas tecnologias tem
trazido melhoras substanciais para o softwares, como novas funções, novos layouts,
integração de informações e dados que podem ser importados e exportados, além de
obter também dados por terceiros.
Com a aplicação da tecnologia BIM é possível ter uma melhor visualização da obra,
maior produtividade devido ao fácil acesso à informação, maior coordenação dos
documentos específicos da construção, integração de informações sobre os elementos e
processos de construção, menor tempo de execução e redução de custos.
A base do sistema é um banco de dados que além de definir a geometria dos elementos
construtivos em três dimensões, armazena atributos e, portanto, transmite mais
informações do que os modelos CAD convencionais. Outra vantagem é que como os
elementos são paramétricos, as atualizações e alterações são instantâneas em todo o
projeto, facilitando assim, a revisão e aumentando a produtividade. (FLORIO, 2007).
Comparando com outros softwares como o Computer-aided design (CAD), o BIM
apresenta vantagens, pois modela e gerencia não somente gráficos, mas também
informações que permitem gerar automaticamente desenhos, relatórios, análise de
projeto, simulação de cronogramas, facilidade de gerenciamento, entre outras. Assim, a
equipe de trabalho pode tomar decisões com base em informações mais precisas e
confiáveis.
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3.2

Panorama geral da implementação da tecnologia BIM

No século 21, indústria da construção vem crescendo vertiginosamente e esse impulso
tem como consequência o surgimento de problemas com a gestão do design, qualidade e
eficiência das construções. A competitividade também é outro fator que movimenta o
mercado na tentativa de melhorar os serviços prestados ao cliente e à sociedade como
um todo (ARANDA-MENA, 2009).
Com o intuito de reduzir esses conflitos, atualmente a tecnologia BIM é vista como uma
estratégia para o crescimento sustentado do setor, por melhorar o planejamento e o
projeto, reduzir incidência e evitar erros, prazos e desperdícios, além de ampliar a
capacidade dos projetistas, otimizar trabalho além do trabalho de quem está no canteiro
de obras. No entanto para garantir sucesso e obter todos esses benefícios, é necessário
dispor de mão de obra especializada e com nível superior.
Toledo e Barison (2011) consideram fundamental o papel da universidade na formação
de recursos humanos devidamente familiarizados com as novas tecnologias do mercado,
pois a quantidade de empresas que vem adotando a tecnologia BIM vem crescendo
cada vez mais e é preciso preparar os estudantes de nível superior para a realidade do
mercado.
Segundo Sacks, Pikas e Hazzan (2013), a indústria da construção precisa de engenheiros
de pós-graduação com conhecimentos e habilidades em modelagem de informações
(BIM).
Hoje a tecnologia também está sendo utilizada em construções de baixa renda com o
incentivo do próprio Governo Federal que vem disponibilizando bibliotecas de
componentes BIM para o desenvolvimento do HIS (Habitações de Interesse Social)
através do site do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior
(MDIC, 2012).
Paulatinamente, a indústria da construção civil vem se integrando cada vez mais unindo
projeto e execução exigindo, assim, profissionais cada vez mais qualificados. No
exterior alguns lugares tem nome de destaque na utilização da tecnologia BIM, são eles:
Alaska Departamento f Traffic (DOT), California DOT, Florida DOT, Massachusetts
DOT, US Army Corporation of Engineers, US Bureu of Land Managements entre
outros.
No Brasil, pesquisas publicadas sobre o tema são recentes e em quantidade
inexpressiva. Apesar de Manzione (2013) considerar que na atualidade discutir gestão
de projeto sem base em TI não tem efeito, ou seja, é inócuo, a maioria das experiências
e aplicações do BIM estão ainda em estágio de experimentação. Ainda existe poucos
trabalhos e bibliografias que possam comprovar os reais benefícios de seu uso.
3.3 Tecnologia BIM e gestão de projetos
Na indústria imobiliária, as atribuições e responsabilidades da coordenação de projetos
deve ser compartilhada e prever, em sua estrutura, o envolvimento de todos os agentes
no processo de desenvolvimento do projeto. No entanto, segundo Melhado at al. (2010,
p.104) cabe ao coordenador de projetos garantir:
[...] que as soluções técnicas desenvolvidas pelos projetistas de diferentes
especialidades sejam congruentes com as necessidades e objetivos do cliente,
compatíveis entre si e com a cultura construtiva das empresas construtoras
que serão responsáveis pelas respectivas obras.

As principais tarefas que o coordenador de projetos cumpre estão relacionadas com a
organização e o planejamento do processo de projeto e à gestão do processo de projeto.
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(MELHADO, 2010).
Melhado (1994) após análise das dificuldades fizando a melhoria da qualidade do
processo de projeto das edificações propõe uma “morfologia” desses projetos a fim de
obter uma melhor definição das atividades desenvolvidas nas fases que envolve o
processo.
Com base nos conceitos referentes à gestão de projetos e o uso da tecnologia BIM
Manzione (2013) considera que houve uma grande evolução referente ao projeto
denominada Level of Development (LOD). O nível de desenvolvimento com o
aprofundamento das questões relacionadas ao projeto oferecido pelo BIM permite que
os agentes envolvidos repensem seus modelos de gestão e coordenação estabelecendo,
assim, uma maior necessidade de integração dos domínios da tecnologia da informação
com os da gestão, reavaliando as fases de projeto e as responsabilidades dos envolvidos
em todo o processo.
Nesse contexto Manzione (2013) considera que com a difusão do uso da tecnologia
BIM um novo paradigma para trabalhos colaborativos deve ser criado. Outro ponto de
vista abordado é que em relação à sua prática e de acordo com a literatura “o BIM terá
uma implantação em estágios evolutivos”. (MANZIONE p.36, 2013).
Para Succar (2009) a completa adoção do BIM na indústria da construção não ocorre de
forma imediada. Há vários estágios com a apropriação que ocorre de forma gradual da
tecnologia e transformação dos processos que estão correlacionados.
A tecnologia do Building Information Modeling (BIM) é um instrumento aplicado no
processo de projeto. Muitos pesquisadores de todo o mundo: Austin e Baldwin (1996);
Fabrício (2002); Melhado (1994) e Ulrich e Eppinger (1990) estudaram o processo de
projeto e em face das necessidades de ampla reformulação a tecnologia BIM e o
trabalho colaborativo são considerados essenciais para alcançar essa evolução.
Estudos sobre a gestão do processo de projeto apontam que na prática o planejamento e
o controle do processo de projeto convertem-se em situações de caos e improviso o que
leva a problemas não apenas na comunicação como também em falhas da geração dos
documentos referente ao projeto, erros nas tomadas de decisão gerando situações na
maioria das vezes bastante complexas de serem solucionadas.
Para Manzione (p.36, 2013) “as ações para a melhoria do processo estão fortemente
influenciadas pela maneira como ele é conceituado e praticado”. Assim, acredita que
deve-se partir da organização do conhecimento sobre ele.
As edificações são estruturas complexas e que com a evolução do setor de construção,
vem produzindo novas situações que permitem práticas colaborativas de trabalho para
atender às demandas de mercado. Esse fator impulsiona os profissionais e empresas a
buscarem melhores resultados e para isso fazem grandes investimentos em recursos
tecnológicos sem necessariamente compreender as mudanças que trarão com a sua
adoção. (Manzione, 2013).
Nesse sentido vale ressaltar que a modelagem da informação não deve ser levada como
uma “tábua de salvação” como mesmo menciona Manzione (2013), para todos os
problemas de uma empresa, o que muitas vezes acontece e o que está sendo abordado
no estudo de caso estudado.
4 ESTUDO DE CASO RESERVA CAMARÁ
4.1 Reserva Camará
Localizado na Região Metropolitana do Recife, a Reserva Camará é um Complexo
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Multiuso, que envolve projetos nas áreas social, cultural e ambiental. Situada numa área
de importante cobertura vegetal e diversidade de ecossistemas em 26 hectares, dos quais
30% estão destinados à preservação da fauna e flora.
O projeto está voltado para atender várias funções dentre elas: habitacional (22 torres
residenciais e flats), institucional (universidade), comercial (2 empresariais e um
shopping center), como também de serviços e lazer (call center, centro de convenções e
museu, sede do Instituto Camará).
O Projeto tem o diferencial de tratar o espaço natural e construído de forma a
conscientizar a população de que é possível construir sem destruir, ou seja, visando a
redução dos impactos e a conscientização da importância da preservação do meio
ambiente.
O Projeto foi desenvolvido com base em 48 conceitos de sustentabilidade,
possibilitando com isso a obtenção da certificação LEED ND (Neighborhood
Development), principal certificação ambiental para bairros sustentáveis que é
reconhecida internacionalmente e desenvolvida pelo US Green Building Council
(USGBC).
Além disso, o projeto também conta com a atuação do Grupo Sustentax, consultoria em
projetos de sustentabilidade, pioneira na América do Sul nesta atividade de conceber
executar empreendimentos imobiliários nos moldes internacionais para novos bairros.
Assim, o projeto Reserva Camará abriga um mix de usos onde os princípios norteadores
são os ideais da sustentabilidade abarcando os aspectos: ambiental, social e econômico,
na busca de realizar um empreendimento de acordo com os melhores padrões
internacionais e também nacionais a exemplo das certificações AQUA e Procel Edifica,
desenvolvido por construções isoladas que fazem parte do conjunto do projeto.
4.2 O Escritório de Coordenação de Projetos
O escritório de coordenação de projetos funciona dentro da reserva Camará e pertence à
empresa incorporadora Reserva Camará. Essa empresa tem um quadro aproximado de
80 funcionários entre funções administrativas, financeiras, jurídicas, marketing e
engenharia/obra.
O escritório de coordenação de projetos reúne 4 funcionários: Uma arquiteta sênior
coordenadora de projetos, uma engenheira civil, um designer e um estagiário. No
projeto da reserva Camará o escritório trabalha com quatro empresas de projetos:
Techna (Projetos de instalações complementares), Interplan (climatização),
Andrade&Raposo (arquitetura e urbanismo) e Engedata (projeto de estrutura).
O empreendimento Reserva Camará iniciou suas atividades em janeiro de 2013 e tem
prazo final a data de abril de 2015, segundo cronograma abaixo:
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Figura 1 – Cronograma Reserva Camará

O escritório de coordenação de projetos trabalha com quatro softwares que se
complementam entre si: Plataforma Office, AutoCad, Revit, Navisworks, Adobe
Premiere Pro. O AutoCad em função de todos os projetos serem recebidos das empresas
de projetos nessa plataforma. O Revit é usado para a modelagem BIM, o Navisworks
para fazer a análise de projeto, o Adobe Premier Pro para criar e editar os vídeos de
simulação 3D.
Desde o início das atividades a empresa de coordenação de projetos, que tinha um
engenheiro civil com pouco tempo de formação profissional como seu coordenador e
após 5 meses contratou uma arquiteta sênior como coordenadora de projetos, vem
trabalhando na análise crítica e compatibilização dos projetos recebidos.
Os projetos são recebidos em formato AutoCad e transformados para modelagem BIM.
Após transição para plataforma BIM, com o uso do software Naviworks, começa-se a
fazer a análise e compatibilização dos projetos.
Nessa fase, a equipe do escritório de coordenação de projetos começa a levantar as
incompatibilidades construtivas dos diversos projetos e a fazer uma análise crítica
destes através dos relatórios de erros gerados pelo programa, então se elimina os erros
redundantes do processo e se envia um relatório de erros para empresa de projetos.
Inicialmente, ao final da análise de cada fase, os erros que eram levantados eram
tratados de forma a obedecer dois critérios distintos: Falhas projetuais de maior
envergadura eram retornadas para o escritório de projetos para que as alterações fossem
procedidas.
Já as falhas projetuais de menor dimensão eram alteradas no próprio escritório de
coordenação de projetos e era enviado um relatório constando tais alterações para que o
escritório de projetos tivesse conhecimento do que foi alterado. Atualmente, qualquer
inconsistência encontrada é relatada para os escritórios de projetos para que sejam
corrigidas.
Os fluxogramas abaixo mostram os dois processos, inicial e atual:
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Figura 2 – Fluxograma de Projetos Inicial

Figura 3 – Fluxograma de Projetos Atual

Como o empreendimento ainda está em sua fase inicial, o volume de trabalho não
atingiu sua totalidade. Em nível de execução de obra, ele ainda está na fase de fundação.
As reuniões com os escritórios de projetos ainda não têm um cronograma definido.
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Essas reuniões têm acontecido sempre que se faz necessário, entretanto, há uma
periodicidade média quinzenal, onde são tratados todos os gargalos existentes e
esclarecido dúvidas quanto aos projetos.
Algumas dificuldades são relatadas pela equipe em relação a implementação do uso da
modelagem BIM. Uma primeira dificuldade levantada é a falta de disponibilidade de
modelos ou famílias de modelos BIM no mercado nacional. Pelo fato da plataforma
BIM ainda ser uma realidade longe de se tornar popular ou de uso em escala, o mercado
nacional ainda carece de modelos eletrônicos de componentes da construção disponíveis
na internet.
Com isso, a maioria dos modelos necessários para a correta transferência do padrão
CAD para o BIM deve ser desenhada no próprio escritório de coordenação de projetos.
Isso toma boa parte do tempo dos desenhistas que precisam criar cada modelo para ser
utilizado na plataforma BIM no programa Revit.
Uma outra dificuldade encontrada pela equipe do escritório de projetos tem sido a mão
de obra especializada. Por mais que já se tenham no mercado cursos que capacitam
profissionais com respeito ao uso do BIM, não se tem profissionais com experiência
suficiente para o uso da plataforma em nível de excelência. A opção encontrada foi
treinar os próprios estagiários internamente de forma a compor o quadro de desenhistas.
Os próprios arquitetos e engenheiros da equipe não têm conhecimento profundo da
ferramenta.
Por outro lado, há um ganho muito grande de tempo e redução de custos com a detecção
de erros que seriam percebidos somente em fase de execução da obra.
Outro ponto percebido é que não há uma reação negativa das empresas de projeto com o
nível de detalhamento ainda em fase de projeto por conta de retorno para correção de
inconsistência. Percebe-se um interesse por parte das equipes de projetistas em se
aproximar da plataforma BIM, reconhecendo nela mais um aliado que um obstáculo
para execução de seus trabalhos. Eles têm encarado essa mudança de paradigma de uma
forma propositiva.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar da implementação da plataforma BIM como meio a se minimizar os custos
decorrentes da má compatibilização dos diversos projetos, retrabalho, e, por
consequência, aumento de custos por problemas gerados na execução da obra, o
processo de receber os projetos no escritório de coordenação de projetos em CAD e
transformá-los em um modelo BIM de forma a se melhorar sua gestão, embora venha
atendendo as necessidades inicialmente planejadas de implantação da plataforma BIM,
além de estar longe de ser a ideal, estabelece uma prática equivocada de trabalho que
pode acarretar em uma adoção de um modelo paralelo distorcido.
Faz-se necessário um esforço maior para se implementar um modelo de trabalho onde
todo processo, desde a concepção, planejamento e desenho por parte das empresas de
projetos até a fase de execução da obra aconteçam utilizando-se da modelagem BIM.
Entende-se que para isso se faz necessário toda uma mudança de paradigma não só de
envolvimento de todos os envolvidos no processo de planejamento desenho e execução,
mas também num redesenho operacional onde o princípio colaborativo nestas fases
entre os seus participantes seja uma premissa para o bom andamento das atividades.

2148

Segundo Sacks (2012), a tecnologia é interessante e excitante e seu objetivo é criar
situações que facilitem as interações entre as diversas equipes, entretanto se o processo
colaborativo entre estas equipes não for alcançado, pouco se conseguiu avançar.
Sendo assim, não é apenas mudando a tecnologia que se promoverá uma melhor
qualidade do projeto e consequentemente sua execução, mas mudando os
procedimentos e fluxos de trabalho de forma a ter a nova plataforma como aliada no
processo pela busca da excelência.
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RESUMO
O processo de verticalização na cidade de Maceió/AL ocorreu tardiamente. Apenas na década de 1980 se
consolidou a construção de edifícios multifamiliares e que seguiu as tendências do mercado imobiliário
nacional. Quando surgem os itens de flexibilidade e como os usuários dos apartamentos se apropriam
deles? O objetivo desse artigo é identificar os itens de flexibilidade adotados nos projetos de edifícios
residenciais do período 1980-1985 e as formas de apropriação pelos usuários. Apresentam-se os
resultados parciais de dissertação de mestrado em desenvolvimento no PPGAU/UFAL. A metodologia
compreendeu identificação de itens de flexibilidade nos 55 edifícios multifamiliares aprovados pela
Prefeitura nesse período, seguido de levantamentos fotográficos e entrevistas com moradores do Edf.
Villa Verde. Os resultados apontam a presença de itens de flexibilidade pela primeira vez no período,
mediante presença do banheiro reversível e do dormitório reversível em 7 edifícios. Destaca-se o fato de
que a maioria dos entrevistados mantém a reversibilidade do ambiente. No entanto, o dormitório
reversível possui caráter multiuso, pela proximidade com a área de serviço do apartamento, em
substituição à antiga dependência de empregada. A presença dos itens de flexibilidade tem uma conotação
positiva para os entrevistados, pois permitem algumas adaptações que não seriam possíveis sem os
mesmos. A importância do estudo é o registro do momento em que os projetos de edifícios maceioenses
passam a apresentar itens de flexibilidade, além de permitir a comparação em relação aos levantamentos
de edifícios multifamiliares já realizados (década de 1960-1970) e em andamento (1986-1992), pelo
Grupo de Estudos em Projeto de Arquitetura (gEPA/UFAL).
Palavras-chave: Flexibilidade, Ambiente Reversível, Edifícios Multifamiliares.

ABSTRACT
The process of verticalization in Maceió / AL were late. Only in the 1980s consolidated the construction
of multifamily buildings and have followed the trends of the national real estate market. Arise when items
of flexibility and how users of the apartments appropriated them? The aim of this paper is to identify the
items of flexibility adopted in the design of residential buildings of the period 1980-1985 and forms of
ownership by users. Presents the partial results of dissertation in developing PPGAU / UFAL. The
methodology included identification of items of flexibility in 55 multifamily buildings approved by the
City in this period, followed by photographic surveys and interviews with residents of Edf. Green Villa.
The results indicate the presence of items of flexibility in the first period by the presence of reversible
bathroom and reversible in seven dormitory buildings. Noteworthy is the fact that the majority of
respondents maintain reversibility of the environment. However, the reversible dorm has multipurpose
character, the proximity to the service area of the apartment, replacing the old maid. The presence of
items of flexibility has a positive connotation to the respondents, they allow some adaptations that would
not be possible without them. The importance of the study is the record of the time the projects
maceioenses buildings start to present items of flexibility, and allows a comparison with respect to
withdrawals of multifamily buildings already made (decade of 1960 to 1970) and ongoing (1986- 1992),
the Group of Studies in Architectural Design (GEPA / UFAL).
Keywords: Flexibility, Reversible Spaces, Apartment Buildings
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1

INTRODUÇÃO

No Brasil, o termo “flexibilidade” começa a ser usado na década de 1980 para designar
apartamentos que seriam mais adequados ao perfil do cliente e sua composição familiar.
A tipologia do “terceiro opcional”, como ficou conhecida, começava a garantir, no
mercado imobiliário, o lugar de destaque absoluto que ocuparia ao longo de toda essa
década, em apartamentos para todos os bolsos (VILLA; TRAMONTANO, 2000).
Na década de 1980, a percepção do desaparecimento da empregada doméstica residente
junto à família, a tendência de diminuição do número de componentes familiares e a
ideia de liberdade enquanto uso do apartamento por mais tempo contribuíram para que
itens de flexibilidade tivessem maior inserção no mercado imobiliário.
Alguns autores corroboram essa tendência, a exemplo de Brandão (2006), que destaca o
termo “habitação evolutiva” para definir a edificação em constante modificação ao
longo de sua vida útil. A organização do espaço e o projeto devem ser compatíveis com
diferentes padrões de vida no decorrer do tempo, ou seja, com multiplicidade de usos.
Segundo Villá (2008), um apartamento assim concebido podia alargar sua aceitação no
mercado por permitir o crescimento do núcleo familiar e o uso confortável do
apartamento por um tempo maior.
De acordo com Saleiro, Martins e Magalhães (2009), a flexibilidade no projeto varia no
momento da modificação do ambiente reversível e a posição que o mesmo assume em
relação aos demais setores do apartamento. Assim, um espaço é protagonista quando o
ambiente é revertido e assume um papel diferenciado do uso original, agregando uma
nomenclatura que o requalifica espacialmente, de maneira positiva. O espaço é
coadjuvante quando no momento da modificação a nomenclatura será a mesma do
compartimento que passou a ser incorporado e/ou atuará como um ambiente de apoio
para o aposento considerado primário, podendo ter outra denominação.
Saleiro Filho (2009) define a “flexibilidade e suas variações nas plantas” mediante três
propriedades: reversibilidade, permeabilidade e contiguidade, o que implica nas
possibilidades de modificações que o projeto permite. Reversibilidade é a possibilidade
de fazer a junção entre setores; permeabilidade permite transpassar, os espaços
interagem por meio de acessos ou complementam-se os usos; contiguidade é a
flexibilidade com viés geométrico, sem o acréscimo de acessos.
Em Maceió/AL, o processo de verticalização aconteceu de forma tardia, ganhando ritmo
acelerado somente no início da década de 1980. De acordo com Barbosa (2009), além
da arquitetura residencial, também era estimulado o turismo – Maceió foi denominada
pelo marketing de “Paraíso das Águas”. O resultado foi a implantação de grandes redes
hoteleiras, cujas instalações também se davam por meio de edifícios verticais.
De acordo com Moreira (2012), em estudo sobre as tipologias dos edifícios
multifamiliares construídos na capital alagoana no período de 1960-1970, à exceção de
um dos projetos analisados (total de 35 edifícios), todos possuíam dependência
completa de empregada, observando-se recorrência de reversibilidade desse ambiente.
Na década seguinte, verifica-se nos projetos de edifícios multifamiliares em Maceió/AL
a tendência da implantação dos chamados “ambientes reversíveis”, espaços com dois
acessos, sendo um deles voltado para a área de serviço do apartamento e com
característica multiuso: liberdade para o usuário definir a maneira como seria utilizado,
em substituição da antiga dependência de empregada. Surgem, assim, o “terceiro
reversível” que se posiciona como um “atalho” entre o setor íntimo e o setor de serviço.
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O Grupo de Estudos em Projeto de Arquitetura (FAU/UFAL) realiza, desde 2011, a
pesquisa Avaliação do Desempenho Ambiental e Funcional de Unidades Habitacionais
Unifamiliares e Multifamiliares em Maceió/AL, que resultou no levantamento de dados
cadastrais de todos os projetos de edifícios multifamiliares aprovados pela Prefeitura de
Maceió no período de 1960-1979, que culmina com a aprovação do Código de
Edificações de 1979. Seguido do período de 1980-1985, que corresponde à aprovação
do Plano Diretor de 1985. As análises resultaram em estudos de caracterização
tipológica e topológica dos edifícios e apartamentos desses períodos. Atualmente,
encontra-se em andamento o levantamento do período de 1986-1992.
Quais itens de flexibilidade são adotados no período de 1980-1985? Como eles são
apropriados pelos usuários?
2

OBJETIVO

O artigo visa identificar os itens de flexibilidade adotados nos projetos dos edifícios
residenciais multifamiliares do período de 1980 a 1985 e a forma de apropriação desses
ambientes pelos usuários.
3

METODOLOGIA

A metodologia compreendeu identificação de itens de flexibilidade nos apartamentos
dos 55 edifícios multifamiliares aprovados pela Prefeitura de Maceió no período de
1980-1985, seguido de entrevistas com 5 moradores e registro fotográfico da ocupação
dos ambientes reversíveis do Edf. Villa Verde.
Dentre os 55 edifícios, identificaram-se em 7 edifícios com apartamentos com
dormitório reversível e banheiro reversível.
O Edifício Villa Verde foi escolhido para análise por ser o único projeto com dormitório
reversível e banheiro reversível. Projetado em 1985, localiza-se no bairro Ponta Verde,
considerado de alto padrão aquisitivo na capital alagoana.
Figura 1 – Localização do Edifício Villa Verde na Cidade de Maceió/AL

Fonte: Adaptado de Silva (2011)
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Com base nos estudos de Brandão (2002) e de Brandão e Heineck (2003) sobre
flexibilidade, adotaram-se os seguintes critérios de análise: a) Presença de: (i)
dormitório reversível; (ii) dependência de empregada; (iii) banheiro reversível; b)
possibilidades de ampliação/uso simultâneo do ambiente.
Também se analisaram os ambientes reversíveis segundo Saleiro, Martins e Magalhães
(2005), com ação protagonista ou coadjuvante.
Os questionários agruparam as perguntas em 3 blocos:
 Características dos moradores;
 Características do imóvel;
 Características da composição familiar e das etapas do ciclo de vida familiar.
Realizaram-se visitas in loco para registros fotográficos do edifício e dos ambientes
reversíveis em situação atual. Os entrevistados foram escolhidos aleatoriamente, de
acordo com a aceitação em participar da pesquisa e a permissão para o registro
fotográfico do apartamento. Assim, os dados indicados pelas cinco famílias de
moradores entrevistadas puderam ser confrontados com as imagens coletadas.
Na análise, os moradores serão identificados por números, em respeito ao código de
ética em pesquisa. Os resultados serão demonstrados por meio de esquemas em planta
baixa.
4

ANÁLISE DOS RESULTADOS

No projeto do Edf. Villa Verde destaca-se a presença de um dormitório reversível e um
banheiro reversível. Os acessos aos ambientes reversíveis estão indicados por setas
vermelhas (Figura 1):
Figura 1 – Ambientes Reversíveis do Edf. Villa Verde

Fonte: adaptado pela autora, 2014.

Nota-se que o dormitório reversível foi posicionado entre o setor íntimo e o de serviço,
em substituição à antiga dependência de empregada. Além disso, o acesso à circulação
permite a possibilidade de livre escolha do uso desse ambiente, que possui caráter
multiuso, portanto, flexível. A presença dos itens de flexibilidade tem uma conotação
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positiva para os entrevistados, pois permitem algumas reformas que não seriam
possíveis sem os mesmos.
A setorização do apartamento do Villa Verde (Figura 2) demonstra que a suíte
reversível, antiga dependência de empregada, apresenta característica de
“permeabilidade” com a área de serviço. Os usos se complementam, pois fica nítida a
possibilidade de escolha sobre qual setor o ambiente será inserido, conferindo caráter de
“reversibilidade”. A presença de um banheiro no dormitório reversível e sua ligação
direta (ação protagonista) confere um caráter de setor íntimo ao espaço, mas sua
relação com o setor de serviço não fica descartada.
Figura 2 – Setorização do Edf. Villa Verde

Fonte: adaptado pela autora, 2014.

Vale destacar que o banheiro reversível possui ação “coadjuvante” com o dormitório,
pois serve de apoio em função de suíte e sua característica de “reversibilidade” permite
a ligação entre os setores social e íntimo, por ser utilizado como banheiro social
simultaneamente.
A suíte, que fica vizinha à sala de estar/jantar, apresenta nítido caráter de
“contiguidade”. Além disso, observa-se a possibilidade de “ação coadjuvante” em
relação ao setor social, porque pode acrescentar usos ao mesmo, a exemplo de uma
ampla sala de televisão ou escritório.
No momento da aplicação dos questionários, as informações relevantes apresentadas
pelos moradores foram registradas como observação, além das perguntas e respostas
definidas na ficha (Quadro 1).
Pode-se observar que houve uma média de 3 moradores por apartamento, de um total de
16 apartamentos do edifício. A média de tempo que essas famílias residem no imóvel
segue uma média de 12 anos, o que garante que as modificações e o processo de
adaptação estão consolidados.
Além disso, todos os entrevistados possuem imóvel próprio, conferindo caráter de
estabilidade do imóvel. Apenas um morador respondeu que a presença do ambiente
reversível foi irrelevante na aquisição do imóvel, já que herdou o imóvel de um parente.
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Quadro 1 – Informações coletadas nos questionários

Morador

Reside no
edf. (tempo)

Nº
Moradores/
apto

Composição
familiar

Realizou
modificação no
ambiente reversível

1

20anos

4

Casal/2 filhos

SIM

2

3anos

3

Casal/1filho

SIM

3

7anos

4

Casal/1filho/1babá

NÃO

4

17anos

3

Casal/1filho

NÃO

5

15anos

3

Mãe/2filhos

SIM

Fonte: Adaptado pela autora, 2014.

É necessário ressaltar que se considerou como modificação do ambiente reversível,
aqueles nos quais os moradores retiraram um dos acessos, transformando o dormitório
em espaço independente. A vedação do acesso com móveis ou painel de madeira
também é considerado modificação, pois impede o caráter reversível.
Verificaram-se diversas atividades atribuídas ao dormitório reversível (Quadro 2). Se,
porventura, o morador realizou modificações nos demais ambientes do imóvel, não
fazem parte do escopo do estudo.
Quadro 2 – Atividades identificadas nos ambientes reversíveis

Nº

Realizou
modificação
no dormitório
reversível

1

SIM

SIM (não dorme)

2

SIM

SIM (dorme)

3

NÃO

SIM (não dorme)

4

NÃO

SIM (não dorme)

5

SIM

NÃO (Diarista)

Contrata
empregada ou
diarista

Função do
ambiente
reversível

Atividades identificadas

Passar ferro em roupas
Descanso da empregada
Depósito
Dormir
Quarto de empregada
(empregada dorme no trabalho)
Ambiente de hóspede (cunhada)
Quarto da cunhada
Escritório/ Depósito
(babá utiliza dorm. da criança)
Biblioteca/
Ouvir música/ Leitura
Escritório
Descanso/ Depósito
Depósito
Quarto de empregada
Descanso da empregada
Quarto de empregada

Fonte: Adaptado pela autora, 2014.

A função do ambiente reversível indica a denominação dada pelo entrevistado para o
espaço multiuso. As atividades identificadas consideram-se aquelas presentes nos
registros fotográficos, mesmo que não tenham sido citadas (presença de móveis,
objetos, vestígios).
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As mudanças em relação à presença da empregada doméstica se restringiram ao fato de
que nem sempre a mesma dorme no local de trabalho. Apenas um morador possui
empregada doméstica que reside no emprego. As demais dispõem de uma cama para
descanso, mesmo que o mesmo espaço sirva de depósito (Figura 3).
A dependência de empregada se posiciona como espaço de ligação direta entre o setor
de serviço e o social, provavelmente para facilitar o trabalho da empregada doméstica.
Nota-se também que a dependência é implantada distante do setor íntimo, exceção
presente no Edf. Villa Verde.
Percebe-se ainda a presença da família nuclear tradicional em todos os apartamentos
visitados.
Figuras 3 – Atividades Identificadas no Dormitório Reversível

Quarto da Cunhada

Depósito/Escritório

Biblioteca/descanso

Quarto de empregada
Fonte: acervo pessoal, 2014.

O banheiro reversível não apresentou modificações significativas. Pode-se observar que
o local que possui vedação ou teve a porta retirada do ambiente reversível recebeu uma
determinada função (Figuras 4 e 5), em geral, ampliaram as circulações.
O objetivo dos moradores que eliminaram a duplicidade de uso do banheiro foi manter
apenas a função de banheiro social e para preservar a privacidade da família.
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Figura 4 – Locais com acessos vedados e que receberam novos usos (circulação)

Fonte: adaptado pela autora, 2014.

Figuras 5 – Atividades encontradas na circulação

Depósito de objetos

Obras de arte e puff

Escritório

Acesso vedado com madeira

Fonte: acervo pessoal, 2014.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, que teve como objetivo identificar itens de flexibilidade e formas de
apropriação dos ambientes pelos usuários em apartamentos de edifícios do período de
1980-1985 na cidade de Maceió, por meio de levantamento fotográfico in loco e
aplicação de questionário com os moradores, utilizou como objeto de estudo o Edifício
Villa Verde, datado de 1985.
O desenvolvimento de habitações adequadas a diversos tipos familiares configurou-se
como o principal ensejo para a realização do estudo. De certo modo e mais uma vez é
apagar, de vez, a ideia de que as habitações podem ser concebidas, apenas, como
soluções funcionais, e/ou que essa possibilidade é algo que pode ser, até, considerado
como um aspeto positivo na concepção (COELHO, 2014).
A introdução do terceiro reversível é o item diferencial nos projetos de edifícios
multifamiliares no período de 1980-1985, na cidade de Maceió. A pequena quantidade
de edifícios encontrados que adotaram os dormitórios reversíveis no projeto não é
marcante para consolidar o elemento na primeira metade da década de 1980 em Maceió.
Porém percebe-se que foi o início de um relaxamento da setorização rígida, muito
presente nos produtos imobiliários das décadas de 1960 e 1970.
A presença de 4 dormitórios, com 3 deles podendo se transformar em suítes, mantém o
projeto do Villa Verde de acordo com necessidades atuais, mesmo após 29 anos de
implantação. A possibilidade que a presença de um ambiente reversível agrega ao
apartamento fica nítida como elemento de satisfação dos moradores, que residem no
edifício em uma média de 12 anos.
As modificações presentes nos dormitórios reversíveis, a exemplo do fechamento do
acesso pelo setor íntimo possui ação coadjuvante, porque o isola e posiciona como
apoio do setor de serviço (depósito, quarto da empregada doméstica).
A reversibilidade com ação protagonista destaca-se nos apartamentos que inserem o
dormitório plenamente ao setor íntimo (quarto da cunhada e biblioteca), agrega-se um
valor positivo ao dormitório reversível.
Considerou-se também o posicionamento dos ambientes em relação aos demais e as
possibilidades de conexões entre cômodos suportadas pela configuração espacial do
apartamento. O que chama a atenção é que isso influencia diretamente nas
possibilidades de uso que o projeto permite aos usuários.
Conclui-se, dessa maneira, que apesar de ter sido o primeiro edifício com essa tipologia,
são evidentes elementos que indicam mudanças na oferta de edifícios em Maceió,
apesar do predomínio de exemplares que atendiam a uma família nuclear e repetiam,
por vezes, a tripartidação presente em residências unifamiliares.
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RESUMO
Este artigo apresenta a avaliação do processo de gestão de projetos, como resultado de uma pesquisa
conduzida em dissertação de mestrado, em duas empresas de construção e incorporação de Florianópolis.
Por considerar as melhores práticas observadas em modelos clássicos da bibliografia, relativas ao
processo de gestão de projeto de edificações, o modelo base adotado nesta pesquisa foi o Modelo de
Processo Integrado de Edificações (GPPIE), proposto por (Romano, 2003). O modelo também aborda
preceitos referentes à área de Gerenciamento de Projetos e de Desenvolvimento Integrado de Produtos
como, por exemplo: o trabalho em equipe multidisciplinar; o desenvolvimento simultâneo de atividades
do processo; o desenvolvimento dos projetos para produção e projetos do produto; a designação do
gerente para coordenar o processo de projeto desde o início do mesmo; utilização de práticas gerenciais e
instrumentos para a melhoria da qualidade do projeto. Os resultados indicam que os modelos de gestão do
processo de projeto presentes na literatura não se aplicam diretamente ao universo das empresas
estudadas, necessitando sempre de ajustes ao cotidiano das mesmas. Isto porque as empresas de uma
maneira geral, estão sujeitas às oscilações do mercado, criadas pela necessidade de adaptação, em função
de interferências externas (projetistas, clientes, financiadores, legislação, entre outros). Muitos fatores, de
diferentes naturezas, são aqui apresentados e debatidos.
Palavras-chave: Projetos de edificações, Coordenação, Compatibilização.

ABSTRACT
This paper presents an evaluation of the project management process, as a result of a research conducted
for a master´s degree. The study involves two building companies in Florianópolis. The model adopted
here is the ‘Model of Integrated Processes in Buildings’ ( GPPIE ) proposed by (Romano, 2003), because
it included the best practices observed in classic models in the literature about project management
process of the building design. The result indicates that the models available do not directly apply to the
companies studied. They require adjustments to the routine of these companies. This is due to the fact that
building companies in general are subject to market fluctuations, created by the need to adapt, due to
external interference (designers, clients, funders, law, etc.). Many features of different natures are here
presented and discussed.
Keywords: building projects, coordination, compatibility
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1

INTRODUÇÃO

Considerando-se que o projeto de uma edificação é desenvolvido pela interação entre
várias especialidades e, mesmo o processo de produção do empreendimento sendo
resultado da participação de diversos outros agentes, a realidade do projeto envolve uma
extensa lista de condicionantes e atributos. Soluções visando a construtibilidade, a
racionalização do processo, assim como a busca por sistemáticas para aumento da
produtividade e redução de custos são primordiais para a sobrevivência empresarial. As
dimensões e formas do terreno, a legislação urbana, os sistemas construtivos-tecnológicos
e as imposições mercadológicas, exigem a máxima ocupação possível e constituem-se nas
principais restrições apresentadas aos arquitetos a serem consideradas na concepção
(Adesse, 2003). (Melhado, 1998) afirma que a qualidade de projeto será sempre fruto de
vários fatores, tanto intrínsecos quanto extrínsecos. São fatores intrínsecos: a competência
dos profissionais; a existência de profissionais especializados para problemas específicos;
a padronização da apresentação das informações; a observação às necessidades do
empreendedor; a consideração das necessidades da produção e controle; a coordenação
das atividades e controle das interfaces. São considerados fatores extrínsecos: a qualidade
da incorporação e comercialização; a normalização adequada – critérios de projeto e
dimensionamento, conteúdo e apresentação dos projetos; acesso ao conjunto de
informações técnicas necessárias à elaboração do projeto e especificações claras e
eficientes, por parte dos órgãos de aprovação, quanto às legislações aplicáveis ao caso. As
construtoras enquanto contratantes, devem estabelecer princípios para as relações com os
projetistas. Cabe às empresas, prover a equipe de trabalho com as definições e
especificações do escopo de projeto; transmitir as informações entre os diversos agentes
envolvidos no empreendimento (proprietários, projetistas, gerentes, construtores);
coordenar os projetos elaborados pelos diversos profissionais; e controlar a qualidade
desses projetos. Recentemente, os trabalhos de (Brasil, 2013) e (Manzione, 2013) dão
ainda mais relevância à ‘gestão do processo de projetos’. (Brasil, 2013) analisa os
entraves dessa gestão perante a Lei 8.666/93; (Manzione, 2013) propõe uma estrutura
conceitual de gestão do processo de projeto colaborativo com o uso do BIM (Building
Information Modeling). Neste contexto, o presente artigo tem por objetivo geral avaliar a
gestão do processo de projeto de edificações em duas empresas de construção e
incorporação de imóveis na cidade de Florianópolis. Para isto, será preciso caracterizar
coordenação e compatibilização de projetos na área da construção e incorporação de
imóveis; definir a metodologia para avaliação das empresas participantes; mapear o
processo de projeto das empresas; e por fim avaliar o processo operacional para controle e
desenvolvimento do projeto em cada uma das empresas estudadas. A pesquisa, em sua
totalidade, é encontrada na dissertação de mestrado de (Avila, 2010). Para a estruturação
desta pesquisa foram recolhidos documentos que evidenciassem a concretização destas
etapas, como por exemplo, o plano de projeto; os requisitos de projeto; o programa de
necessidades; os relatórios de análise crítica, entre outros. Estes documentos foram
avaliados de acordo com sua finalidade, aplicação e conteúdo. Além disso, durante o
período do estudo, o processo de elaboração dos projetos de edificações de cada uma das
empresas foi mapeado através de fluxograma, para o melhor entendimento do
encadeamento das atividades de projeto e respectivos responsáveis. A avaliação será feita
tomando-se como base o modelo de processo integrado de edificações (GPPIE) proposto
por (Romano, 2003), conforme ilustra a Figura 1. A escolha por este modelo foi motivada
por dois pontos principais: para manter a ética e a imparcialidade, já que a autora principal
desta pesquisa, atuava como coordenador de projetos em uma das entidades participantes
deste estudo; e depois, pelo modelo proposto por Romano ter sido concebido a partir da
compilação das melhores práticas propostas por modelos clássicos da literatura.
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Figura 1 – As macrofases do processo de projeto

Fonte: Romano (2003)

Para análise, (Romano, 2003) propõe agrupar as informações em dois grupos. O grupo 1
trata do processo de projeto de edificações e envolve os seguintes elementos:
formalização do processo de projeto; fases do processo de projeto; planejamento do
empreendimento; desenvolvimento do projeto informacional da edificação;
desenvolvimento do projeto conceitual da edificação; desenvolvimento do projeto
preliminar da edificação; desenvolvimento do projeto detalhado e dos projetos para
produção da edificação; acompanhamento da obra; acompanhamento do uso. O grupo 2,
por sua vez, trata do processo de gerenciamento de projetos e inclui: iniciação;
planejamento; execução; controle; e encerramento. De forma a mensurar o quanto as
empresas estudadas atendem aos requisitos em análise, definiu-se uma escala numérica
variando de [ n/a 0 0,50 1], sendo: ‘1 = atende totalmente’: foram considerados aqui os
critérios formalizados dentro dos processos de projeto nas empresas A e B; ‘0,5 = atende
parcialmente’: foram considerados aqui os critérios atendidos, mas com informações
incompletas, de forma muito simplificada, ou ainda aqueles que não estão formalizados
mas são levados em consideração dentro dos processos de projeto nas empresas A e B; ‘0
= não atende’: foram considerados aqui todos os critérios que não se encaixam nas opções
anteriores, ou seja, não estão formalizados e não são levados em consideração dentro dos
processos de projeto das empresas A e B; ‘n/a = não abordado’: foram considerados aqui
os itens que fazem parte de etapas não abordadas pelo escopo desta pesquisa.
2

DIAGNÓSTICO DE COMPARAÇÃO DAS EMPRESAS

As Empresas A e B são incorporadoras e construtoras consolidadas, com mais de 35 anos
no mercado da região metropolitana de Florianópolis. A autora principal deste trabalho
atuou profissionalmente nas duas empresas, sempre como engenheira civil na área de
gestão de projetos. Nesse período a autora também auxiliou as empresas em seus
processos de certificação da qualidade ISO e PBQP-H. Com base nesses processos de
certificação da qualidade, aliado ao estudo do modelo de referência do processo de gestão
de projetos (Romano, 2003); e ainda no mapeamento do processo da Empresa A (EA) e
da Empresa B (EB) realizados, através de entrevistas com os profissionais envolvidos e a
análise documental de toda a cadeia de projetos das empresas – tudo isto detalhadamente
documentado na dissertação de mestrado de (Avila, 2010) – foram preenchidas as Tabelas
1 e 2. Neste artigo, por restrição de paginas, optou-se por apresentar com ênfase os
resultados e reflexões sobre o diagnóstico realizado.
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Tabela 1 – Critérios para avaliação do processo de projeto
Processo de Projeto de Edificações
Elemento Analisado
Formalização do Processo de Projeto
Fases do Processo de Projeto
Planejamento do empreendimento
Desenvolvimento do projeto informacional
Desenvolvimento do projeto informacional
Desenvolvimento do projeto conceitual da edificação
Desenvolvimento do projeto preliminar da edificação
Desenvolvimento do projeto preliminar da edificação
Acompanhamento do projeto legal da edificação
Desenvolvimento do projeto detalhado e dos projetos para produção
da edificação
Acompanhamento da obra
Acompanhamento do uso
Somatório do atendimento aos critérios analisados
% de atendimento de cada empresa em relação aos critérios
analisados

EA

EB

5,5
4,0
0,0
2,0
9,5
3,5
6,5
2,5
1,0
12,5

3,5
4,0
0,0
2,0
3,0
2,5
5,0
1,5
1,0
8,5

n/a
n/a

n/a
n/a

47
68,10

31
44,91

Fonte: Adaptado de (Romano, 2003)

Tabela 2 – Critérios avaliação do gerenciamento de projetos
Processo de Gerenciamento de Projetos
Elemento Analisado

EA

EB

Iniciação
Planejamento
Execução
Controle
Encerramento

5,0
10,0
1,5
1,5
n/a

3,5
5,0
1,5
1,5
n/a

Somatório do atendimento aos critérios analisados
% de atendimento de cada empresa em relação aos critérios
analisados

18
37,5

12
25,00

Fonte: Adaptado de (Romano, 2003)

O mapeamento da gestão do processo de projeto em cada uma das empresas leva a
algumas reflexões. Muitos dos pontos aqui discutidos estão implícitos aos itens expostos
nas Tabelas 1 e 2. O detalhamento dessas Tabelas é encontrado em (Avila, 2010).
Aprovação do plano de projeto: de acordo com o GPPIE, observando o diagnóstico feito
por (Avila, 2010), as atividades pertencentes à etapa de plano de projeto não foram
observadas nas empresas estudadas. Geralmente, a avaliação comparativa com imóveis
disponíveis no mercado é realizada na definição do produto. Tão pouco é definido com
antecedência o plano sumário do projeto, onde se teria a descrição do produto a ser
desenvolvido, com a determinação de um cronograma preliminar do empreendimento
ou mesmo a estimativa inicial dos custos do projeto;
Análise da viabilidade técnica e legal do terreno: conforme diagnóstico feito por (Avila,
2010), ambas as empresas avaliam a viabilidade técnica e legal dos terrenos antes da
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aquisição. As informações necessárias para esta avaliação são oriundas do levantamento
topográfico, sondagem, e outros estudos físicos do terreno, além da consulta de
viabilidade para construção. A consulta de viabilidade é fornecida pela prefeitura e
informa o gabarito máximo permitido na área do terreno, a taxa de ocupação, e ainda se
o uso ao qual se destina é adequado.
Definição das estimativas iniciais de custo: não foi observada nas empresas estudadas, a
abordagem do levantamento de custos iniciais de elaboração de um projeto. As empresas
não definem ou não preveem o quanto vão gastar durante a elaboração dos projetos de um
empreendimento. Não há previsão de custos com impressões, por exemplo.
Os resultados apontados pelas planilhas devem ser avaliados mais pela ótica qualitativa
da maturidade com que as empresas tratam a gestão e o processo de projeto de
edificações, do que propriamente pelo foco quantitativo expresso pelos números. Os
percentuais crus, EA = 68% e 37,5%; EB = 45% e 25%, representam o distanciamento
das duas empresas com relação ao modelo de referência, estando na análise feita na
Empresa A mais próxima. O resultado mais importante neste diagnóstico está
relacionado aos sistemas de gestão da qualidade ISO 9000 e PBQP-h. A certificação das
empresas nesses programas, apesar de exigirem o controle do desenvolvimento dos
projetos de edificações em seus requisitos, não é garantia para o gerenciamento de um
processo de elaboração de projetos eficiente. Entretanto, apresentam-se outras
considerações a respeito deste diagnóstico e alguns fatores externos que influenciam as
tomadas de decisão nas empresas estudadas:
A aquisição do terreno: o diagnóstico apresentado em (Avila, 2010) aponta que as duas
empresas estudadas enfrentam dificuldades em planejar de forma prévia um
empreendimento para, posteriormente, buscar um terreno com as características
adequadas para implantar o empreendimento idealizado. A compra de um terreno
transformou-se em um ‘verdadeiro leilão’, onde duas ou mais empresas disputam a
preferência do proprietário do terreno. Normalmente, a empresa que consegue efetivar a
aquisição do terreno é aquela que oferece a melhor oferta, aliando custo x benefício do
projeto com a maior área construída no terreno. Além disso, plano diretor de
Florianópolis, que determina as condições de uso e ocupação do solo, mapeou a cidade
em regiões ou zonas com restrições a construção. Isso confere aos terrenos diferenciações
relativas à taxa de ocupação e ao gabarito máximo permitido para cada área, por exemplo.
Esses fatores influem diretamente no potencial construtivo de cada terreno. Ou seja, assim
que surge um terreno, em uma determinada área que seja interessante ao empresário, o
primeiro passo é fazer o levantamento dos parâmetros legais de construção (índices
construtivos, altura máxima, afastamentos, entre outros) e um estudo preliminar da
tipologia do produto, a fim de dar início à negociação de aquisição do terreno. O que
ocorre também com frequência é a necessidade de aquisição de três ou até quatro terrenos
em uma determinada região, que permita chegar a um potencial construtivo que permita a
materialização do empreendimento. Uma postura que poderia vir ao encontro do melhor
planejamento de um empreendimento seria a aquisição antecipada de novos terrenos.
Nesse caso, a postura da empresa estaria voltada a elaboração do que se pode chamar de
“banco de terrenos”, visando o lançamento de novos empreendimentos em longo prazo.
A legislação vigente: a ocorrência de alterações na legislação vigente de maneira
restritiva, como por exemplo, redução no gabarito máximo ou da taxa de ocupação do
terreno, também foi um fator que provocou interferência na rotina das empresas estudas,
contribuindo para a elaboração desordenada dos projetos. Geralmente essas alterações
estabelecem prazos para a entrada em vigor, ou seja, as empresas que solicitarem a
aprovação do projeto arquitetônico na prefeitura municipal até determinada data, o
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mesmo será analisado de acordo com as regras anteriores. Os demais, que solicitarem a
aprovação do projeto após essa data, serão analisados conforme a nova legislação.
Nesse caso, os empresários que possuem terrenos adquiridos nas áreas atingidas, optam
por transpor etapas, desenvolvendo os projetos sem qualquer controle ou organização,
para evitar que haja prejuízo financeiro quando da execução do empreendimento.
A contratação da equipe de projetistas: um problema que as duas empresas estudas
enfrentam muitas vezes, é a falta de mais opções de profissionais de projeto no mercado
de Florianópolis para desenvolver os projetos de edificação. Começando com o arquiteto
que muitas vezes vem “pendurado” ao terreno por ter, de alguma forma, contribuído para
a efetivação da compra do terreno. Em resumo, não há propriamente a seleção dos
profissionais e das melhores propostas técnicas a serem contratados para desenvolver os
projetos de edificações para as empresas. Entretanto, há de ser ressaltado que essa
situação é resultado do comportamento das empresas de construção e incorporação
contratantes dos serviços de engenharia. Muitas vezes, elas são resistentes em buscar
novos parceiros de trabalho, muito em função da comodidade de não precisar explicar ou
“ensinar” a novos fornecedores de projeto a maneira como a empresa quer que os
trabalhos sejam desenvolvidos. Isto coloca a equipe de projetos numa posição
confortável, num ambiente sem concorrência pelo melhor prestador de serviço. A
consequência desta postura é a inversão da relação contratante e contratada: os projetistas
acabam por ignorar as solicitações e especificações definidas pelos contratantes.
A definição do produto: dentre as etapas determinantes do sucesso de um
empreendimento, a principal passa pela definição do público alvo e pela identificação
das necessidades ou características desejadas por estes clientes, quando da aquisição de
um residencial ou comercial. Uma ferramenta que auxilia na determinação dos
requisitos de projeto e programa de necessidades, direcionados ao publico alvo é a
pesquisa de mercado e o briefing de oferta. Entretanto, o que se pode perceber é que
poucas empresas realizam o estudo de mercado como auxilio na definição do produto a
ser lançado, e quando o fazem, talvez não utilizem a melhor metodologia para tal.
Das empresas estudadas, apenas a empresa A possui uma estrutura direcionada a
promoção dos empreendimentos concretizada no departamento de marketing que
também tem por responsabilidade auxiliar na identificação da demanda de mercado.
Ainda assim, dificilmente a empresa vai buscar em suas pesquisas características
relativas a métodos construtivos, tamanho de compartimentos, ou mesmo a
racionalidade construtiva. Quando existem dúvidas na definição do produto muitas
vezes a pesquisa elenca apenas os dados relacionados à infraestrutura dos
empreendimentos oferecidos pela concorrência. Se ainda assim houver dúvida quanto à
tipologia definida, procede-se a consulta de opinião dos possíveis usuários apresentando
a planta da edificação, e registrando suas impressões, inclusive em relação aos
equipamentos da área comum.
Definido o produto, ele é formalizado pelo registro dos requisitos de projeto e do
programa de necessidades, permitindo que a empresa possa verificar o desempenho do
empreendimento ao final da obra. Nessa avaliação a empresa tem a oportunidade de
conferir quais dos requisitos cumpriram ou não o desempenho desejado, permitindo que
os requisitos não satisfatórios sejam melhorados nos próximos empreendimentos.
A coordenação do processo: a coordenação do processo de projeto de edificações tem
por objetivo a garantia ao atendimento dos requisitos exigidos pelo cliente, o controle e
o fluxo de informações entre os participantes e a compatibilidade entre as soluções dos
sistemas projetados. Nesse contexto, o coordenador ou do gerente de projeto exerce
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papel fundamental na administração do processo de projeto. Conforme apontado no
diagnóstico em (Avila, 2010), tanto a empresa A quanto a empresa B possuem
profissionais em seu corpo técnico designados a desenvolver as atividades inerentes a
coordenação do processo de projeto. Os resultados dos estudos confirmam o que foi
visto anteriormente, onde vários autores apontam as vantagens e desvantagens das
diferentes modalidades de coordenação de projeto, onde o coordenador pode ser: um
arquiteto ou um escritório de arquitetura, estar ligado à construtora ou ser um consultor
externo contratado pela empresa. O estudo das empresas A e B mostra que o
coordenador de projeto necessariamente tem que estar dentro da empresa, com algumas
ressalvas. Os profissionais designados a desempenhar o papel de coordenador ou
gerente de projetos não deveriam acumular outras funções dentro da empresa a exemplo
do que ocorre na empresa B, onde o gerente técnico desempenha também as funções de
coordenação e compatibilização de projetos. O acumulo de funções compromete a
eficiência do processo, fato comprovado pela diferença de desempenho entre as
empresas A e B. O coordenador também não pode ser o arquiteto ou o escritório de
arquitetura, já que na maioria das vezes ele é contratado para desenvolver o projeto. Isso
influi diretamente na imparcialidade do processo de coordenação e compatibilização do
projeto do empreendimento. O arquiteto tem dificuldade para materializar as
especificações e requisitos de projeto solicitados pela empresa. Na maioria das vezes
esses dados de entrada são restritivos em relação ao processo de criação, indo de
encontro ao desejo que o profissional ou escritório de arquitetura tem de deixar sua
marca registrada nos empreendimentos da empresa. Outra opção seria a contratação de
um consultor experiente para coordenar e compatibilizar os projetos dentro da empresa,
mas o mercado da construção e incorporação em Florianópolis no momento não
absorveria tal profissional. Acredita-se que a maior parte das empresas ainda não
assimilou ou desenvolveu uma cultura voltada ao controle e a qualidade do processo de
projeto. Além disso, há a resistência em revelar a um profissional externo à empresa os
procedimentos internos relacionados a padronizações, procedimentos executivos e
qualquer outra informação de propriedade intelectual da empresa.
A coordenação do processo de projeto exige do profissional que irá desempenhar essa
função, entre outras atividades: administrar a troca de informações entre a equipe
interna e externa de projeto; conduzir reuniões de coordenação e análise crítica dos
projetos; receber, controlar e aprovar o desenvolvimento dos projetos contratados
durante todo o processo. Para tanto o mercado já coloca à disposição das empresas
ferramentas gerenciais eficientes que auxiliam o gerente e o coordenador de projetos a
controlar todo o processo de desenvolvimento do projeto de edificações. Citam-se como
exemplos o aplicativo ‘Autodoc’ e o sistema ‘Construtivo’, esse adotado pela empresa
A. A opção pelo uso de sistemas on-line pelas empresas proporciona a convergência das
informações de projeto num ambiente único, podendo ser acessado pela equipe de
projeto em qualquer lugar e a qualquer hora. Outra vantagem é o maior controle sobre
prazos, entrega de documentos, liberação de etapas, controle dos documentos gerados e
dos itens acessados, por exemplo.
Entretanto, os sistemas colaborativos não dispensam a reunião periódica com a equipe
de projeto. Normalmente não há a definição antecipada de um cronograma periódico
das reuniões com os projetistas. Elas ocorrem conforme a necessidade. No início do
processo para apresentar o escopo de cada especialidade individualmente a cada
projetista. A prática vivenciada na empresa A mostrou que as reuniões individuais com
cada projetista eram mais produtivas nas discussões relativas a soluções de projeto e
esclarecimento de dúvidas. Durante o processo de desenvolvimento do projeto as
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reuniões geralmente ocorrem após o período de compatibilização dos projetos. Nessa
fase, as reuniões tem como objetivo apresentar os resultados da análise crítica,
verificações de incompatibilidades do projeto e definir o prazo de entrega das correções
solicitadas aos projetistas envolvidos na etapa. A experiência vivenciada na empresa A
também mostrou que reuniões multidisciplinares com muitos profissionais de diferentes
disciplinas de projeto envolvidos no processo são pouco produtivas e inconclusivas. Isto
porque os participantes que não estiverem envolvidos na discussão acabam dispersando
o foco da reunião com conversas paralelas e desatenção ao que está sendo discutido.
O processo de elaboração dos projetos: outra razão pela qual se acredita que a grande
parte das empresas ainda ignora ou não dá a devida atenção e importância aos
benefícios que a coordenação e compatibilização podem trazer é que o desenvolvimento
dos projetos acontece à revelia do presidente da empresa. Dificilmente as
incompatibilidades, a falta de informação e de detalhamento dos projetos que acabam
refletindo em problemas durante a execução da obra chegam ao conhecimento da
presidência da empresa. Normalmente tudo é decidido e solucionado pelo engenheiro da
obra em conjunto com o superior imediato, no caso o diretor ou o gerente técnico. Este
fato foi observado nas duas empresas estudadas.
Conforme o diagnóstico realizado (Avila, 2010), entrevistas e documentos, a empresa A e
a empresa B tratam o processo de projeto de maneiras bastante opostas. Na primeira
temos e elaboração do projeto de edificações feito em etapas, evoluindo de acordo com a
complementação das informações nas diferentes fases do desenvolvimento. As entradas,
saídas de projeto, resultado das verificações e análise crítica são registradas em
documentos próprios e padronizados. A compatibilização ocorre ao longo do
desenvolvimento das etapas do processo de projeto. No outro extremo, tem-se o processo
de projeto bem simplificado da empresa B. De maneira geral os projetos são
desenvolvidos de maneira informal, não há pesquisa de mercado, formalização do
programa de necessidades e requisitos de projeto. O resultado das verificações de projeto
e análise crítica ficam registrados nas próprias folhas do projeto e os itens analisados
acabam se perdendo junto com o material quando ele é descartado. Os projetos são
compatibilizados apenas quando estão completamente finalizados, quando as disciplinas
de projeto são sobrepostas em cores diferenciadas, permitindo apenas identificar as
incompatibilidades por sobreposição entre os sistemas, deixando de avaliar se a solução
de projeto proposta pelo projetista é a mais adequada ao resultado que se pretende.
O detalhamento dos projetos: de maneira geral, conforme o diagnóstico feito, nas duas
empresas os projetos não são detalhados como deveriam, muito em virtude da pouca
exigência ou falta de interesse das empresas. O projeto elétrico, por exemplo, não
contempla as furações de lajes e vigas, e tão pouco as cotas de amarração vertical e
horizontal dos pontos elétricos nos ambientes. O leque de atividades que podem ser
detalhadas a fim de facilitar o dia a dia de uma obra é imenso. Iniciando pelo
detalhamento sugerido pelo GPPIE com a elaboração do projeto do canteiro de obras, de
formas e escoramento, de alvenarias de vedação e revestimentos, podendo estender ao
projeto de impermeabilização, padronização dos detalhes executivos de juntas dilatação
nas fachadas, entre outras possibilidades. As empresas não têm a cultura de projetar o
canteiro de obras. Geralmente o próprio engenheiro da obra desenha um esboço das
instalações provisórias de acordo com a geografia do terreno e define os locais de
estocagem dos materiais. Após o início da obra, assim que possível o canteiro de obras é
deslocado para dentro da edificação. A empresa A costuma contratar uma empresa para
fazer seu projeto de formas. Entretanto o detalhamento de projetos voltados à execução
da obra não avança muito além disso. Um dos pontos fortes da empresa B, apesar da
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forma simplificada e pouco controlada com que desenvolve seus projetos, é a
elaboração do projeto executivo compatibilizado. Como visto anteriormente trata-se de
um projeto com as disciplinas de projeto sobrepostas em cores diferenciadas, mas com
cotas e detalhamento executivo das instalações prediais e de locação de alvenaria.
O gerenciamento do projeto de edificações: o diagnóstico feito por (Avila, 2010) indica
que não é habito entre as empresas estudadas a elaboração de um orçamento para as
atividades de projeto. Algumas das justificativas já foram expostas ao longo deste
capítulo. Entretanto, se bem aplicada, essa seria uma ferramenta importante dentro do
processo de projeto nas empresas. Na maneira como os contratos de engenharia são
assinados hoje, a empresa não tem referencial para avaliar de forma mais efetiva a
proposta comercial dos parceiros de projeto. O gerente de projeto ou o responsável pelas
contratações dos serviços de projeto não dispõe de subsídios para analisar se o valor que
está sendo solicitado para a execução dos serviços é justo, já que não há base para
comparação com propostas elaboradas para empreendimentos similares anteriores. A
orçamentação da etapa de projeto poderia ser adotada como um indicador de avaliação
dos fornecedores de projeto. Por outro lado questões como, por exemplo, a alocação de
recursos físicos não apresenta aplicação ou vantagem explícita para justifique tal
planejamento. Em geral, as empresas com equipe técnica constituída dispõem aos
colaboradores a infraestrutura necessária ao pleno desenvolvimento de suas atividades,
como computadores, normas técnicas, entre outros. De maneira geral, a parte gerencial
do projeto também é bastante negligenciada nas empresas. O cronograma de trabalho se
resume apenas ao acompanhamento do andamento das atividades de projeto, num
comparativo simples entre o que foi planejado e o que foi realizado. Os contratos com
fornecedores de projeto são firmados por remuneração após a entrega das etapas de
projeto (estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal) sem qualquer vínculo direto
relacionado a um cronograma físico-financeiro da elaboração dos projetos, por exemplo.
3

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve como objetivo avaliar a gestão do processo de projeto em duas empresas
de construção e incorporação de imóveis em Florianópolis. Os resultados apontaram que a
empresa A é a que mais se enquadra dentro das premissas propostas pelo GPPIE
(Romano, 2003). Mas a cultura voltada a projetos para produção em obra adotada pela
empresa B, mesmo que ainda se apresentem de forma simplificada, não pode ser
ignorada. Pelo panorama do mercado da construção imobiliária em Florianópolis, uma
das primeiras conclusões é que os processos de projeto de edificações das empresas A e B
são complementares. Nesse sentido, incorporando os projetos voltados à produção em
obra da empresa B ao processo de projeto de edificações da empresa A, seria o suficiente
para iniciar o processo de amadurecimento da organização, na direção de um sistema de
controle e padronização do processo de projeto como preconiza o GPPIE. Dessa forma,
acredita-se que esse também seria um bom ponto de partida para as empresas que desejam
introduzir em sua rotina os preceitos da coordenação e compatibilização dos projetos de
engenharia. Isto porque, o processo de projeto de edificações na empresa A foi
estruturado de acordo com a realidade de atuação da empresa dentro no mercado
imobiliário de Florianópolis e aborda muito dos conceitos apresentados neste trabalho.
Existem muitos fatores para a divergência na implantação de modelos de gestão e
coordenação no cenário das empresas estudadas. As principais talvez sejam: a) A
metodologia usada como referência não foi concebida para todos os tipos de empresas,
então o modelo deve ser adaptado. Por exemplo, a compra do terreno não pode ser
definida após a elaboração dos projetos de engenharia. Os projetos da futura edificação
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devem ser elaborados de acordo com o potencial construtivo do terreno já adquirido; b)
As empresas de uma maneira geral, estão sujeitas às oscilações do mercado, criadas pela
necessidade de adaptação, em função de interferências externas (projetistas, clientes,
financiadores, legislação, entre outros). Acrescenta-se ainda que exista o descaso e,
consequentemente, a falta do conhecimento de boa parte dos colaboradores das empresas
(e dos demais envolvidos), na real importância de um processo organizado de gestão e
coordenação de projetos. No entanto, os critérios relacionados ao processo e ao
gerenciamento do projeto de edificações aplicados nas empresas A e B, e os respectivos
resultados, apontam em outra direção: talvez os referenciais acadêmicos possam sim
melhorar o desempenho das empresas de construção e incorporação de imóveis. Desde
que o cenário onde as empresas atuam não seja ignorado. Os resultados também apontam
que as duas empresas ainda estão distantes do que se pode considerar ideal em termos de
gerenciamento do processo de projeto. Os cronogramas são bastante simplificados e não
permitem uma avaliação mais apurada do andamento do projeto. Ou seja, se houver atraso
na entrega de alguma das etapas de projeto, o prazo é simplesmente postergado, sem que
haja uma análise de comportamento ou o remanejamento de outras atividades para que
não haja o comprometimento do cronograma definido anteriormente. Outra ferramenta de
grande utilidade é a orçamentação e a determinação dos custos relativos ao processo,
como por exemplo, o controle de gastos com impressões. As empresas não têm controle
algum sobre custos gerados a partir das atividades de projeto. Não há como acompanhar
efetivamente aquilo que não se conhece, e por vezes o custo meta da edificação não é
atingido. As possibilidades e ferramentas para gerenciamento do processo são vastas,
entretanto, o projeto ainda não é encarado como um dos fatores principais responsáveis
pelo sucesso de um empreendimento. Como conclusão, afirma-se que o trabalho alcançou
o seu propósito: a análise e discussão da gestão do processo de projeto em duas empresas
de construção e incorporação de Florianópolis. Ficam como contribuições principais: a
apresentação da rotina de projeto nas empresas estudadas; as reflexões sobre os entraves
enfrentados pelas empresas estudadas, e que exercem influência direta na maneira como
essas empresas desenvolvem o processo de projeto de edificações.
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RESUMO
Diante da necessária adequação das instituições públicas à acessibilidade física, conforme a Lei 10.098
(BRASIL, 2000), e do aumento da quantidade de pessoas com deficiência na comunidade universitária da
UFPB, verificou-se a necessidade de implantação de rotas acessíveis no Campus I da Instituição.
Inicialmente, foi implantado um Trecho Piloto de Rota Acessível – TPRA no Campus, que liga a
Biblioteca Central ao Restaurante Universitário; elaborado pelo Laboratório de Acessibilidade –
LACESSE. O TPRA possui 273 m e foi avaliado de forma a realimentar o processo de elaboração dos
projetos de acessibilidade. Nesse sentido, realizou-se uma avaliação de desempenho do TPRA a partir da
percepção do usuário, diagnosticando de que maneira estes respondem à implantação do percurso
acessível; selecionando os pontos positivos e negativos observados pelos mesmos. A avaliação incluiu
walkthrough e passeios acompanhados; técnicas importantes para a verificação da funcionalidade do
projeto, pois permitiram gerar um rico diagnóstico, com fotos, entrevistas e vídeos; e deixou claro como
todos ganharam com a implantação do projeto no que se refere ao tempo de deslocamento, conforto,
independência e reconhecimento do espaço. Entretanto, apesar do benefício proporcionado para a
orientação e mobilidade do usuário, necessidades de adequação de projeto também foram identificadas, a
exemplo do posicionamento centralizado do piso tátil nos passeios, que gerou conflito de fluxo; e da
inclinação das rampas, que mesmo com 8%, conforme dita a NBR 9050/2004 (ABNT, 2004), ainda é
desconfortável ao usuário, sendo necessário considerável esforço em sua utilização. A experiência
permitiu traçar algumas diretrizes adequando-as às reais necessidades dos usuários, servindo como
referência para futuros projetos, já em andamento, que serão aperfeiçoados e questionarão acerca das
condições mínimas exigidas pela normativa.
Palavras-chave: Rota Acessível, Avaliação, Universidade.

ABSTRACT
Given the necessary adaptation of public institutions to the physical accessibility, according to Law
10.098 (BRAZIL, 2000), and increased of amount of people with disabilities in the university community
at UFPB, there was the need for deployment of accessible routes in Campus I of institution. Initially, we
implemented a pilot stretch from Accessible Route - TPRA in the Campus, which connects the Central
Library to the University Restaurant; prepared by the Laboratory for Accessibility - LACESSE. The
TPRA has 273me and it was assessed to fuel the process of accessible designs. In this sense , the objective
was to conduct a performance evaluation TPRA from the user perception , assessing how they respond
deploying accessible route; selecting the positive and negative points observed by them. The evaluation
included walkthrough and accompanied tours; techniques important to verify the functionality of the
design, because allow for generating a rich diagnosis with photos, interviews and videos; and made it
clear how all gained with the implementation of the project in relation to the travel time, comfort,
independence and recognition of space. However, despite the benefits provided for guidance and user
mobility, needs of the project were also identified, such as the central positioning of the tactile floor on
the rides, which generated conflict flow; and the slope of ramps, even with 8 %, according to NBR
9050/2004 (ABNT, 2004), still causes discomfort to the user, considerable effort is needed in their use.
Thus, the experience allowed us to outline some guidelines adapting them to the real needs of users,
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serving as a reference for future projects. For these reasons, and knowing the urgent need to expand the
accessible pedestrian routes, assesses that this study will contribute directly to the improvement of the
coming projects, and to warn about the minimum conditions required by the rules.
Keywords: Accessible Route, Evaluation, University.

1

INTRODUÇÃO

Além de direito de todo cidadão, conforme a Lei Federal 10.098/00 (BRASIL, 2000), a
acessibilidade é uma exigência legal nos projetos de arquitetura, sendo de fundamental
importância a adequação de estruturas físicas que promovam o acesso livre e seguro aos
usuários, principalmente em instituições públicas, visto que estes espaços atendem a
uma maior diversidade de grupos.
Como diretriz fundamental na arquitetura dos espaços, o desenho universal torna-se
imprescindível quando se deseja o alcance de ambientes funcionais, “suas áreas de
atuação vão desde o desenho de espaços urbanos acessíveis para todos, até o desenho de
edifícios e objetos que minimizam as dificuldades para a realização de atividades e
aumentam a eficiência de pessoas com deficiência.” (DISCHINGER; BINS ELY;
PLARDI, 2012).
A acessibilidade se apresenta como a melhor maneira de garantir uma ampla
funcionalidade dos projetos; permite uma redução das barreiras de acesso às principais
edificações, propondo soluções específicas à orientação espacial de cada grupo de
usuários. Baseia-se na possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento
para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, /mobiliário,
equipamento urbano e elementos, como cita a NBR 9050/2004 (ABNT, 2004).
Desse modo, a acessibilidade se mostra como um princípio fundamental a ser seguido
no desenvolvimento de projetos, e, em especial, no de rotas acessíveis, que se
caracterizam como trajetos contínuos, desobstruídos e sinalizados, conectando
ambientes externos ou internos de espaços e edificações (ABNT, 2004). As rotas
contribuem com percursos amplamente acessíveis, oferecendo um uso igualitário para
os usuários nos trechos em que se aplicam.
O Trecho Piloto de Rota Acessível – TPRA, objeto de estudo deste artigo, foi
construído no âmbito do projeto de pesquisa INCLUIR/MEC (COSTA, 2010) e
desenvolvido pelo Laboratório de Acessibilidade da UFPB (LACESSE) em 2012. O
trecho constitui-se em parte integrante do processo de adequação física do Campus I da
Universidade; que vem recebendo um número maior de pessoas com deficiência,
advindo da inserção de cotas no processo seletivo de vestibular desde 2011.
O TPRA possui 273 m, faz parte de uma rede de 6 km de rotas (ainda em processo de
projeto), e foi avaliado de forma a realimentar o processo de projetos acessíveis.
Encontra-se executado interligando o Restaurante Universitário e a Biblioteca Central.
Baseia-se na promoção de estruturas acessíveis de circulação de pedestres que
compõem rotas externas e está fundamentado no conceito do desenho universal, a fim
de promover a conexão dos principais blocos da Universidade de maneira livre e sem
barreiras para todos os usuários, independente de suas limitações. Funciona também
como percurso guia para qualquer novo usuário do espaço, já que conecta edifícios
importantes e de uso comum a todos da Instituição, e caracteriza-se como uma rota
acessível externa que abarca estacionamentos, faixas de travessia de pedestres, calçadas
rebaixadas, rampas e sinalização.
Nesse sentido, após 02 anos de sua execução, realizou-se uma avaliação de desempenho
do TPRA a partir da percepção do usuário, diagnosticando de que maneira estes
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respondem à implantação do percurso acessível. Este diagnóstico permitiu a seleção dos
pontos positivos e negativos observados pelos usuários, além do levantamento de dados
que garantiu uma seleção mais humanizada de diretrizes para projetos similares.
Salientando a importância da participação do usuário no processo de projeto
arquitetônico, que permite observações que vão além das condições mínimas exigidas
pelas legislações e normativas, proporcionando decisões projetuais melhor embasadas.
2

MÉTODO

Durante a avaliação aprofundaram-se conceitos e técnicas referentes à acessibilidade,
destacando os elementos positivos e passíveis de serem melhorados; constatados tanto
pelos usuários como pelos pesquisadores ao longo da aplicação das técnicas.
Inicialmente fez-se o walkthrough, que consiste no reconhecimento do objeto de estudo,
sem nenhum treino prévio, levantando observações através de fotografias, croquis e
gravação de vídeo e áudio (RHEINGANTZ et al, 2009).
Outra técnica utilizada para a avaliação da rota foi o passeio acompanhado
(DISCHINGER, 2000), que consiste na avaliação das condições de uso do espaço físico
por pessoas com dificuldade de locomoção, seja motora ou visual, nas quais o
pesquisador acompanha o usuário e toma nota das impressões obtidas por ambos, bem
como, comentários e falas significativas, sem conduzi-lo ou ajuda-lo. Esta técnica gerou
um acervo de fotos, entrevistas e gravações, sendo esta última realizada com uma
câmera fotográfica (Go Pro) posicionada na cabeça do voluntário, fato que auxiliou no
diagnóstico elaborado.
A aplicação das técnicas foi realizada com a cooperação de estudantes e funcionários
voluntários do Campus. Ao todo participaram 07 pessoas, dentre as quais havia 03
pessoas com deficiência visual, 01 idoso com mobilidade reduzida, 01 usuária de
cadeira de rodas e 02 pessoas sem deficiência; em situações climáticas distintas (dia
ensolarado e dia chuvoso).
3
3.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Walkthrough

As visitas iniciais ao TPRA mostraram um espaço de intenso fluxo de pedestres e
veículos devido à proximidade da Biblioteca Central, do Centro de Convivência e do
Restaurante Universitário. De modo geral o ambiente circundante apresenta vegetação
arbórea na maior parte da rota, exceto em um trecho próximo à Biblioteca Central, e
gramínea ao longo de todo o percurso. A ausência de passeios cobertos dificulta a
utilização da rota durante as chuvas.
Quanto ao material utilizado na execução do TPRA observou-se que os pisos táteis são
em concreto de cor natural e pintados com tinta “Pinta Piso” azul e amarelo; mesmo
passado pouco tempo, essa pintura já apresenta desgaste em diversos pontos, como
apresentado nas Figuras 1 e 2, podendo, futuramente, prejudicar a orientação de um
usuário com baixa visão, por exemplo, devido à ausência de coloração. Foi ainda
identificada a ausência de mapas táteis para orientação no TPRA.
Destaca-se que tal situação se justifica em razão de uma divergência entre
fiscalização/execução e projeto executivo; tendo este último primado pela escolha de
materiais de boa qualidade e resistência, tomando como referência a dificuldade de
manutenção observada na Universidade. Foram especificados pisos em concreto
pigmentado, impermeabilizados e resistente às ações das intempéries; além de uma área
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reservada para a instalação de mapa tátil, que contou com um projeto específico, no
entanto, este ainda não foi instalado.
Figuras 1 e 2 – Rápido desgaste na pintura do piso tátil.

Fonte: Autores. 2013.

Embora não seja o foco deste artigo, vale ressaltar que muitos dos problemas indicados
pelos voluntários provêm de falhas na execução do TPRA, o que resultou na
ineficiência do trecho em alguns pontos. O projeto executivo determinava, dentre outras
questões, a implantação de grelhas nas valas, piso tátil pigmentado e a instalação de
mapas táteis nos pontos finais; no entanto, estas recomendações não foram cumpridas,
apesar de se tratarem de elementos de fácil aplicação.
3.2

Passeio Acompanhado

Diante da realização dos passeios acompanhados foi possível elencar os principais
desconfortos relatados por cada voluntário participante, como segue no Quadro 1.
Quadro 1 – Indicação dos problemas observados por cada participante durante a
realização do passeio acompanhado.
Voluntário

Condição climática

Dificuldades indicadas pelos usuários

Cadeirante

Dia ensolarado

Inclinação da rampa causou desconforto;
Sente falta de uma sinalização sonora para travessia de rua.

Deficiente
visual 1

Dia ensolarado

Não conhecia o piso tátil;
Desorientou-se espacialmente na travessia de rua devido à ausência de piso
tátil na faixa elevada;
Sentiu falta de apoios/corrimãos nas rampas;
Sentiu falta de uma sinalização sonora para travessia de rua.

Deficiente
visual 2

Dia ensolarado

Desorientou-se espacialmente na mudança de direção da rota;
Não percebeu o piso tátil de alerta;
Sentiu falta de apoios/corrimãos nas rampas;
Sentiu falta de uma sinalização sonora para travessia de rua.

Deficiente
visual 3

Dia ensolarado

Desorientou-se espacialmente na mudança de direção da rota;
Sentiu falta de apoios/corrimãos nas rampas.

Idoso

Dia ensolarado

Sentiu falta de apoios/corrimãos nas rampas;
Reclamou da falta de sinalização para travessia de rua.

Pessoa sem
deficiência

Dia ensolarado

Nenhum problema destacado. Percorreu a rota com tranquilidade e
segurança
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Pessoa sem
deficiência

Dia chuvoso

Apontou alagamento em alguns pontos do trecho, principalmente na rampa
que dá acesso ao estacionamento, o que impossibilitou seu acesso.

Conforme Quadro 1, observa-se que 04 dos voluntários (cadeirante (Figura 1),
deficiente visual 1, deficiente visual 2 (Figura 4), idoso) destacaram a sinalização para
travessia de rua um ponto importante para a rota, deixando clara a insegurança
apresentada por eles independente de sua dificuldade de locomoção. Quatro voluntários
(deficiente visual 1, deficiente visual 2, deficiente visual 3, idoso) destacaram a
necessidade de corrimões nas rampas como apoio necessário associado a estas, tal
elemento se mostrou essencial para dar mais estabilidade ao usuário. Percebe-se que
pessoas com mobilidade reduzida, como os idosos, também exigem apoios fixos em
rampas longas para facilitar a locomoção. O voluntário cadeirante relatou que sente
grande dificuldade em percorrer um trecho íngreme por falta de corrimão para apoio e
complementou sugerindo sempre utilizar materiais antiderrapantes em rampas, como o
utilizado no TPRA.
Outra dificuldade apontada pelo voluntário cadeirante foi a inclinação de uma rampa
que, embora esteja de acordo com a NBR 9050/2004 (ABNT, 2004), com inclinação
menor que 8,33%, proporcionou certa dificuldade e grande esforço na sua utilização.
Isto demonstra que nem sempre as normas atendem completamente o conforto dos
usuários.
Figuras 3 e 4 – Voluntária cadeirante e voluntário com deficiência visual
participando da técnica de passeio acompanhado.

Fonte: Autores, 2013.

Considerando que o voluntário sem deficiência não destacou qualquer observação
referente ao trecho, resolveu-se repetir a aplicação da técnica do passeio acompanhado
com outro voluntário sem deficiência em um dia chuvoso. Constatou-se que a maior
dificuldade era atravessar a faixa de pedestres em uma de suas extremidades, pois, o
acúmulo da água pluvial impossibilitava sua passagem dentro do percurso do TPRA,
como pode ser observado nas Figuras 5 e 6. Para isso, recomenda-se a implantação de
uma calha (córrego) lateral maior do que a existente, que atenda a demanda de
escoamento da água pluvial, evitando o acúmulo de água no local.
Figuras 5 e 6 – Acúmulo de água pluvial próximo à faixa de pedestres elevada e no
passeio.
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Fonte: Autores, 2013.

Muitos dos voluntários com deficiência visual relataram desconhecerem a
funcionalidade do piso tátil e necessitaram de outro ponto de referência, principalmente,
quando o percurso mudava de direção. Desse modo, indica-se o investimento em
implantação de guias de balizamento e jardins sensoriais, sempre que possível, visto que
se caracterizam como elementos de fácil aplicação e baixo custo.
Quando indagado sobre a importância do piso tátil na sua rotina dentro da Universidade
um voluntário com deficiência visual destaca outro ponto crítico a ser observado no
projeto, que vai além da implantação de pisos táteis: a conscientização dos demais
usuários do espaço, visto que foi observada, durante o passeio com este usuário, uma
moto estacionada sobre o passeio e um carro ultrapassando a faixa de pedestre enquanto
o participante atravessava a rua (Figuras 7 e 8).
Figuras 7 e 8 – Moto estacionada sobre o passeio e carro desrespeitando a travessia
do pedestre.

Fonte: Autores, 2013.

A usuária cadeirante comentou que a forma de implantação do piso tátil, no meio do
percurso, não atrapalha, pois entende que esta utilização está beneficiando os deficientes
visuais. Entretanto, a implantação do piso tátil no eixo central dos passeios com largura
de até 2m causou conflito no tráfego de pedestres, principalmente, quando usado por
uma pessoa com deficiência visual e por uma pessoa cadeirante. O conflito se dá
quando o usuário do piso direcional opta se orientar pelo tato, andando sobre ele,
causando problemas de fluxo. Recomenda-se, então, locar o piso tátil mais próximo a
um dos lados do passeio, de preferência para o lado onde houver alguma guia de
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balizamento natural ou construída, sempre que possível, e implantá-los também sobre as
faixas de pedestres elevadas, pois facilitaria a orientação do usuário.
3.3

Análise Conjunta e Proposição de Diretrizes

O diagnóstico identificou as barreiras arquitetônicas no percurso e foram discutidas as
recomendações necessárias, gerando diretrizes que nortearão o processo de tomada de
decisão para futuros projetos de rotas acessíveis.
Buscou-se com um quadro síntese apresentar os resultados obtidos, propondo suas
devidas adequações (Quadro 2):
Quadro 2 – Problemas e recomendações para futuros projetos de arquitetura.
Problemas encontrados

Recomendações propostas pelos usuários e pela
Norma 9050/2004 (ABNT, 2004)

Percursos sem guias de referência, além
do piso tátil.

Instalar guias de balizamento.

Valas sem grelhas.

Instalar grelhas para proteção das valas.

Rampas com i= 8,33%.

Sempre que possível reduzir a inclinação.

Necessidade de apoios/corrimãos nas
rampas.

Projetar apoios/corrimãos em rampas, mesmo nas
mais curtas.

Desgaste e descoloração do piso tátil no
passeio.

Implantar piso tátil em material resistente às
intempéries e tingido;
Seguir rigorosamente as especificações do projeto.

Ausência de piso tátil em faixas elevadas. Implantar piso tátil nas faixas de pedestres.
Ausência de postes sonoros.

Implantar sinalização sonora na travessia de vias.

Posicionamento do piso tátil no meio do
passeio.

Direcionar e implantar o piso tátil para um dos
lados dos passeios, sempre que possível.

Ausência de mapas táteis.

Instalação dos mapas táteis.

Fonte: Autores, 2013.

Desse modo, elencam-se as seguintes diretrizes gerais:

4



Consultar o usuário, em especial a pessoa com deficiência, durante a elaboração
de projetos acessíveis;



Elaborar um projeto abrangente, que não priorize um usuário ou uma deficiência
específica;



Especificar materiais resistentes e duráveis para um melhor desempenho e
menor custo ao longo dos anos;



Avaliar o desempenho do ambiente construído de forma contínua, como forma
de retroalimentar o processo de projeto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo desse contexto, percebe-se que a arquitetura possui recursos de fácil aplicação,
que contribuem para a acessibilidade do ambiente construído, promovendo uma
percepção do espaço legível que se reflete na apropriação do espaço pelos usuários com
segurança e autonomia, independente de suas limitações.
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Com a avaliação, observou-se que por mais que o TPRA se mostre eficiente, alguns
elementos se fazem essenciais para a ampla acessibilidade deste, como o piso tátil sobre
a faixa elevada de pedestres, que se mostrou uma aplicação essencial para os usuários
com deficiência visual, de acordo com as indicações feitas pelos voluntários nos
passeios acompanhados.
Com a avaliação ficaram claros ganhos referentes à mobilidade dos usuários, refletidos
no tempo de deslocamento, no conforto e na segurança; contudo, esse exemplo é muito
pontual, e irrisório em termos de dimensão, dado o tamanho da UFPB; sendo sua
ampliação essencial e urgente. Sugere-se ainda a diminuição da inclinação das rampas
para variações entre 6% e 7%, e deslocamento do piso tátil para um dos lados dos
passeios, que só foram ajustes reconhecidos com ajuda dos usuários. As demais
diretrizes propostas poderão servir como base para o planejamento de rotas acessíveis
externas pela Universidade ou qualquer outro projeto similar.
O TPRA é o ponto de partida para uma UFPB amplamente acessível a todos; trata-se de
um pequeno, mas significativo, trecho e importante meio de conscientização, que
mostra como o espaço pode contribuir positivamente para a inclusão, facilitando a
mobilidade dos usuários do Campus I.
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O presente artigo é fruto da tese de doutorado defendida pelo autor e investiga o
conceito de mutabilidade com vistas a contribuir para o processo e a análise de projetos
de Habitação de Interesse Social e seu desempenho ambiental. O estudo de caso do
Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado (CECAP) e o estudo documental do
debate para a apresentação do projeto realizado no ano de 1968, pelos arquitetos
Vilanova Artigas, Fabio Penteado e Paulo Mendes da Rocha, teve por objetivo
identificar a aplicação dos conceitos de mutabilidade abordados e compará-los aos
critérios de avaliação das certificações que vigoram no setor Habitacional (Casa Azul e
AQUA). Por fim, legibilidade e flexibilidade são novos critérios propostos para que,
incorporados nos processos de certificação de empreendimentos de interesse social,
venham a colaborar na perpetuação do desempenho ambiental conquistado pelo sistema
edificado. Acredita‐se que conceitos e critérios relacionados à mutabilidade têm
afinidade com o desempenho ambiental e que podem vir a colaborar no processo e na
qualidade de futuros projetos de Habitação de Interesse Social. Pode‐se dizer que a
proposta da presente pesquisa alinha‐se à de autores e arquitetos que almejam o alto
desempenho ambiental dos empreendimentos de interesse social.
Palavras-chave: Conjuntos habitacionais, mutabilidade, meio ambiente.
ABSTRACT
This article is the result of the doctoral thesis defended by the author and investigates the concept of
mutability in order to contribute to the process and project analysis of Social Housing and environmental
performance. The case study of the Housing Complex “Zezinho Magalhães Prado” (CECAP) and
documentary study of the debate for the presentation of the project conducted in 1968 by the architects
Vilanova Artigas , Fabio Penteado and Paulo Mendes da Rocha , aimed to identify the application of
concepts as mutability discussed and compare to the evaluation criteria of the certifications that apply in
Housing sector ( Casa Azul and AQUA ).Finally, mutability and flexibility are proposed as a new criteria
that incorporated in the certification processes of projects of social interest, will collaborate in the
perpetuation of environmental performance achieved by the built system. It is believed that concepts and
criteria related to the mutability have an affinity for environmental performance and that may collaborate
in the process and quality of future projects of Social Housing . It can be said that the proposal of this
research aligns to the authors and architects who crave the high environmental performance of projects
of social interest.

Keywords: Housing, mutability, environment.
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1

INTRODUÇÃO

A sociedade da informação é fluida e desliza. Este deslizar pelas mais variadas áreas do
conhecimento abriu portas para uma abordagem sistêmica e interdependente da
arquitetura. A casa contemporânea abriga um homem cujas necessidades estão ao sabor
de uma sociedade múltipla e em constante transformação. Não existe mais o objeto que
perdura, mas processos que para perdurarem precisam encontrar ambientes que os
absorvam. A arquitetura firme, rígida e permanente sente dificuldade em adequar-se ao
ambiente mutável das cidades e dos indivíduos, precisa de forma ambígua, transformarse para perpetuar e não gerar impacto negativo, entulho e poluição. O sistema
arquitetônico tem nova relação com o meio ambiente: não se isola e não se impõe, mas
interage, desloca-se, transforma-se.
No discurso de apresentação do projeto arquitetônico do Conjunto Habitacional Zezinho
Magalhães Prado realizado no ano de 1968, pelos arquitetos Vilanova Artigas, Fabio
Penteado e Paulo Mendes da Rocha, identificamos conceitos de mutabilidade que nos
remetem à revisão dos critérios de avaliação das certificações que vigoram no setor
Habitacional (AQUA e Casa Azul). Legibilidade e flexibilidade são novos critérios
propostos para que, incorporados nos processos de certificação de empreendimentos de
interesse social, venham a colaborar na perpetuação do desempenho ambiental
preliminarmente conquistado pelo sistema edificado.
2

O CONJUNTO HABITACIONAL ZEZINHO MAGALHÃES PRADO
(CUMBICA)
O Conjunto Habitacional de Cumbica é, depois de Brasília, a primeira experiência
feita no sentido da habitação popular capaz de funcionar em condições humanas e
racionais. Esse plano deve ser estimulado por todos que batalham pela solução da
habitação no Brasil, cujo déficit chega aos sete milhões de unidades. O Conjunto
Habitacional de Cumbica tem 10.600 moradias, não significa muito em termos
absolutos, mas é uma experiência que pelo seu funcionamento, sua organização e
seus padrões adotados, servirá de exemplo 1. (REVISTA CASA E JARDIM, 1968)

Parte integrante e ao mesmo tempo questionadora da política habitacional realizada pelo
Estado brasileiro a partir da década de 1960, o projeto do Conjunto Habitacional
Zezinho Magalhães Prado significou o exercício do ideário modernista, colaborando na
sua consolidação e no delineamento dos marcos que nortearam o planejamento das
cidades do país, visto estar alinhado ao modelo de ocupação de áreas distantes (padrão
periférico de crescimento), sem estrutura e sem acesso aos centros urbanos
desenvolvidos. Este padrão de ocupação segue os ditames da ausência da provisão do
Estado no que diz respeito à promoção de políticas habitacionais adequadas e de longo
alcance socioambiental. Resultado deste processo é que a população de baixa renda
criou, por conta própria, as condições necessárias à sua instalação, o que se acentua
ainda mais a partir da década de 1930 e teve forte repercussão na qualidade ambiental
das cidades brasileiras. Reféns da falta de alternativas econômicas e da especulação
imobiliária, esta população busca nas periferias o seu estabelecimento, o que leva a
criação de um paradigma representado na relação periferia, casa própria, autoconstrução
e degradação ambiental.
O Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães , no entanto, parece ser um dos poucos
registros em termos de política pública de habitação até essa época, apesar do Brasil já
1

Este artigo publicado em 1968 reproduz a grande expectativa que o projeto gerou na época.
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apresentar um déficit habitacional bastante elevado. É, pois, o Banco Nacional de
Habitação (BNH) e Caixa Estadual de Casas para o Povo (CECAP) que possibilitam a
aquisição de alguns imóveis, ainda que insuficiente e dentro de uma área ainda
urbanisticamente incipiente.
3

ABORDAGEM CONCEITUAL E CRITÉRIOS APLICADOS NO PROJETO

Em 1968 os arquitetos Vilanova Artigas, Fabio Penteado e Paulo Mendes da Rocha,
coordenadores e autores do projeto do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães
Prado, e o arquiteto Ruy Gama, da CECAP (Companhia Estadual de Casas Populares)
são convidados pelos alunos da FAUUSP a apresentar o projeto do Conjunto
Habitacional nesta época ainda em construção2. Participou também do debate o
arquiteto e professor da FAUUSP Candido Malta Filho.
Abordando aspectos importantes do projeto original o debate evidencia a preocupação
com temas como flexibilidade e mutabilidade do sistema arquitetônico. O urbanismo
aberto incorpora a dimensão temporal, absorvendo transformações sociais e
possibilitando a participação ativa dos moradores nas mudanças que serão incorporadas
ao projeto original. Coloca-se então em pauta a qualidade deste processo identificado
como “laisse-faire” em oposição à constrição imposta, segundo Candido Malta, pelo
urbanismo modernista. Esta discussão é extremamente pertinente ao tema da
mutabilidade e enfatiza a importância e complexidade das técnicas ou modelos que
articulam estes princípios.
Podemos creditar pelo menos parte do êxito do empreendimento à concepção do projeto
explicitada pelos arquitetos3 que considera a mutabilidade. Apesar do conjunto
habitacional não ter sido totalmente finalizado, elementos que podem ser caracterizados
como sua estrutura de suporte pode ser responsável pelos seus mais de 40 anos de
existência.
A seguir temos a análise do projeto do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães como
referencia para identificação de novos critérios de certificação do desempenho
ambiental de edificações de interesse social.
3.1

Legibilidade do sistema arquitetônico

3.1.1 Distâncias horizontais/ domínio visual
Os pilotis têm importante papel na visualização. Este domínio visual ao res do chão
proporciona segurança, possibilitando o encontro e aproximando os moradores. Esta
aproximação pode ser determinante para a postura participativa nas decisões
condominiais, principalmente na proposição de mudanças.
A escala humana é referência constante no relato em que se estabelece um raio de
150ms, como distância que as crianças andariam até a escola, o adulto até o terminal de
ônibus, e esta seria também a distância para “atender um conjunto de atividades
comerciais cotidianas” (REVISTA DESENHO, 1972).
3.1.2 Distâncias verticais / gabarito
2

Este debate foi publicado pela primeira vez em 1972 na revista Desenho, número 4 editada pelos
alunos da FAUUSP.
3
Debate realizado pelos coordenadores do projeto e os alunos da FAUUSP em 1968.
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O domínio espacial é proposto também nas dimensões verticais, visto que o gabarito de
quatro pavimentos das edificações proporciona a visualização pelas mães das crianças
que brincam nas áreas abertas ao rés do chão entre os blocos e nos espaços entre os
pilotis do pavimento térreo.
Estou salientando o aspecto de continuidade, o individuo aí está próximo de sua
pequena casa com jardim, num edifício alto ele estaria longe de tudo isto.
(REVISTA DESENHO, 1972)

3.1.3 Organização espacial
A legibilidade do conjunto é proposta pelos arquitetos também quando analisamos as
relações de organização espacial. O sistema de deslocamento com uma clara hierarquia
viária e o eixo principal que conecta os principais equipamentos propostos em projeto,
formam uma estrutura básica que colabora na compreensão da organização espacial e na
localização dos moradores.
A importante integração do conjunto habitacional com o bairro e a cidade é uma
premissa que encontra sintonia na “grande área central, aberta” para onde converge
“um grande movimento da convivência de toda uma população do entorno estimada
entre 100.000 a 200.000 pessoas,” muito mais do que os próprios 60.000 do conjunto.
Desta forma, nestas grandes áreas centrais, onde se localiza o comércio principal,
formara uma convivência dando assim aos moradores uma vida não isolada,
evitando que este conjunto se torne uma cidade-dormitório, com profundas
dificuldades de solução do problema de bem estar deste grupo. (REVISTA
DESENHO, 1972)

3.1.4 Identidade Cultural
As freguesias: Reforçando esta aproximação cultural com os moradores, Artigas
propõe as freguesias e não superquadras. Este termo de origem portuguesa e familiar à
população é uma aproximação com um urbanismo de raízes nacionais.
Na freguesia a densidade de prédios, eu creio, procura não afastar demais das
tendências de construção das vilas operárias espontâneas de São Paulo. (REVISTA
DESENHO, 1972).

Os setores: Além disto, temos a denominação dos setores com nome de estados
brasileiros organizados de acordo com as regiões e a própria orientação do plano geral
do conjunto. Na ordem iniciando-se do sul em direção ao norte: Rio Grande do Sul e
Santa Catarina, seguidos por Paraná e São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais,
Espirito Santo e Bahia, Alagoas e Sergipe sucessivamente. Esta orientação espacial e
identificação cultural, por sua vez, intensificam o sentimento de pertencimento por parte
dos moradores do conjunto habitacional estabelecendo vínculo que acentua a integração
social e ambiente favorável à organização social e política.
Esta é uma atitude em relação a própria cultura que não tem uma atitude de malícia
mas sim uma intenção de falar linguagem própria. (REVISTA DESENHO, 1972)

As cores: Além do gabarito baixo e dos espaços abertos de lazer e encontro entre os
blocos, a composição cromática com cores básicas é importante elemento cultural de
identificação e de localização dos setores (condomínios).
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As portarias: As portarias são elementos de reconhecimento dos vários setores. É
notória a identidade de cada uma e a participação dos moradores empenhados na
originalidade de seus condomínios. Estas intervenções que vêm acontecendo ao longo
da existência do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães podem ser talvez, fruto do
diálogo entre os moradores que se apropriam do espaço de forma positiva e autônoma.
3.2 Flexibilidade do sistema arquitetônico
3.2.1 Flexibilidade nos espaços externos
Paisagismo/áreas verdes: As áreas verdes são parte integrante na concepção do projeto
das unidades habitacionais e do traçado urbanístico, não se constituindo elemento
agregado ao projeto depois de sua concepção. Este paisagismo bastante generoso
representou um forte desafio para os arquitetos que postulavam empregar alta soma de
capital na execução destas áreas.
Este grande volume de áreas verdes são espaços que atendem às mais diversificadas
atividades no convívio dos moradores. Sua configuração tem se alterado e é peculiar a
cada setor do conjunto habitacional.
Espaços entre os blocos: Os espaços entre os blocos e sob os pilotis não têm uma
definição clara de uso, permitindo diferentes ocupações.
Para organizar as freguesias a solução sobre pilotis é uma decorrência natural do
fato de utilizar as áreas ligadas aos planos de acesso para uma série eventual de
atividades muito difíceis de prever, são áreas ligadas a recreação e que conduzem
naturalmente às áreas de comércio local da freguesia, aos pontos de ônibus e
principalmente às áreas de estacionamento. (REVISTA DESENHO, 1972)

As grandes áreas centrais: Fabio Penteado, por sua vez, apresenta o planejamento
geral do conjunto habitacional tendo como estrutura básica um sistema composto por
um grande espaço aberto que convergiria para áreas “de comércio e outras utilizações
[...] as mais generosas possíveis”, e que, por outro lado confluiria para as freguesias
densamente ocupadas. Estes espaços abertos teriam o importante papel de absorver
futuras dinâmicas sociais. A ocupação destas áreas dá-se na medida em que as relações
de convivência e apropriação do sistema edificado se consolidam, permitindo a
apropriação e participação dos envolvidos no processo de conformação do espaço em
transformação.
3.2.2 Flexibilidade nos espaços Internos
A planta livre: Espaço interno das edificações sem locação de pilares que poderiam
impedir a livre organização dos ambientes (planta flexível) e fechamentos com
divisórias removíveis.
As janelas em fita: Associada a planta livre, as janelas em fita permitem que as
divisórias tenham maior independência em sua localização.
Armários localizados embaixo e ao longo das janelas: Assim como as janelas em fita,
esta disposição dos armários dos quartos e cozinha permitem mudanças na configuração
interna dos espaços.
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Núcleo com as áreas molhadas: As áreas molhadas formando um bloco e liberam área
para que os ambientes contíguos tenham maior flexibilidade em seu layout.
4

AS CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS

É importante ressaltar que o empreendimento habitacional deve ser entendido como um
sistema em que os vários elementos que o compõem dialogam entre si e com o meio
ambiente, tendo como resultado feedbacks responsáveis por mudanças e pela autonomia
do sistema edificado. O isolamento de um destes elementos pode comprometer o
desempenho ambiental do sistema como um todo. Portanto, os critérios que compõem e
avaliam o sistema devem garantir o diálogo entre as várias partes que compõem o todo.
Diferentemente das certificações AQUA e Casa Azul, que são direcionadas para
empreendimentos de todas as modalidades de habitação, as recomendações de medidas
e instrumentos de gestão desenvolvidos pelo programa de Tecnologia de Habitação
(Habitare) são especificas para Habitação de Interesse Social. Esta observação é
relevante se considerarmos que as habitações de Interesse Social tem o estado como
financiador e empreendedor, ficando a iniciativa privada com a responsabilidade da
incorporação e construção dos empreendimentos aprovados ou licitados. O mutuario é
inscrito em um cadastro único mediante o atendimento de condições estabelecidas (
renda máxima e não possuir imóvel próprio) e o grupo de moradores beneficiados é
formado antes da execução da obra. Portanto, um importante diferencial quando
falamos de empreendimentos de Interesse social, é que já existe formado ou pode ser
identificado, um grupo de moradores que ocuparão os imoveis desde o inicio do
empreendimento. A participação dos moradores e comunidade e os critérios para análise
dos projetos podem, deste modo, ser aplicados desde as fases iniciais de concepção do
empreendimento .
Reconhecem-se os conceitos de mudança e de interdependência, advindos da
cibernética e do pensamento sistêmico no projeto desenvolvido e defendido por Artigas
e equipe técnica da CECAP para o projeto do Conjunto Habitacional Zezinho
Magalhães. Emergem desta análise dois critérios que constituem o suporte do sistema
edificado e que podem ser identificados como fundamentais para a perpetuação do
desempenho ambiental positivo do conjunto habitacional: legibilidade e flexibilidade.
As certificações ambientais cumprem importante papel sistematizando e definindo
critérios para análise de projetos arquitetônicos que devem agregar qualidade ao
ambiente
em que se inserem. Analisando comparativamente as certificações
internacionais atuantes no Brasil e que foram de alguma forma modelo para os únicos
selos que certificam as habitações e os conjuntos habitacionais, Processo AQUA e o
Selo Casa Azul, reconhece-se a necessidade de incorporar critérios relacionados ao
conceito de mutabilidade para garantir o contínuo processo de qualificação ambiental do
sistema edificado, diluindo fronteiras e intensificando seu diálogo com os vários agentes
intervenientes. Segundo Ashby(1957), estas mudanças serão efetivas e determinantes a
partir do momento em que os atores envolvidos compreendem e apreendem os
elementos envolvidos na dinâmica (mudança de segunda ordem), senão,
“transformações sem fim” ou reformas, podem determinar um fluxo indevido de
emissões sem existir uma real e positiva mudança no sistema. Esta afirmação, de certa
forma, já pode ser evidenciada em projetos certificados, mas que, por não incorporarem
a mutabilidade como critério, após a entrega do empreendimento redundam em sistemas
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edificados que nada, ou pouco resguardam do desempenho ambiental que os
certificaram.
A participação de cada um destes atores é fundamental para que o diálogo se
estabeleça, e os feedbacks sejam absorvidos pelo sistema. No caso do objeto em estudo,
Habitação de Interesse Social, a participação do morador e comunidade desde o início
do projeto será responsável pela qualidade do desempenho do sistema, uma vez que os
construtores e empreendedores ao entregarem a “obra” perderão vínculo com o
empreendimento e os moradores e comunidade permanecerão dialogando com o meio
ambiente. Portanto e importante sistematizar estes critérios e propô-los como parte do
escopo da metodologia de análise dos empreendimentos que buscam o alto desempenho
ambiental.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dois conceitos dão suporte a mutabilidade do sistema: a legibilidade com o papel de
viabilizar mudanças e a flexibilidade que absorve as mudanças.O grau de legibilidade
do sistema pode ser averiguado a partir de propostas projetuais como distâncias
horizontais, domínio visual,distâncias verticais, gabarito, identidade cultural e
organização espacial (eixos, hierarquia nos sistemas de circulação, simetria e ritmo), e o
grau de flexibilidade a partir da proposição de áreas externas flexíveis (áreas verdes,
espaços que permitam usos diversificados) e áreas internas flexíveis (uso de tecnologias
que permitam a reorganização dos espaços).
Estes dois critérios sugeridos para a avaliação da certificação ambiental, flexibilidade e
legibilidade, associados ao processo participativo, são relevantes para o desempenho
positivo do sistema arquitetônico e a eles pode-se creditar grande parte das ações
propostas pelos moradores, seja no âmbito das interdependências internas ou na
interdependência com o meio ambiente que o circunda, tanto de dentro para fora como
de fora para dentro. Percebe-se como resultado desta dinâmica, que o Conjunto
Habitacional Zezinho Magalhães Prado “absorveu” e foi “absorvido” pela cidade de
Guarulhos, de tal forma que hoje se transformou em vetor de desenvolvimento regional
e qualidade de vida.
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RESUMO
A crescente demanda por rapidez na construção, menores custos e maior controle da qualidade geram
uma complexidade na gestão do processo de projeto. Estudos voltados aos projetos industriais ou obras
por encomenda ainda são em minoria, ou seja, há poucos trabalhos desenvolvidos e publicados sobre este
tema. Além disso, especificamente no segmento escolhido, a complexidade e a diversidade dos projetos,
associadas às inúmeras exigências de mercado, demandam melhorias das práticas de gestão de projetos.
O trabalho tem como objetivo identificar, por meio de estudos de caso, as ações de gestão utilizadas em
projetos industriais (obras por encomenda), caracterizar o processo de projeto, assim como analisar a
atuação dos gestores de projeto e suas dificuldades.
A pesquisa em questão compõe-se de três fases que se sobrepõem: a primeira fase contempla uma revisão
bibliográfica de conceitos relevantes para o estudo; a segunda corresponde à apresentação e discussão de
estudos de caso, visando caracterizar a gestão do processo de projeto no segmento dos projetos
industriais; a terceira e última fase corresponde à reflexão sobre os principais pontos críticos identificados
nos estudos de caso. Como resultado, será possível propor diretrizes aos agentes envolvidos, visando à
melhoria contínua e a potencializar o sucesso da gestão de projetos industriais.
Palavras-chave: gestão do processo de projeto, qualidade do projeto, projetos industriais.

ABSTRACT
The diversity of the industrial projects and market requirements increasingly demand design process
evolution. Research studies related to industrial projects are still quite rare, i.e. there is little work done
and published on this theme. In the specific market branch, the rising need for speed in construction,
lower costs and quality assurance generate complexity in managing the design process and require
design quality improvement. Through a multiple case study, this paper aims to identify the design
process, difficulties involved in the design manager tasks and the design management practices
performed by the companies studied. The research was carried on throughout three stages: relevant
literature review; case studies on industrial projects; and the reasoning based on the main points
detected during the cases analysis.
Keywords: design management, design quality, industrial projects.

1

INTRODUÇÃO

Os empreendimentos industriais mobilizam diferentes especialidades na concepção e
desenvolvimento de seus projetos. As particularidades determinam as atuações de cada
agente envolvido. São eles: clientes, profissionais de projeto, consultores e construtores,
cada qual com seus objetivos e perspectivas particulares. Segundo Grilo (2002), clientes
demandam conformidade com o cronograma, orçamento e a qualidade especificada;
projetistas buscam geração imediata e contínua de receita, reconhecimento profissional
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e emprego mínimo de recursos; construtores procuram meios e métodos viáveis, com
um cronograma factível, um canteiro seguro e uma rentabilidade adequada.
As dificuldades técnicas e comerciais entre clientes e projetistas se iniciam logo nas
contratações. Segundo Melhado et al. (2006), pode-se dizer que há poucos elementos
reconhecidamente aceitos para a definição do conteúdo dos projetos a serem entregues
e dos serviços a serem prestados pelos projetistas; é muito comum a falta de clareza por
parte dos clientes de propósitos e objetivos a serem alcançados – faltam referências para
escopo de serviços de projeto.
Este artigo em como objetivo identificar, por meio de estudos de caso, as etapas de
gestão utilizadas em projetos industriais (obras por encomenda), caracterizar o processo
de projeto, assim como analisar a atuação dos gestores de projeto e suas dificuldades.
Foi adotado o método de estudo de caso. De acordo com Yin (2001), estudos de caso
podem ser considerados como uma das ferramentas possíveis para a realização de
pesquisas. Esse tipo de ferramenta deve ser utilizado quando se pretende conhecer as
características de eventos contemporâneos da vida real, principalmente quando o foco
da pesquisa são as questões de “como” e “porque” determinados eventos ocorrem, sobre
os quais o pesquisador possui pouco ou nenhum controle.
Como resultado, são propostas algumas diretrizes para a gestão de projetos industriais,
com foco na qualidade do projeto, e visando à melhoria contínua e a potencializar o
sucesso da gestão de projetos industriais.
2
2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Gestão de projetos (project e design management)

O processo de projeto constitui em ações e atividades inter-relacionadas que são
realizadas de forma a obter um conjunto, definido por produtos, resultados ou serviços.
A atuação conjunta dos grupos de processos é necessária em qualquer projeto, eles
possuem “claras dependências internas e devem ser realizados na mesma sequência em
cada projeto, independentemente da área de aplicação ou das especificações do ciclo de
vida do projeto aplicado” (PMI, 2008).
De acordo com Coelho (2006), gestão de projetos é um ambiente integrador, e esta
integração exige que cada processo seja associado e conectado a outros processos para
facilitar a sua coordenação.
No início dos projetos, são os processos de iniciação que consomem a maioria dos
recursos. Com o decorrer do tempo, os processos de planejamento, seguidos dos
processos de execução e, finalmente, dos processos de encerramento, passam a
consumir mais recursos.
Esse conjunto de processos pode se referir ao empreendimento como um todo
(“project”), ao projeto (“design”), à execução da obra ou a todos esses. O que implica,
neste último caso, uma sequência de fases de iniciação, planejamento, execução,
controle e encerramento encadeadas.
2.2

Aspectos críticos da gestão de projetos

Etapas do Processo de Projeto: de acordo com Bertezini (2006), a subdivisão do
processo de projeto em etapas é importante, pois permite: que sejam identificadas as
atividades a serem realizadas durante o processo, visando atingir ao seu objetivo final;
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que cada atividade tenha seu conteúdo e informações necessárias bem definidas, além
de seus produtos finais; que sejam atribuídas responsabilidades específicas para cada
atividade, o que contribui para a transparência do processo e para o fluxo de
informações; que sejam disponibilizados os recursos necessários para a execução de
cada atividade, obtendo-se vantagens quanto a custos e prazos.
Agentes do Projeto: o desenvolvimento dos empreendimentos depende da interação
entre os diversos agentes que atuam em cada etapa de seu ciclo de vida e que interferem
direta ou indiretamente no processo de projeto (MEDEIROS, 2012). São constituídos
por equipes multidisciplinares complexas, formadas por clientes, projetistas e
construtores, com o objetivo de prover os recursos necessários a cada projeto. Os
empreendimentos industriais mobilizam diferentes especialidades na concepção e
desenvolvimento de seus projetos. A intensificação das exigências dos clientes em
termos de prazos, custos e qualidade tem estimulado a introdução de inovações em
tecnologias e métodos de gestão (GRILO, 2002). Neste cenário, o arranjo de uma
equipe que privilegie a interatividade entre os agentes é de extrema relevância para que
sejam atendidas essas limitações de custo, tempo e especificações do projeto exigidas.
Equipe Multidisciplinar e Coordenação: o aumento do volume de produtos gerados
(disciplinas de projeto), a elevação do fluxo de informações e a necessidade de maior
integração e compatibilização entre os intervenientes, em prazos de desenvolvimento
global cada vez mais reduzidos, implicaram uma maior demanda e uma maior
complexidade na gestão do processo de projeto (MELHADO et al., 2005). E pela
multidisciplinaridade do processo, surge em decorrência a necessidade de criar uma
orientação dos trabalhos de cada um dos especialistas, segundo um mesmo conjunto de
diretrizes, com a priorização das tarefas de acordo com os objetivos gerais do
empreendimento e baseada em critérios voltados à qualidade (MELHADO, 1994).
Estrutura Organizacional Matricial: as organizações matriciais, muito utilizadas por
empresas projetistas, são uma combinação de características das organizações
funcionais e projetizadas. As matrizes fracas mantêm muitas das características de uma
organização funcional e o papel do gerente de projetos é mais parecido com a de um
coordenador ou facilitador do que com o de um gerente de projetos propriamente dito.
As matrizes fortes possuem muitas das características da organização projetizada e
podem ter gerentes de projetos em tempo integral com autoridade considerável e pessoal
administrativo trabalhando para o projeto em tempo integral. Enquanto a organização
matricial balanceada reconhece a necessidade de um gerente de projetos, ela não
fornece a ele autoridade total sobre o projeto (PMI, 2010).
Contratação: os sistemas contratuais exercem uma notável influência na gestão do
empreendimento, na medida em que definem as relações contratuais e funcionais entre
os agentes. Sistemas contratuais inadequados podem conduzir a acréscimos nos custos e
atrasos, reivindicações e disputas, bem como perda da qualidade do investimento nos
empreendimentos (GRILO; MELHADO, 2002). Para ser eficiente, a gestão de contratos
requer planejamento, que deve ser feito antes da assinatura do contrato, em paralelo
com a análise do risco de execução do projeto que se deseja contratar (RICARDINO;
SILVA; ALENCAR, 2008).
Segundo Carvalho e Rabechini (2005), muitos empreendimentos requerem entregas que
são impossíveis de serem desenvolvidas, pois dependem de competências que estão fora
do âmbito do projeto. Nestes casos, os projetistas abrem mão de desenvolver produtos
ou serviços no projeto e buscam, através de terceiros, mão de obra e bens para serem
incorporados ao projeto. De acordo com Silva (1999), o processo de terceirização de
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atividades traz como consequência uma degradação de determinados processos de
gerenciamento, pois muitas vezes é feita uma transferência da responsabilidade pela
condução dos processos de planejamento, em um nível de detalhe incompatível com o
grau de responsabilidade global transferida ao fornecedor, que pode implicar riscos nem
sempre plenamente identificados.
Gestão da Informação e da Comunicação: as atividades relacionadas ao
planejamento, execução, monitoramento e encerramento de um projeto são dependentes
de informações que devem ser disponibilizadas no tempo da demanda (Fagundes et al.,
2005). No início do projeto, quando da análise de requisitos, os agentes envolvidos são
considerados como a principal fonte destes requisitos para o desenvolvimento do
projeto. De acordo com o PMI (2008), os gerentes de projeto gastam a maior parte do
seu tempo se comunicando com os membros da equipe e de outras partes interessadas
do projeto, que sejam internas (em todos os níveis da organização) ou externas à
organização. Conduzir e estimular a efetiva comunicação entre os agentes envolvidos no
projeto têm se tornado tarefas difíceis. Oliveira (2005) afirma que a troca constante de
fornecedores, as relações dinâmicas entre os agentes e seus diferentes interesses são
fatores que tornam difícil a flexibilização do processo e tendem a incrementar também a
dificuldade na troca de informações.
Gestão da Qualidade: com o aumento dos agentes envolvidos e maior complexidade
de gestão, faz-se necessário a criação de mecanismos de avaliação, verificação e
controle em cada etapa do projeto. Esta prática deve ser aplicada ao projeto como um
todo, mesmo que parte dele seja elaborada por terceiros. Durante a execução do projeto,
profissionais irão atender a esses requisitos considerando as melhores soluções técnicas
e econômicas. A análise crítica é uma etapa fundamental do processo, pois é possível
identificar e minimizar os desvios do projeto em relação aos requisitos inicialmente
definidos (Melhado et. al., 2005).
Gestão do Conhecimento: o reflexo de uma estrutura organizacional aderente às
estratégias da empresa é sua comunicação. Nas empresas inovadoras a comunicação não
é transmitida de cima para baixo seguindo um só caminho e, normalmente, é
compartilhada por um número significativo de interessados de forma a atenderem seus
requisitos. Há pelo menos três variáveis a serem consideradas na gerência da inovação:
informação, tempo e pessoas. As empresas que melhor gerenciam a inovação são
aquelas que disponibilizam a informação certa para a pessoa certa na hora certa. Esta
capacidade só é conseguida por meio de um processo de gerência do sistema de
comunicação que no seu estágio de maior abrangência constitui-se no que é hoje
chamado de gestão do conhecimento (RABECHINI JÚNIOR; CARVALHO;
LAURINDO, 2002).
3
3.1

ESTUDOS DE CASO
Empresa A

A projetista é uma empresa brasileira de projetos, gerenciamento, engenharia e
fornecimento de pacotes EPC/EPCM fundada em 1987. Possui matriz na cidade de São
Paulo e filiais em: Vitória (ES), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), São Luís (MA),
Belém (PA) e Neuquén, na Argentina. Além destas unidades, conta ainda com grupostarefa alocados no Brasil e no exterior.
Com cerca de 2.300 profissionais (sendo que 83% atuam na área técnica e 17% na
administrativa), a projetista possui diversos clientes de diferentes segmentos como
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Mineração, Metalurgia, Siderurgia, Fertilizantes, Óleo e Gás, Petroquímica,
Infraestrutura, Energia, Projetos Portuários, Gerenciamento de Implantação e
Construções.
A empresa realiza serviços de consultoria e estudos (estudos de mercado / viabilidade
técnico-econômica, impactos ambientais, HAZOP, análise de riscos de projetos);
engenharia de projeto conceitual, básico e detalhado (disciplinas de Processos
Químicos, Processos Mínero Metalúrgicos, Sistemas de Utilidades, Tubulações,
Sistemas de Combate a Incêndio, Mecânica, Sistemas de Ventilação e Ar Condicionado,
Eletricidade, Instrumentação, Controle e Automação, Arquitetura, Estruturas Metálicas,
Estruturas de Concreto e Fundações, Infraestrutura Civil, Geologia e Geotecnia);
Suprimentos (compras de equipamentos e materiais, diligenciamento de fabricação,
inspeção de fabricação, coordenação e logística de transporte, gestão de materiais
(controle de almoxarifado); Comissionamento /Assistência à Partida e Pré-Operação;
Gerenciamento de Implantação e Construções.
A gestão de projetos na Empresa A está vinculada ao corpo gerencial da empresa
formado pelos coordenadores de projeto e departamento de planejamento. Tanto os
coordenadores quanto os planejadores respondem diretamente às diretorias dos
segmentos industriais e de gerenciamento.
3.2

Empresa B

A empresa de Engenharia Consultiva foi fundada em 1990. Possui matriz em São Paulo
e filiais no Rio de Janeiro/RJ e Esteio/RS, oferecendo serviços de Projetos Básicos e
Detalhamento, Engenharia de Suprimentos, Gerenciamento de Empreendimentos,
Serviços em EPC´M, Estudos Ambientais, Avaliações e Diagnósticos.
Com cerca de 800 colaboradores, a empresa atua nos segmentos industriais de Óleo,
Gás e Petroquímica (Refinarias, Plantas Petroquímicas, Dutos e Terminais), incluindo
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Saneamento de Água e Esgoto, Estudos
Ambientais e Recursos Hídricos) e Infraestrutura (Transportes Multimodais,
Infraestrutura Urbana e Energia).
A empresa possui uma ampla gama de disciplinas desenvolvidas por profissionais
qualificados, são elas: analista de sistemas, coordenadores, gerentes, civil, elétrica,
equipamentos, instrumentação, tubulação, processo químico, materiais, planejamento,
qualidade e HSE, entre outras.
3.3

Estudos de caso

O Caso 1 refere-se a uma Usina Siderúrgica que terá capacidade anual de produção de
2,5 milhões de toneladas de placa. O empreendimento tem investimento estimado em
R$ 5,8 bilhões e terá geração de 16 mil empregos na fase de implantação. Além da usina
para produzir placas e aços laminados, o empreendimento compreende a construção de
um acesso ferroviário, para receber o minério de ferro, e a construção de um terminal
fluvial no rio Tocantins, para receber o carvão mineral e fazer o escoamento da
produção siderúrgica até o Terminal Portuário de Vila do Conde, em Barcarena (PA).
Além de atender à produção da siderúrgica, a futura hidrovia deverá servir a outras
atividades socioeconômicas da região. Para elaboração dos projetos acima foram
vendidas 5.000 Hh (cinco mil horas técnicas) de engenharia e 1.000 Hh (mil horas
técnicas) de coordenação e planejamento, sendo prazo contratual de cinco meses,
regime de contratação por preço global no valor total de R$ 754.594,86 para execução
dos serviços.
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Quanto ao Caso 2, trata-se da implantação de uma Unidade de Recuperação de
Hidrogênio e Construção Civil do Sistema de Enqriquecimento de Oxigênio – UHR. A
unidade projetada terá uma capacidade nominal de carga de 322.000 Nm³/d e produção
estimada de 200.000 Nm³/d de hidrogênio e 122.000 Nm³/d de gás combustível. Para os
serviços a Preço Global de Projeto de Detalhamento os honorários profissionais
consistem em R$ 3.682.712,80 (três milhões seiscentos e oitenta e dois mil, setecentos
doze reais e oitenta centavos) compreendendo 28 mil horas de engenharia e prazo
previsto de 14 (meses).
Com relação ao Caso 3, tem por objetivo a elaboração de Projeto Básico e Executivo
para novos estudos e/ou ampliações de edifícios, áreas de produção, envase, embalagem
e utilidades existentes no site, a partir de projeto conceitual consolidado. A fábrica
inclui um total de três unidades de produção para produtos cosméticos, fragrâncias e
produtos de higiene pessoal. Para a prestação dos serviços definidos, o valor estimado
do projeto é de R$ 3.598.182,78 (três milhões quinhentos e noventa e oito mil, cento e
oitenta e dois reais e setenta e oito centavos), com o prazo estimado de 5 meses e 27 mil
horas de engenharia.
3.4

Descrição e análise dos principais aspectos dos casos estudados

Após coleta de dados baseada em um protocolo de estudo de caso múltiplo,
confrontados com a bibliografia, foram estabelecidos temas prioritários de análise,
subdivididos em subtemas (conforme se pode ver nas duas primeiras colunas do Quadro
1). O Quadro 1 apresenta, de forma resumida, uma síntese contendo as principais
observações realizadas nos três estudos de caso.
Quadro 1 – Síntese dos Estudos de Caso
Tema

Gestão de
Projetos

Subtema

Project
Management

Caso 1 (Empresa A)

Caso 2 (Empresa B)

Iniciação: informação de
referência ("as built"
desatualizado instalações não
Iniciação: informação de mapeadas /
especificações e
referência (falta de
quantidades de
informações reais e
confiáveis dos principais materiais falhas)
equipamentos do
Planejamento: mudança
empreendimento /
de escopo / questões
sondagem realizada em climáticas /
período de seca)
reestruturação
organizacional da
Planejamento:
contratação de terceiros projetista
Execução: integração de
Execução: integração
equipe projeto-obra
entre atividades, riscos
(fator geográfico
Controle: terceiros
dificultou o processo de
Encerramento: n.a.
comunicação)
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Caso 3 (Empresa A)
Iniciação: informação de
referência (falta de
informações reais e
confiáveis dos principais
equipamentos utilizados catálogos / lay
out da área de
microbiologia divergia de
informações enviadas no
início do projeto / atraso
na definição de reatores
/ Problemas na fase de
execução - “as built” interferências de
tubulações)
Falta de experiência da
projetista em BIM

Controle: Gestão de MO
(falta de controle das
modificações realizadas falta de registro das
premissas adotadas)
Encerramento: n.a.

Gestão
do
Processo
de
Projeto

Planejamento:
esclarecimento do nível
de detalhamento do
projeto / rotatividade da
equipe da projetista /
inexperiência em BIM e
sistema hidrossanitário a
vácuo (contratação de
terceiros)
Execução: falta de
conhecimento de BIM;
Controle: Atividades de
modelagem 3D ( a
inexperiência dificultou
controle de atividades /
Muitas alterações de
escopo - dificuldade na
gestão de MO
Encerramento: n.a.

Design Análise crítica e
Mana- verificação do projeto
gement (design)

Análise crítica e
verificação do projeto
(design)

Falta de know how (BIM
e sistema
hidrossanitário)

Falta de informações
necessárias para
desenvolvimento das
atividades - utilizado
referências disponíveis
Etapas
em etapas anteriores
do
(projeto básico);
Processo Falta de recursos
de
disponíveis para
Projeto realização do projeto de
drenagem - contratação
de terceiros;
Falta de gestão da
contratação de terceiros.

Falta de informações
para execução da obra
(“as built”)
Gestão de Risco para
atividades que
dependiam de fatores
externos
(desmobilização de
canteiro do vizinho)
Gestão de Risco para
questão climática?
Precisão (verificação) do
projeto quanto a
quantificação de
materiais

Atraso na definição de
requisitos (dados de
processo, especificações
de tanques..)
Falta de informações de
referência necessárias
para desenvolvimento
das atividades - utilizado
referências disponíveis
em catálogos de
equipamentos
Grande quantidade e
nível de alterações de
projeto solicitado pelo
cliente.

Cliente;
Construtora/
Gerenciadora;
Projetista;
Montadora

Cliente;
Construtora /
Montadora;
Projetista

Rotatividade dos
membros da equipe de
projeto (coordenadores,
job leaders e projetistas)
devido à carência de
profissionais e também
ao atendimento a outros
projetos gerou perda de
histórico do projeto,
revisões de projetos já
aprovados e muito
retrabalho

Muitas alterações na
liderança, tanto no corpo
técnico como na gestão
por parte da projetista

Agentes
Envolvidos

Cliente;
Consultoria técnica
externa;
Projetista

Equipe
Multidis- Rotatividade de
ciplinar e coordenadores e
Coorde- planejadores
nação
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ContrataModali- Preço Global
ção de
dade
Projetos
Estrutura
Organiza- Tipologia Matricial
cional
Informações de
referência faltantes

Gestão
Informações de projeto
da Inforrecebidas por terceiros
mação não verificadas, ou seja,
não confiáveis

Gestão da
Informação e
da
Comunicação

Gestão
Falta de plano de
da
comunicação com
Comu- terceiro
nicação

Preço Global

Preço Global

Matricial

Matricial

Atraso na entrega do
projeto (recursos
insuficientes para a
necessidade do projeto)
gerando problemas a
resolver na fase de
execução

Informações de
referência faltantes

Falta de informação pelo
cliente para “as built”
Não cumprimento da
matriz de distribuição de
documentos (falta de
controle de versões dos
As várias formas de
projetos / utilização de
recebimento de projetos
revisões superadas)
(solicitadas pelo próprio
Fator geográfico equipe
cliente) gerou utilização
projeto - equipe obra
de revisões superadas na
Falta de equipe de
obra
engenharia
O cliente também não
multidisciplinar para
tinha controle interno de
verificação e análise
recebimento de projetos
crítica do projeto
efetivo
A projetista não
Falta de recursos por
mobilizou equipe para
parte do cliente para
assistência técnica a
atender a demanda de
obra devido à redução
definições de projeto
de orçamento, ou seja,
(equipe reduzida sem
não foram alocados
todas as especialidades
recursos para essa
necessárias)
atividade
Falta de participação de
agentes envolvidos em
reuniões e decisões

Gestão da
Qualidade

Falta de qualidade nas
informações de
referência recebidas
pelo cliente
Falta de verificação e
análise crítica dos
projetos quanto às
contratações externas

Validação de projeto
pelo cliente quanto a
análise, comentário e
aprovação (não havia
recurso)
Utilização de revisões
superadas de projeto na
obra
Informação de
referência pelo cliente
(“as built”)
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Informação de
referência pelo cliente
(no “as built” não havia
locação de dutos, o que
causou acidente em obra
quando da perfuração de
estacas)

Gestão
do
Conhecimento

Falta de controle e
banco de dados de
conhecimento: lição
aprendida quanto à
contratação de terceiros

n.a. – não avaliado

4

Organização das
informações (banco de
dados do projeto)

Falta de controle e
banco de dados de
conhecimento: lição
aprendida quanto ao uso
de BIM

Fonte: Pesquisa de Mestrado em andamento – Primeira Autora

DIRETRIZES

Como resultado da análise dos casos e diante dos conceitos de gestão apontados pela
revisão bibliográfica, foram detectados pontos em comum que sugerem algumas
diretrizes preliminares.
Os dados iniciais para o desenvolvimento do projeto (coleta / entrada de informações)
têm grande relevância e estas informações devem ser confiáveis, para que o projeto
tenha qualidade, diminuindo riscos em relação a atrasos e aumento de custos. No Caso
1, foi possível observar que as informações que alimentaram o processo de projeto
possuíam um grau de incerteza muito grande e, com a falta de colaboração do cliente no
que diz respeito à qualidade da informação, tornaram-se uma grande fonte de prejuízos.
No Caso 3, faltaram informações de referência. Nesse mesmo caso, foi bastante crítico o
desconhecimento e inexperiência da Empresa Projetista para o uso da Modelagem da
Informação da Construção (BIM). Também foi constatada deficiência por alocação
insuficiente de recursos (Caso 2). Em entregas parciais dos projetos, a integração entre
as disciplinas envolvidas, compatibilização e análise crítica devem ser considerados
“pilares” do processo de projeto. Foram observadas deficiências graves de gestão nesse
aspecto, nos casos estudados. Outro aspecto crítico diz respeito à gestão da qualidade.
No Caso 2, problemas gerados pela falta de controle na distribuição de documentos
levaram à utilização de versões canceladas pela equipe de obra.
Em um exercício rápido, podem ser elencadas cinco diretrizes para a gestão de projetos,
dentro do contexto característico dos três casos:
Diretriz 1: prioridade deve ser dada à definição e correta aplicação da matriz de
responsabilidades do projeto, incluindo-se a o cliente e suas equipes técnicas, como
forma de prevenir decisões erradas, mal fundamentadas ou não validadas.
Diretriz 2: atenção quanto à qualidade da informação disponibilizada pelo cliente ou
por terceiros, submetendo-a a verificação e análise crítica, em todas as etapas, de modo
a tornar o projeto confiável e reduzir retrabalho.
Diretriz 3: um sistema de controle de documentação, confiável e capaz de rastrear a
circulação dos documentos de projeto, é imprescindível para se garantir que as
informações corretas prevaleçam.
Diretriz 4: a qualificação e dimensionamento das equipes de projeto deve ter garantia
de adequação aos requisitos de projeto estabelecidos desde o contrato; eventuais
situações de qualificação insuficiente devem ser objeto de análise e mitigação de riscos.
Diretriz 5: identificada a necessidade de aquisição de serviços externos, deve-se
elaborar uma análise de riscos, principalmente em relação a prazo e qualidade, de modo
a garantir que o trabalho de uma equipe terceirizada atenda aos objetivos do cliente.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um dilema sugerido pela análise dos estudos de caso está intimamente ligado às
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responsabilidades atribuídas a partir da ocorrência de problemas. Houve quebras de
procedimento, em alguns casos, mas parece ter faltado uma gestão mais efetiva em
várias situações; especialmente, com enfoque preventivo.
No entanto, a maioria dos desvios no processo de projeto identificados nos projetos
industriais estudados possui a participação da coordenação de projetos como a
responsável pelo resultado obtido. Dificuldades e falhas da coordenação, comuns aos
casos analisados, significaram prejuízos quanto ao prazo, custo e qualidade
comprometendo o sucesso do projeto.
Outra questão de difícil equacionamento para a gestão de projetos no segmento
estudado consiste em como controlar o "risco-cliente"; em boa parte das dificuldades e
insucessos relatados, o cliente estava na origem do processo, revelando-se um fator de
risco que não teve adequado tratamento por parte dos gestores.
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RESUMO
A partir de 2009, os empreendimentos destinados à habitação de interesse social no Brasil têm sido
construídos com o apoio do Minha Casa Minha Vida, Programa do Governo Federal em parceria com
estados, municípios, empresas e entidades. Esse Programa constitui a mais importante estratégia
direcionada à redução do déficit habitacional brasileiro desde o BNH, a despeito das razões subjacentes à
sua proposição. Apesar de seu expressivo desempenho quantitativo e do curto tempo de implementação,
muitas edificações recém-entregues aos moradores dos conjuntos habitacionais têm apresentado
patologias e problemas construtivos. O presente artigo é parte do estudo de caso realizado na disciplina de
mestrado intitulada “Avaliação Pós-Ocupação do Ambiente Construído”, que teve como objeto a
avaliação técnico-construtiva do Conjunto Residencial Floresta, destinado a famílias com renda inferior a
três salários mínimos, localizado em Viçosa, Minas Gerais. Trata-se de um condomínio vertical composto
por cinco blocos de quatro pavimentos, com quatro apartamentos por pavimento, totalizando 80 unidades
habitacionais. A pesquisa compreendeu o levantamento da memória do projeto e o levantamento de
campo por meio do método walkthrough, acompanhado de registro fotográfico e da descrição de
patologias observadas “in loco”. Posteriormente realizou-se a avaliação analítica do sistema construtivo a
partir dos critérios de desempenho propostos na ABNT NBR 15575-1 Edificações Habitacionais –
Desempenho – Parte 1: Requisitos Gerais. Como resultado constataram-se manifestações patológicas de
diversas naturezas, decorrentes tanto de falhas de projeto quanto de execução, além de problemas
decorrentes da falta de manutenção dos blocos de edifícios. As constatações apresentadas nesse estudo
contribuirão para a ampliação do estado da arte acerca dos resultados do Programa Minha Casa Minha
Vida, bem como para o aprofundamento na utilização da norma de desempenho recém-aprovada. Além
disso, apresentam-se recomendações e diretrizes projetuais, com a finalidade de orientar a elaboração do
projeto arquitetônico e a execução de novos empreendimentos habitacionais.

Palavras-chave: avaliação pós-ocupação; sistema técnico-construtivo; Programa Minha Casa Minha
Vida.

ABSTRACT
From 2009, the enterprises for housing with social interest in Brazil have been built with the support of
the Minha Casa Minha Vida, a Federal Government Program in partnership with states, municipalities,
companies and other entities. This program is the most important strategy to reducing the housing deficit
from the BNH, regardless of the underlying reasons for its proposition. Despite its expressive quantitative
performance and the short implementation time, many dwellings recently delivered to the residents of the
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housing have presented pathologies and construction problems. This article is part of the case study in
the course entitled "Post-Occupancy Evaluation", which had as its object the technical and constructive
assessment of the “Residencial Floresta”, aimed at families earning less than three minimum wages per
month, located in Viçosa, Minas Gerais. It is a vertical condominium consisting of five blocks of four
floors with four apartments per floor, comprising 80 apartments. The research included a survey of the
project memory and the field survey method through the walkthrough, accompanied by photographic
record and description of observed pathologies "in loco". Subsequently an analytical evaluation of the
constructive system was carried as the performance criteria proposed in ABNT NBR 15575-1 Buildings
Housing - Performance - Part 1: General Requirements. Different pathological manifestations was
identified, resulting from both the project and execution failures, and problems arising from lack of
maintenance of the building blocks. The findings presented in this study will contribute to the expansion
of state of the art about the results of the Minha Casa Minha Vida, as well as for deepening the use of the
newly approved performance standard. In addition, it presents recommendations and guidelines
projetuais, in order to guide the development of architectural design and execution of new housing
developments.
Keywords: post-occupancy evaluation; technical building system; Minha Casa Minha Vida.

1

INTRODUÇÃO

A crescente expansão da construção de conjuntos habitacionais no Brasil, decorrente da
implantação do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, em 2009,
refletiu no modo de pensar a habitação social no país, historicamente marcada pela
baixa qualidade dos projetos, erros de execução e falta de manutenção, o que resulta em
moradias que apresentam elevados índices de manifestações patológicas antes mesmo
de serem entregues aos futuros moradores.
De um modo geral, muitas das causas das manifestações patológicas observadas nas
construções estão associadas a problemas oriundos da fase de concepção do projeto.
Sendo assim, o fator projeto influencia diretamente no desempenho dos edifícios,
podendo contribuir positivamente – prevendo o tipo de manutenção e o intervalo de
tempo adequado – ou negativamente, ignorando a vida útil de seus componentes de
modo a gerar gastos excessivos com uma manutenção tardia. As manifestações
patológicas relacionadas com a fase de execução da edificação estão relacionadas,
dentre outros fatores, com: falta de condições locais de trabalho, não capacitação
profissional de mão de obra, inexistência de controle de qualidade de execução, além de
má qualidade de materiais e componentes empregados na obra. Por fim, a inexistência
de um plano de manutenção predial acarreta gastos excessivos para a contenção de
riscos tanto ao ambiente construído quanto para seus usuários, além da falta de
segurança e conforto da edificação.
Em 2013 foi elaborada a primeira norma brasileira que define parâmetros de projetos e
especificações, a NBR 15575 - Edifícios Habitacionais - Desempenho. A norma,
vigente desde julho de 2013, estabelece responsabilidades a todos os agentes envolvidos
na construção civil – projetistas, construtores, fornecedores e até mesmo os usuários da
edificação. Diante da expansão do mercado imobiliário, a NBR 15575:2013 define
critérios de desempenho dos imóveis habitacionais e estipula desempenhos mínimos
buscando a melhoria da qualidade da habitação.
A NBR 15575 - Edifícios Habitacionais - Desempenho teve sua primeira edição em
2008 e, após sua ampliação em 2013, sua nova versão a estrutura em seis partes: ABNT
NBR 15575-1 – Parte 1: Requisitos Gerais; ABNT NBR 15575-2 – Parte 2: Requisitos
para os sistemas estruturais; ABNT NBR 15575-3 – Parte 3: Requisitos para os sistemas
de pisos; ABNT NBR 15575-4 – Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações
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verticais internas e externas – SVVIE; ABNT NBR 15575-5 – Parte 5: Requisitos para
os sistemas de coberturas; ABNT NBR 15575-6 – Parte 6: Requisitos para os sistemas
hidrossanitários. A norma é um marco no estabelecimento da medição do desempenho
de construções no Brasil, objetivando a melhoria da qualidade técnica das edificações.
De acordo com Miranda e Correa (2013), acredita-se que a normativa trará uma postura
diferenciada para o mercado da construção civil na sua totalidade.
A NBR 15575-1 é constituída por dezoito subitens, sendo os primeiros destinados à
introdução, contextualização, terminologias, exigências dos usuários e incumbências
dos intervenientes e os demais relacionados ao desempenho da edificação. Também
possui seis anexos de caráter informativo, onde são descritos procedimentos de
avaliação de sistemas, considerações sobre vida útil, estabelecimento de prazos de
garantias e valores de desempenho e bibliografia. Dentre os anexos, destacam-se os
prazos de garantia recomendados para sistemas, elementos, componentes e instalações.
Embora a NBR 15575 não se aplique a edificações concluídas anteriormente à data em
que entrou em vigor, o presente trabalho objetiva investigar se as edificações do
Programa Minha Casa Minha Vida se adequam às exigências mínimas estipuladas pela
norma.
O presente artigo é parte do estudo de caso realizado na disciplina de mestrado
intitulada “Avaliação Pós-Ocupação do Ambiente Construído”, que teve como objeto a
avaliação técnico-construtiva do Conjunto Residencial Floresta, destinado a famílias
com renda inferior a três salários mínimos, localizado na cidade de Viçosa, Minas
Gerais. Tem como objetivo a utilização da NBR 15575-1 Edificações Habitacionais –
Desempenho – Parte 1: Requisitos Gerais, para avaliar o desempenho técnico
construtivo dos blocos de edifícios do conjunto habitacional.
Com relação aos aspectos metodológicos, a pesquisa compreendeu o levantamento da
memória do projeto e o levantamento de campo por meio do método walkthrough,
acompanhado de registro fotográfico e da descrição de patologias observadas “in loco”,
com o intuito de proporcionar a ampliação do estado da arte acerca do Programa Minha
Casa Minha Vida.
2

A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL E O
DESEMPENHO DAS EDIFICAÇÕES

O histórico da provisão da habitação social no Brasil tem seu início no final do século
XIX, ligado a inúmeros acontecimentos que influenciaram a formação e expansão dos
espaços urbanos do país. De acordo com Maricato (1997), com o fim da escravidão no
Brasil milhares de negros foram expulsos do campo e migraram para a cidade. O
aumento da população nas cidades também está relacionado com a chegada de
imigrantes europeus para trabalharem nas indústrias que surgiam no país. De fato, a
habitação popular pode ser apreendida à luz do desenvolvimento capitalista que
materializa no espaço da cidade os processos de trabalho (LEFEBVRE, 1999). Tendo
em vista o crescimento da industrialização e a falta de estrutura urbana para suportar o
contingente populacional que afluía às cidades, surgem favelas e cortiços, onde habitava
a camada de população de baixa renda.
Apenas no final da década de 1930, com a Revolução de 30, é que o país começa a
esboçar uma política para a habitação (MOTTA, 2010; BONDUKI, 1998). Em 1946 foi
criada a Fundação da Casa Popular (FCP), o primeiro órgão nacional para prover
residências para a população carente. Entretanto, devido ao acúmulo de atribuições, à
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falta de recursos e à produção relativamente pequena durante quase 20 anos de
existência (produzindo apenas cerca de 17.000 moradias nesse período), a FCP foi
extinta. Em 1964, após o golpe militar, foi criado o Plano Nacional de Habitação, que
visava reduzir o déficit habitacional do país e, sobretudo, o controle das massas por
meio da oferta de emprego na construção civil a uma grande massa de trabalhadores,
garantindo a estabilidade social. O período também se caracteriza pela criação do Banco
Nacional de Habitação (BNH), o principal órgão da política habitacional e urbana do
país. As duas próximas décadas foram marcadas pelo surgimento de outros programas
relacionados à habitação. Com a extinção do BNH, em 1986, transferem-se suas
atribuições para a Caixa Econômica Federal. Segue-se um longo período desprovido de
diretrizes de âmbito federal para a condução de uma política urbana e habitacional, até
que em 2001 é aprovada a Lei Federal n. 10.257 − o Estatuto da Cidade −, que reforçou
instrumentos para a garantia da função social da propriedade e da cidade. A nova fase
que se segue é marcada pela institucionalização de órgãos governamentais, como o
Ministério das Cidades, e pela criação de um conjunto de instrumentos visando à
estruturação do setor habitacional. Lançado em abril de 2009, o Programa Minha Casa
Minha Vida, assim como outros programas federais para a produção de moradia , tem a
iniciativa privada como protagonista na provisão de habitações, onde 97% do subsídio
público são destinados à oferta e produção direta por construtoras privadas e apenas 3%
são para cooperativas e movimentos sociais (FIX; ARANTES, 2009).
Motta (2010) enfatiza que esse modelo onde a iniciativa privada possui caráter
predominante faz com que as unidades produzidas sejam concebidas como mercadorias,
rentáveis aos seus proponentes, e atendam mais à classe média e ao empresariado da
construção civil do que propriamente à comunidade desfavorecida.
Segundo Miranda e Correa (2013), é preciso que a qualidade das habitações populares
no Brasil seja melhorada, atentando para o desempenho mínimo das novas moradias a
serem construídas. A maioria dos projetos habitacionais desenvolvidos no Brasil não
considera as questões de desempenho, sendo definidas inicialmente as questões de
arquitetura e de seleção das tecnologias para, posteriormente e ocasionalmente,
considerar o atendimento às exigências de desempenho da edificação (MELHADO,
2001; AQUINO, 2005; ONO, 2007). Para Oliveira e Mitidieri Filho (2012), a tendência
atual é que os projetos de edifícios tenham como enfoque o desempenho desde a fase de
concepção, a começar pelas definições das exigências do programa de necessidades.
3

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa aplicada, de caráter exploratório explicativo, objetiva a abordagem
qualitativa com o procedimento de estudo de caso. Para a realização deste trabalho
foram realizadas pesquisas bibliográficas – relativas ao histórico das habitações sociais
e desempenho das edificações – e estudo de caso, este último buscando identificar como
a questão de desempenho foi considerada no processo de projeto e execução dos blocos
de edifícios analisados. Embora seja parte do estudo de caso da disciplina intitulada
“Avaliação Pós-Ocupação do Ambiente Construído”, o artigo não aborda a opinião dos
usuários do conjunto habitacional em questão, tendo como método a avaliação técnica
frente à NBR 15575: 2013.
A pesquisa compreendeu o levantamento da memória do projeto e o levantamento de
campo por meio do método walkthrough1, acompanhado de registro fotográfico e da
1

Walkthrough – palavra que pode ser traduzida como passeio ou entrevista acompanhada. Em função do
reconhecimento mundial, inclusive por parte dos pesquisadores brasileiros, foi mantida na língua inglesa.
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descrição de patologias observadas “in loco”. Posteriormente realizou-se a avaliação do
sistema construtivo a partir dos critérios de desempenho propostos na NBR 15.575-1.
O estudo de caso foi realizado nos blocos de edifícios do Conjunto Residencial Floresta,
localizado na cidade de Viçosa, Minas Gerais. Trata-se de um condomínio vertical
composto por cinco blocos de quatro pavimentos, com quatro apartamentos por
pavimento, totalizando 80 unidades habitacionais (Figuras 1 e 2).
Figura 1 – Vistas parciais do condomínio residencial

Fonte: Alunos do mestrado PPGAU/ UFV.

As visitas técnicas realizadas no Condomínio Floresta compreenderam as seguintes
áreas: salão de festas, salas de reunião, circulações verticais, estacionamentos e acessos
ao edifício (hall e rampa de acesso). Parte desta análise considerou o entorno dos
edifícios e sua implantação.
Figura 2 – Planta de implantação do conjunto habitacional (sem escala)

Fonte: Desenho adaptado do projeto original.

4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através da inspeção visual em obra e registros fotográficos, foram listadas algumas
considerações relacionadas à análise de desempenho, previstos na NBR 15575-1.
Devido à metodologia aplicada, não foram considerados os itens de desempenho
térmico, acústico, conforto tátil e antropodinâmico e adequação ambiental.
Alguns autores acrescentam a palavra Entrevista – Walkthrough-Interview (Brill et al, 1985), Avaliação –
Walkthrough-Evaluation (Preiser et al, 1988), Análise (Rheingantz, 2000), ou ainda Passeio (Del Rio, 1991).
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Os edifícios foram construídos em alvenaria estrutural associada a concreto armado nas
áreas de uso comum, como estacionamentos cobertos e salões multiuso. A estrutura não
apresentou deformações visíveis consideráveis, apenas fissuras próximas às aberturas e
trincas devido à ausência de vergas e à dilatação entre alvenarias paralelas,
respectivamente.
Com relação à segurança contra incêndio, não há nos blocos de edifícios a presença de
sinalização de rota de fuga e sistema de iluminação de emergência. Os edifícios
possuem apenas extintores de incêndio com sinalização adequada; entretanto, apesar de
estarem dentro do prazo de validade, alguns se encontram vazios devido à brincadeira
das crianças moradoras do conjunto residencial.
Já com relação à segurança no uso e operação, uma vez que o conjunto habitacional
não previu espaços destinados para confinamento de gás, não existe o risco relacionado
ao uso desse subsistema nos blocos de edifícios. Um aspecto relevante está no
acabamento das fachadas que, por serem revestidas apenas com pintura, objetivou o
baixo custo da obra e evitou riscos aos usuários relacionados com o descolamento de
placas. Um dos riscos observados está no acesso ao condomínio, caracterizado por
falhas no calçamento aliado ao declive acentuado para pedestres (Figura 3).
Figura 3 – Análise de segurança no uso e operação: acesso à garagem coberta de
um dos blocos de edifícios

Fonte: Alunos do mestrado PPGAU/ UFV.

O problema de estanqueidade pôde ser verificado no salão de festas de um dos blocos
de edifícios do conjunto (Figura 4). A gravidade da situação é tamanha que influencia
diretamente no quesito saúde, higiene e qualidade do ar - outro subitem listado pela
norma. O ambiente, frequentemente utilizado pelos moradores, possui elevados índices
de umidade que resultam em excesso de mofo e proliferação de micro-organismos
nocivos à saúde. Piso, parede e teto apresentam focos de infiltração nos fundos do
ambiente, área localizada no subsolo da edificação e abaixo da área molhada do
pavimento superior, indicando a falha na estanqueidade às fontes de umidade externas
(solo) e às fontes de umidade internas (pavimento superior).
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Figura 4 – Análise de estanqueidade: salão de festas de um dos blocos de edifícios

Fonte: Alunos do mestrado PPGAU/ UFV.

Com relação ao desempenho lumínico, embora a norma não exija índices mínimos de
iluminância geral nos ambientes avaliados na pesquisa, o envidraçamento e poços de
ventilação localizados na circulação das edificações favorecem a captação de luz
natural. A iluminação artificial nos ambientes avaliados atende parcialmente, uma vez
que existem locais com ausência de lâmpadas.
A ausência de componentes internos a diversos subsistemas da edificação relaciona-se
com os quesitos de durabilidade e manutenibilidade estipulados em norma.
Degradação, falhas de instalação de equipamentos elétricos, telhas cerâmicas quebradas
e/ou apresentando sujidades compõem a realidade observada pela ausência da
manutenção predial nos blocos de edifícios (Figura 5).
Figura 5 – Análise de durabilidade e manutenibilidade nas edificações

Fonte: Alunos do mestrado PPGAU/ UFV.

O último item avaliado condiz com a funcionalidade e acessibilidade do conjunto
residencial. Embora as unidades habitacionais possuam portas com largura de 80 cm,
não existem apartamentos destinados exclusivamente a pessoas com deficiência física
ou mobilidade reduzida, nem ao menos vagas destinadas a elas nos estacionamentos. Os
corrimãos das escadas possuem altura única e com interrupções, não se adequando às
exigências da norma.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados das análises realizadas no Conjunto Residencial Floresta, podese concluir que os aspectos técnico-construtivos abordados na NBR15575-1 ainda
precisam ser incorporados de forma eficaz nos projetos dos conjuntos habitacionais do
Programa Minha Casa Minha Vida. É notório que o desempenho das edificações e a
integração de seus subsistemas ficam comprometidos devido a erros que ocorrem
durante as fases de projeto e execução, além da falta de planos de manutenção predial
que poderiam amenizar situações que comprometem a qualidade de vida da edificação e
do usuário.
Uma vez que os prazos de garantia de sistemas e componentes da edificação não
condizem com o prazo mínimo estipulado pela NBR15571-1, haja vista que o estudo de
caso fora analisado dentro de um período de seis meses após a ocupação do imóvel
pelos proprietários, são necessários que se cumpram os critérios mínimos estipulados
pela norma para que a vida útil da edificação não seja comprometida.
Objetivando que tais considerações sejam integradas ao processo de projeto dos
edifícios do programa do governo federal, é necessário que os projetistas responsáveis
tenham condições de analisar as questões de desempenho da edificação e incorporá-las
em seus projetos, considerando a edificação como um conjunto de subsistemas que,
agindo de modo integrado, seja capaz de atender aos requisitos mínimos de segurança e
conforto a seus usuários.
Tais critérios devem ser discutidos desde a fase inicial do projeto, dando a devida
importância ao manual de uso e manutenção predial.
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RESUMO
Este artigo sintetiza os resultados de estudo acerca da ocorrência de espaços-tipo (Hillier, 1996; Amorim
1998, 2010, 2013) em 36 apartamentos projetados e construídos no Recife na última década, sendo sete
apartamentos-tipo e 29 resultantes de alterações promovidas pelos proprietários. O estudo está centrado
nas características topológicas das suas estruturas espaciais, classificadas segundo as propriedades de
adjacência, permeabilidade e visibilidade. De acordo com Hillier (1996), existem quatro espaços-tipo
segundo as propriedades de adjacência e permeabilidade de sistemas espaciais: o espaço-tipo a apresenta
um único acesso; o b tem dois acessos e medeia o acesso entre dois espaços adjacentes; o c possui no
mínimo dois acessos, mas encontra-se em um ciclo; e o espaço-tipo d, possui no mínimo dois acessos e
encontra-se em, no mínimo, dois ciclos. Segundo Amorim (1998), quatro são os espaços-tipo segundo as
propriedades de adjacência, e transparência: o espaço-tipo α se conectada visualmente a um único espaço
adjacente; o β, no mínimo, a dois espaços adjacentes; o γ, no mínimo, a um espaço não adjacente e todos
os espaços a quem ele se conecta visualmente são visíveis entre si; e o espaço-tipo δ também apresenta
conectividade visual com espaços não adjacentes, mas alguns espaços não estão mutuamente conectados.
A conjugação das propriedades típicas de permeabilidade e transparência promove um sistema
taxonômico composto por treze espaços-tipo. A observação dos espaços-tipo nos apartamentos permite
delinear as características espaciais do produto imobiliário e suas não conformidades com as demandas
específicas dos compradores.
Palavras-chave: Habitação, espaço-tipo, sintaxe espacial.

ABSTRACT
This paper summarises the results of an investigation focused on identifying spatial types (Hillier, 1996;
Amorim 1998, 2010, 2013) in the context of 36 apartments designed and built in Recife, Brazil, in the last
decade. From this sample, seven are solution-types, whereas the remaining cases were designed to attend
to owners’ requirements. The space typologies are based on their adjacency, permeability and
transparency properties. Hillier (1996) suggests that there are four space-types according to their
adjacency and permeability properties: space-type a presents a single access; space-type b presents two
accesses and mediates the access between two adjacent spaces; space-type c has, at least, two accesses
and is included in a cycle; and space-type d, has, at least, two accesses and is included in, at least, two
cycles. Amorim (1998) suggests that there are four space-types according to their adjacency and
transparency properties: space-type α is visually connected to a single adjacent space; space-type β is
connected to, at least, two adjacent spaces; space-type γ is connected to, at least, one non-adjacent space
and all the spaces to which it is connected are mutually visible; and space-type δ is also connected to
non-adjacent spaces, but not all spaces are mutually visible. By integrating the permeability and
transparency properties it is possible to generate a taxonomy of thirteen space-types.The observation of
the space-types in the studied apartment plans allowed the characterisation of the housing estate product
and its non-conformities with regards to the homeowners’ specific demands.
Keywords: Housing, space-type, space syntax.
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1

INTRODUÇÃO

A morfologia da arquitetura, segundo Steadman (1983; 2014) é uma ciência da forma e
da estrutura espacial. Sua aplicação se dá em diversas dimensões do campo arquitetura,
notavelmente com o interesse de representar, descrever e classificar exemplares
arquitetônicos existentes, bem como identificar os limites e probabilidades de geração
de arranjos arquitetônicos. Uma delas está no domínio da teoria geométrica da forma
dos planos arquitetônicos, denominada por Steadman como teoria da configuração de
células espaciais,1 aplicável na resolução de problemas arquitetônicos , como em
questões específicas ligadas à flexibilidade e adaptabilidade de edificações. Outro
fundamento estaria na descrição de edifícios históricos, bem como na análise do uso e
ocupação de espaços.
O primeiro campo de investigação, por exemplo, compila plantas de edificações
existentes com o propósito de classificá-las de acordo com suas propriedades
morfológicas, relacionando-as aos aspectos de uso, ocupação, padrões formais e
espaciais. Esta constituiria, segundo o autor, a história natural da arquitetura. O segundo
campo integra estudos de arranjos geométricos e topológicos com aqueles relacionados
às matérias já consolidadas, como a relação entre forma, espaço e, por exemplo, as
limitações impostas pela necessidade de luz natural nos ambientes (STEADMAN, 2003;
2014).
A presente investigação se enquadra nesse segundo campo. Apresenta procedimento de
classificação de tipos de espaço, aqui entendidos como unidades convexas (HILLIER;
HANSON, 1984), segundo as propriedades de permeabilidade (HILLIER, 1996) e
transparência (AMORIM, 1998; 2010; 2013).
2

ESPAÇOS-TIPO: HILLIER E AMORIM

2.1

Espaços-tipo e permeabilidade do sistema espacial

Hillier (1996) identificou, ao observar as propriedades elementares do espaço, a
existência de quatro espaços-tipo (Figura 1), de acordo com suas propriedades de
adjacência e permeabilidade, a saber:
•

o espaço-tipo a apresenta um único acesso; portanto, um espaço terminal, parte
de um sistema sequencial;

•

o espaço-tipo b tem dois acessos e medeia o acesso entre dois espaços adjacentes
em uma sequência;

•

o espaço-tipo c é permeável com relação a dois espaços adjacentes e faz parte de
um ciclo, portanto, oferece alternativas de movimento;

•

o espaço-tipo d, possui no mínimo duas conexões e encontra-se, no mínimo, em
dois ciclos.

O autor sugere que o uso e ocupação de espaços estariam relacionados às suas
propriedades elementares. Os espaços-tipo a seriam mais adequados à ocupação, pois
não existe a possibilidade de movimento através dele. Já os espaços-tipo b, c e d, por
outro lado, são mais adequados ao movimento, sendo os espaços-tipo b e c mais sujeitos
ao controle de acesso e saída.
A classificação de espaços-tipo vem sendo largamente utilizado em estudos
configuracionais (HANSON, 1998; AMORIM, 1999; HOLANDA, 2003; CUNHA,
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2012), demonstrando sua eficácia na identificação de padrões de uso e ocupação. No

entanto, o avanço das pesquisas sobre as propriedades visuais de sistemas espaciais
(BENEDIKT, 1979; TURNER et al, 2001) demonstraram que as relações visuais entre
espaços são relevantes para a compreensão da concepção, bem como do uso e ocupação
de edificações e espaços urbanos. Além disso, sua importância também reside na
compreensão das condições de vigilância e supervisão, como também de navegabilidade
em sistemas espaciais.
Figura 1 – Residência Farnsworth, de Mies van der Rohe: (a) Espaços-tipo
segundo acessibilidade de acordo com Hillier (1996); (b) - Grafo justificado.

Fonte: LINS FILHO, AMORIM, 2013

2.2

Espaços-tipo e transparência do sistema espacial

Em complementação ao modelo proposto por Hillier, Amorim (1998; 2010; 2013)
estabelece uma taxonomia de unidades convexas segundo propriedades de adjacência e
transparência. Tal procedimento de representação é definido como um sistema binário
(AMORIM, 1999), de tal forma que se uma porção de espaço adjacente ou não
adjacente for visto de um terceiro, então a relação visual entre os dois espaços é
estabelecida, independente da porção de espaço visível. Os espaços-tipo segundo a
transparência do sistema espacial (Figura 2) são:
•

o espaço-tipo α tem uma conexão visual a um único espaço adjacente;

•

o espaço-tipo β está conectado, no mínimo, a dois espaços adjacentes;

•

o espaço-tipo γ está conectado visualmente, no mínimo, a um espaço não
adjacente e todos os espaços a quem ele se conecta são visíveis entre si,
constituindo uma rede de mútua visibilidade;

•

o espaço-tipo δ, por fim, também apresenta conectividade visual para espaços
não adjacentes, mas alguns espaços não estão mutuamente conectados.

Figura 2 – Residência Farnsworth, de Mies van der Rohe: (a) Espaços tipo segundo
visibilidade de acordo com Amorim (1998); (b) - Grafo justificado segundo visibilidade.
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Fonte: LINS FILHO, AMORIM, 2013

O espaço-tipo α caracteriza-se pelo isolamento, de onde se obtém restrito contato visual
com o restante da edificação. O espaço-tipo β pode se prestar para a supervisão ou
vigilância de espaços adjacentes. Já os espaços-tipo γ e δ oferecem amplos campos
visuais e permitem uma compreensão do sistema espacial, além de permitir a supervisão
e vigilância de espaços adjacentes e não adjacentes.
2.3

Sistema aαdδ

O sistema aαdδ (AMORIM, 1998; 2010; 2013), formado pela agregação das
propriedades de permeabilidade e transparência de sistemas espaciais, é composto pelas
seguintes unidades:
•

O espaço-tipo aα é permeável e transparente em relação a um único espaço
adjacente;

•

O espaço-tipo aβ é permeável em relação a um único espaço adjacente, mas
transparente com relação a, pelo menos, dois espaços adjacentes;

•

O espaço-tipo aγ é permeável em relação a um único espaço adjacente e está
conectado visualmente a, no mínimo, um espaço não adjacente e todos os
espaços a quem ele se conecta visualmente são visíveis entre si, constituindo
uma rede de mútua visibilidade;

•

O espaço-tipo aδ é permeável em relação a um único espaço adjacente e está
conectado visualmente a, no mínimo, um espaço não adjacente, mas alguns
destes espaços não estão mutuamente conectados;

•

o espaço-tipo bβ é permeável e transparente em relação a, no mínimo, dois
espaços adjacentes;

•

O espaço-tipo bγ é acessível por, no mínimo, dois espaços e está conectado
visualmente a uma rede de mútua visibilidade com, no mínimo, um espaço não
adjacente;

•

O espaço-tipo bδ é acessível por, no mínimo, dois espaços e faz parte de uma
rede de visibilidade onde alguns dos seus componentes não são visíveis entre si;

•

O espaço-tipo cβ faz parte de um anel e tem domínio visual de, no mínimo, dois
espaços adjacentes;

•

O espaço-tipo cγ está inserido em um anel e está conectado visualmente a uma
rede de mútua visibilidade com, no mínimo, um espaço não adjacente;

•

O espaço-tipo cδ faz parte de um anel e está inserido em uma rede de
visibilidade onde alguns dos seus componentes não compartilham acesso visual;

•

O espaço-tipo dβ está inserido em, no mínimo dois anéis e tem domínio visual
de, no mínimo, dois espaços adjacentes;
2209

•

O espaço-tipo dγ faz parte de, no mínimo, dois anéis e está conectado
visualmente a uma rede de mútua visibilidade com, no mínimo, um espaço não
adjacente

•

O espaço-tipo dδ faz parte de, no mínimo, dois anéis e de uma rede de
visibilidade onde alguns componentes não são visíveis entre si (Figura 3).

Os espaços-tipo b, c e d não podem estar associados a espaços-tipo α, pois as
propriedades de permeabilidade e transparência estão associados. Desta forma, espaços
permeáveis a dois ou mais espaços adjacentes também possuem mais de uma conexão
visual. Assim sendo, as associações bα, cα e dα não podem existir.

Figura 3 –Espaço identificado do tipo dδ: (a) no mapa de acessibilidade; (b) no
mapa de visibilidade.

	
  

	
  

Fonte: LINS FILHO; AMORIM, 2013

3

HABITAÇÃO CONTEMPORÂNEA: UM ESTUDO DE CASO

A avaliação da eficácia do sistema aαdδ na descrição de sistemas espaciais e as formas
de uso e ocupação é feita pela análise de um conjunto de 36 plantas-baixas de sete
edifícios de apartamentos diferentes, objeto de estudo de tese de doutorado de Cristiana
Griz (2012), que versa sobre as modificações de plantas de apartamentos promovidas
por seus moradores. As figuras de 4 a 10 correspondem a alguns exemplares estudados.
As tabelas 02 e 03 sintetizam os resultados obtidos.
Figura 4 – Espaços-tipo: a) permeabilidade; b) transparência.
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Fonte: LINS FILHO;AMORIM, 2013

3.1

Sobre a ocorrência de espaços-tipo

O primeiro nível de análise na identificação do número de ocorrências dos espaços-tipo
nos apartamentos selecionados (Tabela 02). Inicialmente, é necessário destacar a
inexistência de espaços-tipo aβ, dβ e dγ no conjunto de exemplares estudados. Os
espaços-tipo bδ são predominantes (identificados 302 vezes), representando 46,6% dos
espaços. Este é seguido pelos espaços-tipo aγ (23,4%) e aδ (14,6%). Os espaços do tipo
aα, bβ, bγ e cδ representam, respectivamente, 3,5%, 2,1%, 1,3% e 7,4% do total. Os
espaços-tipo cβ e dδ foram identificados uma única vez cada e o cγ apenas três. Juntos
representam menos de 1% dos espaços.
Tabela 1 – Quantitativo geral de espaços-tipo encontrados
Espaços-tipo

Quantidade

a α

23

a β

0

a γ

152

a δ

95

b β

14

b γ

9

b δ

302

c β

1

c γ

3

c δ

48

d β

0

d γ

0

d δ

1

Total

648

Fonte: LINS FILHO;AMORIM, 2013

A ausência do espaço-tipo aβ no conjunto estudado se deve às suas condições de
extrema restrição dos campos visuais. De fato, a condição de apresentar apenas duas
conexões visuais exige grandes restrições geométricas, o que parece não ser compatível
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com os arranjos espaciais de unidades habitacionais contemporâneas no Recife. Já os
espaços-tipo dβ e dγ não foram encontrados pela baixa ocorrência de espaços-tipo d.
Tais espaços só ocorrem quando o espaço está inserido em no mínimo dois anéis e,
como percebido no estudo, não é uma característica marcante dos apartamentos
estudados.
A franca superioridade numérica do espaço-tipo bδ deve-se aos padrões de arranjos
espaciais encontrados em unidades habitacionais, como já demonstrados em estudos
anteriores (AMORIM, 1999; GRIZ, 2013), caracterizados por sistemas sequenciais,
com o predomínio de espaços-tipo b. Por outro lado, as especificidades do espaço-tipo
δ, cujas restrições de conexão visual são pequenas, favorecem sua ocorrência.
O espaço-tipo aγ está presente no final de uma sequência espacial (espaço terminal),
outro padrão comum em edificações habitacionais. Muito semelhante a este tipo, o
espaço-tipo aδ, terceiro mais recorrente no estudo com 14,6%, também se caracteriza
como espaço terminal. No entanto, os espaços-tipo aδ ocorrem como uma variação do
espaço-tipo aγ tendo em vista as especificidades do espaço-tipo γ, que exige a mútua
visibilidade entre todos os espaços a eles conectados visualmente. Esta propriedade
reduz sua possibilidade de ocorrência, salvo quando relacionado a sistemas espaciais
locais, cuja relação visual se dá, na sua grande maioria, com espaços adjacentes, como
por exemplo, entre quarto, banheiro e varanda.
O espaço-tipo cδ, por sua vez, apesar de ter sido o quarto mais recorrente, não possui
expressão quantitativa. O pequeno número de casos se deve, como também com relação
aos espaços-tipo cβ, dδ e cγ, pela pequena ocorrência de ciclos nos casos estudados.
Alguns outros tipos espaciais são pouco recorrentes como o aα, bβ, bγ e cδ, com
destaque para o primeiro, função da combinação de restrições de acesso e visão,
caracterizando-se como espaços de isolamento.
3.2

Da relação entre espaços-tipo e uso

A partir destes resultados, torna-se relevante observar em que medida os espaços-tipo
estariam relacionados ao desenvolvimento de determinadas atividades domésticas.
Descrevem-se, a seguir, a ocorrência de espaços-tipo em ambientes destinados ao
descanso, a convivência e ao trabalho – o quarto, a sala e a suíte máster 2 (Tabela 03),
ambientes presentes em todos os apartamentos projetados, e o home-office e o hometheater, por representarem itens programáticos não oferecidos pelo mercado, mas
presentes nos projetos reformados.
Tabela 2 – Quantitativo especifico distribuído por uso
PROJETO
ORIGINAL (PO)

PROJETO REFORMADO (PR)

Sala

Quarto

Suíte
Master

Sala

Quarto

Suíte

Suíte
Master

Home
office

Home
theater

a α

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a β

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a γ

0

3

3

2

5

0

1

1

5

a δ

0

4

4

0

10

4

7

2

1
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b β

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b γ

0

0

0

1

0

1

0

0

0

b δ

6

0	
  

0

21

0

6

20

1

4

c β

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c γ

0

0

0

0

0

0

0

0

1

c δ

1

0	
  

0

5

0	
  

3

1

3

3

d β

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d γ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d δ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fonte: LINS FILHO;AMORIM, 2013

Pode-se notar a ausência dos espaços-tipos aα, aβ, bβ, bγ, cβ, dβ, dγ e dδ, tanto nos
projetos originais quanto nos projetos reformados. Apesar de recorrentes, os espaçostipo a estão sempre associados a um largo espectro de visibilidade, fazendo com que,
mesmo que apresentem restrições de acesso, estão relativamente bem situados do ponto
de vista da visibilidade para espaços adjacentes e não adjacentes. Esta condição é
percebida com relação aos espaços tipo b, c e d, como demonstram a ausência de
associações com espaços-tipo β. Aliás, nenhum dos ambientes analisados estão
incluídos em pelo menos um ciclo, como pode-se observar pela inexistência de espaçostipo d.
Nos projetos originais, as salas foram classificadas em 85% como espaços-tipo bδ e
15% como cδ. Os quartos e suítes, coincidentemente, possuem a mesma porcentagem
individual em projetos originais e reformados (42% classificados como aγ e 58% como
aδ).
Dentre os 29 projetos reformados, notou-se uma maior variedade de espaços-tipo. Por
exemplo, a sala foi identificada como espaços-tipo aγ em 6,8% dos casos, bγ em 3,4%,
bδ em 72,4% e cδ em 17,2% . Já com relação ao quarto, 33,3% dos espaços-tipo são aγ
e 66,6% do tipo aδ. Nas suítes derivadas dos quartos 28,5% são do tipo aδ, 7,1% bγ,
42,8% bδ e 21,6% cδ. Nas suítes máster dos projetos reformados, 3,5% dos espaçostipo são aγ, 24,1% aδ, 68,9% de bδ e 3,5% do tipo cδ. Nota-se a predominância de
espaços tipo bδ.
Foram encontrados sete casos de home-office, sendo 42,8% dos ambientes classificados
como espaços-tipo cδ, 28,5% do tipo aδ, e 14,3% para o tipo aγ e bδ. No caso dos
home-theather foi possível contabilizar 14 espaços-tipo, sendo 35,7% identificados
como aγ, 28,5% como bδ, 21,4% para espaços do tipo cδ e 7,1% para os tipos aδ e cγ,
cada.
4

DISCUSSÕES, CONCLUSÕES E INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO

Os projetos originais, cuja concepção fundamenta-se em parâmetros universais calcados
em notações relativas à família nuclear e à demandas promovidas pelo próprio mercado
imobiliário, apresentam características espaciais distintas daquelas encontradas nos
apartamentos reformados. Por exemplo, nos apartamentos originais há uma grande
recorrência de espaços-tipo a e b, e menor dos tipos c e d. Também apresentam pequena
variação das classificações visuais, resumindo-se na grande maioria aos tipos γ e δ.
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Os apartamentos reformados, por sua vez, mostram especificidades espaciais que
procuram atender às demandas das diversas constituições familiares dos proprietários,
afinal de contas, a família nuclear é apenas um dos arranjos espaciais encontrados na
sociedade brasileira contemporânea (IBGE, 2010). Nestes apartamentos são encontrados
uma grande variedade de espaços-tipo, alguns não identificados nos projetos originais.
Por exemplo, o ambiente da sala nos projetos originais é encontrado como espaços-tipo
bδ e cδ. Após as reformas são encontrados, além dos referidos, espaços-tipo aγ e bγ,
bem como a diminuição percentual bδ.
A observação dos quartos nas duas versões (originais e reformados) revelam, de
maneira consistente, a existência de espaços-tipo aγ e aδ. A partir disso, pode-se inferir
que tal ambiente se configura de maneira uniforme, demonstrando atender aos modos de
vida da elite local. As suítes máster caracterizam-se, nos projetos originais, como
espaços-tipo aγ e aδ. Nos projetos reformados, porém, são encontrados espaços-tipo
aδ, aγ e cδ, mas a maioria é do tipo bδ. Fica evidente, portanto, sua maior diversidade
e complexidade, deixando de ser espaços terminais, para se tornarem espaços de
transição.
Os quartos, como anteriormente apresentados, são sempre espaços terminais e com
classificação do tipo aγ e aδ. Os home-office, por sua vez, possuem uma diferente gama
de espaços-tipo encontrados, sendo eles cδ (42,8%), aδ (28,5%), aγ (14,2%) e bδ
(14,2%). A partir desses números, percebe-se a notável alteração do cômodo quarto
quando adaptado para atender à nova função, tendo em mais de 50% dos casos perdido
as características originais.
Pode-se dizer o mesmo quanto ao home-theather. Nesse ambiente são identificados em
42,8% das unidades a existência de espaços-tipo aγ e aδ, 28,6% de bδ e 28,6%
divididos entre cγ e cδ. A modificação do uso de quarto para home-theather também
alterou, em mais de 50% dos casos, a classificação do espaço-tipo de onde se
originaram.
Os resultados obtidos demonstram que a notação tipológica é capaz de descrever
distintas configurações espaciais e revelar padrões de uso e ocupação. Sua elaboração
abre um novo campo de investigação morfológica. De fato, sua aplicação permite
descrever, por meio de propriedades genéricas, sistemas espaciais complexos e observar
a ocorrência de espaços-tipo em edificações destinadas à distintos usos. Também
permite relacionar as probabilidades de arranjos de acordo com a ocorrência dos treze
espaços-tipo e conformar as distintas famílias de arranjos compositivos.
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Segundo original: theory of cell configuration (STEADMAN, 1983: 248)
Denominação comum em projetos originais e reformados para caracterizar conjuntos de espaços
destinados ao uso privativo. É composto, de maneira geral, por quarto, banheiro e closet, mas podem
incorporar varanda, bem como banheiro e closet adicional, cada qual destinado aos componentes do casal.
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RESUMO
No âmbito das ações do Poder Público, a exemplo do programa Minha Casa, Minha Vida, a adoção de
tipologias arquitetônicas, direcionadas à política habitacional para atender à demanda no meio urbano,
tem apresentado diferentes conflitos quanto às necessidades da população atendida. O objetivo desta
pesquisa é identificar os principais aspectos de divergência entre tipologias concebidas pelo Poder
Público e as demandas da população, no que se refere à concepção da unidade e do conjunto habitacional
no Município de João Pessoa (PB). Especificamente, este estudo busca: (1) identificar as principais
divergências apontadas pela população contemplada; (2) analisar, comparativamente, as demandas da
população e as tipologias estudadas. Para tanto, adotou-se uma pesquisa-ação, por meio da participação
em debates, gravados em vídeos e registrados em atas, para posterior análise de conteúdo desse material
decorrente das reuniões realizadas com a presença de líderes comunitários e integrantes da Secretaria
Municipal de Habitação (SEMHAB/PMJP), ocorridas entre os meses de Março e Abril de 2013, durante o
Programa de Extensão Universitária (PROEXT/2013), financiado pelo Ministério da Educação, intitulado
Estratégias Integradas de Reabilitação para Habitação de Interesse Social na área central de João Pessoa –
PB, vinculado ao Departamento de Arquitetura (DA/CT/UFPB). Os resultados apresentaram o
descompasso entre as demandas, as necessidades do público e a concretização destas, expressas na
tipologia do projeto. Verificou-se a inadequação da tipologia quanto à localização, implantação,
dimensionamento, uso, cultura, inflexibilidade, padronização excessiva e inadequação dos espaços
criados à dinâmica dos moradores. Portanto, ratifica-se a necessidade de se envolver as entidades de
representação no processo projetual participativo, como atividade necessária. A adoção de iniciativas de
participação da população deve-se não apenas se destinar à legitimação do projeto, mas sim, incorporar as
demandas daqueles que deverão usufruir do projeto - não apenas quando o programa já se encontra em
fase de conclusão. Logo, é importante a inserção da comunidade em todo o processo projetual, para
integração de interesses e avaliação contínua, com o objetivo de elaborar, de forma conjunta, uma
tipologia habitacional adequada às necessidades e especificidades do público.
Palavras-chave: Tipologia Habitacional, Participação da População, Processo Projetual.

ABSTRACT
Among the many actions of the government, such as the Minha Casa, Minha Vida, the adoption of
architectural typologies, focused on solving the demand for housing inside urban areas through housing
policies, has shown different clashes when it comes to the needs of the target audience. The main goal of
this research is to identify the main aspects of divergence between the architectural typologies conceived
by the government and the needs of the target audience for such buildings, regarding the conception of
both the unit and the housing group inside the city of João Pessoa (PB). Specifically, this study aims to:
(1) identify the main divergences indicated by the covered population; (2) analyze, comparatively, the
specific needs of such population and its relationship with the adopted typologies. To do so, an action
research was executed, based on the participation through discussions, registered in videos and written
records for subsequent content analysis, those collected from meetings held with social and community
representatives, and members of the Housing Department of the Municipal Office of João Pessoa
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(SEMHAB/PMJP), that took place between the months of March and April of 2013, bounded to the
Education and Public outreach program entitled Estratégias Integradas de Reabilitação para Habitação
de Interesse Social na area central de João Pessoa – PB, promoted by the Architecture Department of
Federal University of Paraíba (DA/CT/UFPB). The results have shown a gap between the specific
demands and needs of the covered population and its concrete realization: the architectural typology,
seen as inappropriate in aspects such as location, implantation, design, uses, culture, inflexibility and
excessive standardization, as well as the rooms being inadequate to the many aspects of the users’ spatial
dynamics. Therefore, the need to engage the many entities of representation inside the participation
process, being understood as a necessary action is confirmed. The adoption of such initiatives for user
participation should not only be directed to the final stages of the process, but rather incorporate the
demands of those who should be benefited from the project itself – not just when the program is already
nearing completion. It is then important to include the community throughout the design process, to
integrate interests and continuous assessment, airing to develop, together, an adequate housing typology
to the needs and specificities of the public.
Keywords: Housing Typology, Community participation, Design Process.

1

INTRODUÇÃO

A adoção de tipologias arquitetônicas habitacionais destinadas à demanda no meio
urbano tem gerado questionamentos quanto ao seu alcance para o atendimento das reais
necessidades da população de baixa renda beneficiada pelos programadas
governamentais. Uma complexidade de fatores está relacionada a esse embate, sendo,
um deles, o processo projetual - foco de reflexão deste artigo.
O processo projetual é visto, frequentemente, pelos profissionais e técnicos de governo,
como etapas sucessivas de concepção e desenvolvimento (racional e linear) de um
produto (o projeto) cuja origem é o programa arquitetônico. O usuário é interpretado
enquanto agente passivo no processo projetual, responsável apenas pelo subsequente
usufruto do produto desenvolvido.
Essa “hegemonia” da atuação do arquiteto na formulação das soluções projetuais, aliada
a não observância e incorporação das demandas e necessidades dos usuários à proposta,
configuram-se enquanto geratrizes das diversas inadequações da tipologia projetual às
necessidades e demandas específicas da população, provocando apropriações espaciais
com funções distintas, e por vezes contrárias àquelas idealizadas no projeto.
O Programa de Extensão Universitária (PROEXT/2013), financiado pelo Ministério da
Educação, intitulado Estratégias Integradas de Reabilitação para Habitação de Interesse
Social na área central de João Pessoa – PB, vinculado ao Departamento de Arquitetura
(DA/CT/UFPB) teve como principal objetivo estabelecer estratégias integradas de
políticas de reabilitação urbana para o centro histórico de João Pessoa (PB). No âmbito
de suas atividades, o Programa revelou debates entre lideranças da sociedade civil,
técnicos municipais, discentes e docentes relevantes para o estudo das implicações da
observância das demandas da população no processo projetual.
Dessa maneira, objetiva-se com este artigo a identificação dos principais aspectos de
divergência entre as tipologias habitacionais adotadas pelo Poder Público e as demandas
da população beneficiada, mediante análise tanto da unidade habitacional isolada,
quanto do conjunto habitacional. Propõe-se, especificamente, a identificação das
principais divergências pelos usuários e a análise comparativa entre as demandas da
população e a tipologia habitacional implementada.
Adotou-se uma pesquisa ação, apoiada na realização de reuniões integradas, contando
com a presença de líderes comunitários e técnicos da Secretaria Municipal de Habitação
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(SEMHAB/JP), ocorridas entre os meses de Março e Abril de 2013 e vinculadas ao
Programa (PROEXT/DA/UFPB/2013).
Nas reuniões destinadas à apresentação do Programa para os representantes da
sociedade civil e técnicos municipais, o debate foi registrado em vídeo e atas. A análise
de conteúdo foi realizada a partir dos dados coletados no áudio e no texto. As categorias
dessa análise dos dados correspondem: (i) as insatisfações, (ii) os pontos de divergência,
(iii) e as diretrizes para melhoria da tipologia arquitetônica dos conjuntos habitacionais
de João Pessoa.
A revisão bibliográfica fundamentou tanto a compreensão das diferentes abordagens e
experiências sobre o processo projetual participativo e a adoção de partidos conflitantes
quanto às necessidades da população. A coleta e registro dos dados obtidos nos debates;
a sistematização das informações; análise dos dados recolhidos atentando para as
variáveis anteriormente definidas; subsidiaram a descrição dos resultados obtidos.
2

TIPOLOGIAS HABITACIONAIS: ADOÇÃO DE PARTIDO EM
CONFLITO COM AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO ATENDIDA

O estudo das boas-práticas arquitetônicas, do ponto de vista tipológico, são amplamente
estudadas na academia, assim como, discutidas nas políticas públicas. Contudo,
analisam-se pouco as “inadequações” das soluções projetuais (ALCÂNTARA,
MONTEIRO, 2010). Autores, como Freitas (2004), Alcântara e Monteiro (2010) e
Borba (2014), ao se debruçarem sob a avaliação dos conjuntos habitacionais populares,
convergem para a verificação de inúmeras insatisfações quanto à tipologia habitacional
e à dinâmica social dos moradores inseridos em locais e realidades distintas.
Nessas pesquisas, o espaço é entendido como elemento diretamente atrelado à dinâmica,
na medida em que condiciona, sugere ou dificulta a realização de determinada atividade,
e oferece possibilidades de apropriação do espaço construído pelo usuário, como trata
Malard et al (2002). Sendo assim, o estudo do espaço construído é caraterizado como
recurso fundamental ao entendimento da adequação das soluções projetuais adotadas, já
que suas apropriações refletem diretamente as intenções e anseios da população que
delas usufrui.
Alcântara e Monteiro (2010) destacam, entre as modificações e apropriações analisadas,
àquelas voltadas à aproximação da tipologia à dinâmica dos moradores, tais como a
abertura de terraços, varandas, portas e janelas voltadas à rua, exprimindo o desejo de
aproximação da unidade habitacional ao espaço público. Assim a sociabilidade pode ser
incorporada no projeto de conjunto habitacional e, para tanto, isso depende diretamente
da aproximação entre o morador e o espaço público, reforçando, de um lado a noção de
comunidade, com a ampliação e construção de novos cômodos, relacionada ao
crescimento do núcleo familiar, ou, por outro lado, induzindo a negação do espaço
proposto, e, consequentemente, o abandono e a depredação de espaços e bens coletivos,
a exemplo de centros comunitários, equipamentos e mobiliário urbano.
Revelam-se também diversos parâmetros de insatisfação dos usuários quanto a
localização da habitação na malha urbana. De acordo com Freitas (2004), os conjuntos
são implantados em locais distantes, ermos, geralmente em áreas periféricas da cidade,
completamente isolados da dinâmica dos moradores, acarretando dificuldades no acesso
a equipamentos e serviços urbanos e um gasto, para a provisão de infraestrutura urbana,
muitas vezes superior àquele necessário à recuperação de moradias em áreas
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deterioradas; além da ausência de equipamentos e espaços de lazer dos conjuntos
habitacionais.
Outro aspecto importante trata da dificuldade de arcar financeiramente com a nova
habitação, ocasionado pela autonomia da unidade habitacional e novas instalações, que
apesar de apontadas enquanto benefício em relação à situação anterior dos moradores,
geram novas despesas, que aliadas à suspensão de benefícios de assistência por diversas
entidades, principalmente religiosas (ALCANTARA & MONTEIRO, 2010) fomentam
grande dificuldade, ou, por vezes, torna-se impraticável, a adaptação da população de
baixa renda à nova realidade.
Na literatura acadêmica ressalta-se também o caráter “estático” do arranjo espacial
empregado no conjunto, onde a impossibilidade de alterações efetivas tanto na moradia
quanto no arranjo espacial, intensifica a problemática decorrente da inadequação das
dimensões e do programa dos apartamentos à dinâmica social da população de baixa
renda. O desenho do projeto urbanístico proposto, apresentando ruas ortogonais,
grandes corredores e por vezes a distribuição inadequada dos equipamentos, também
prejudica diretamente a apropriação do espaço, derivado da não-observância das
práticas sociais da população e a incorporação delas ao projeto proposto.
A participação da população no desenvolvimento da proposta, em conjunto com o Poder
Público, no entendimento de Alcântara e Monteiro (2010), sinaliza para a oportunidade
de consolidar a realização do projeto social, com o objetivo de garantir o respeito à
diversidade de hábitos, atitudes e culturas específicas, para criar as condições
necessárias à compreensão e valorização do espaço e da cidadania.
Logo, a incumbência do projetista deve ser de conhecer as variáveis e os problemas
associados à tipologia arquitetônica, verificando as formas de inserção da população nas
decisões sobre o desenvolvimento da proposta, para - com a incorporação do olhar do
morador - formular uma tipologia arquitetônica direcionada à integração social e
satisfação do usuário com o lugar onde habita.
3

PROCESSO PROJETUAL PARTICIPATIVO

O processo projetual, como trata Boutinet (2002 apud DUARTE et al, 2008), pode ser
entendido como um processo de antecipação e idealização de uma realidade desejada,
com a solução projetual desenvolvida sob a premissa da concretização do abstrato
concebido.
Os questionamentos e discussões sobre o atual modelo de processo projetual, e o debate
sobre a inserção da população nas diferentes fases do desenvolvimento do projeto
arquitetônico surgem, como trata Jensen (2006), da mudança de perspectiva quanto ao
papel das edificações e do usuário na dinâmica do espaço arquitetônico, sendo
destacada a necessidade de efetivar a proposta de um processo projetual participativo,
onde a tipologia da edificação responda e esteja sujeita à ação de diversos atores.
Com isso, o edifício passa a não ser interpretado exclusivamente como a mera expressão
construída e materialização física de uma ideia, configurando-se como um elemento
passivo e estático, mas sim como um objeto, com a incumbência de prover suporte
físico ao processo de apropriação do espaço, favorecendo ou dificultando a realização
de determinada atividade.
O rompimento do paradigma sobre o papel do usuário também condicionou a
valorização da participação popular como meio de garantia da qualidade dos projetos
desenvolvidos, sejam arquitetônicos ou não. Como aponta Duarte et al (2008), a
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literatura referente ao design, por exemplo, antes considerava que as fontes de inovação
estariam presentes exclusivamente no interior das empresas responsáveis pela
fabricação dos produtos, sendo raramente observada a dialética entre a inovação
tecnológica e os usuários. Entretanto, Granath (2001) ressalta que, no contexto do que é
caracterizado como a era da informação, os olhares voltam-se ao reconhecimento da
dedicação e capacidade de formulação das soluções projetuais dos usuários, não mais
submetidos à ação dos agentes responsáveis pelo projeto, mas capazes também de
projetar, reformular e gerenciar os recursos de produção do espaço em que ocupam.
Nesse sentido, no caso do processo projetual arquitetônico, este se distancia da imagem
de um processo simples, linear e elaborado por uma equipe de técnicos específicos, de
atuação isolada e passa a ser valorizada a partir de uma perspectiva enquanto processo
dinâmico e interativo, incorporando as necessidades e cultura dos usuários às diferentes
etapas da construção, e gerando por consequência, um projeto de maior identificação
com o público.
Entretanto, para entender a participação do coletivo na elaboração do objeto
arquitetônico, que será apropriado, por vezes, por milhares de usuários distintos, faz-se
necessário o estudo dos diversos níveis de participação, como aqueles abordados por
Granath (2001), relacionados às diferentes relações entre usuário e objeto: (i) pela
participação mediada pelo projeto: onde a proposta é desenvolvida de tal maneira a
condicionar a participação dos usuários nas intervenções no projeto; (ii) e a
participação no projeto: onde os usuários se inserem e assumem diversas funções
durante a totalidade do processo projetual; (iii) e relações de representatividade e
contato com o público, mediante participação direta, onde o usuário participa ativa e
individualmente no desenvolvimento da proposta, que comumente gera dificuldades
quanto à participação pela diversidade de características e opiniões de cada integrante;
(iv) ou participação indireta, onde os interesses da comunidade são defendidos pela ação
de um terceiro, representante político ou social, e a eficácia da participação é
determinada pelo grau de representação cumprido pela entidade.
Uma das questões metodológicas abordadas por diversos autores, após a definição dos
parâmetros de interação e representação do usuário perante o projeto, é o momento em
que essa participação deve ser inserida no processo projetual, sendo questionada a
adequação das intervenções e consequências destas ao produto.
A participação dos usuários no processo de projeto desde os estágios iniciais têm sido
tratada como de grande contribuição à qualidade do produto desenvolvido. Nesta
situação, os usuários podem envolver-se a tal ponto de influenciar diretamente as
definições iniciais da proposta, sendo possível a garantia de que todo o processo gire em
torno de diretrizes definidas pela própria população. A abertura à participação é de
fundamental importância uma vez pode garantir a elaboração de uma proposta mais
próxima ao atendimento das necessidades específicas dos usuários. As experiências de
Jensen (2006) demonstraram que, nos projetos da tipologia habitacional onde a
população participara ativamente das definições iniciais, a satisfação geral com a
tipologia e para com o próprio processo de relocação fora bastante significativa,
justamente pelo processo de preparação da sociedade para a nova realidade.
É destacável também, a participação da população nas etapas de execução das
tipologias, pela realização de mutirões junto à assistência técnica, pois como aponta
Malard et al (2002), a experiência dessa forma de construção se mostra significativa,
pela possibilidade de gestão administrativa e financeira do empreendimento, que,
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construído pelo esforço comunitário, apresenta melhor possibilidade de identificação da
sociedade para com o espaço que por aqueles construídos por empreiteiras.
Contudo, ressaltam-se algumas dificuldades quanto à viabilização da participação dos
usuários nas etapas iniciais do processo, quanto ao não-reconhecimento das
reivindicações, ou a rejeição de possíveis propostas de alterações que modifiquem
bruscamente a proposta dos técnicos ou requisitem a adoção de novas decisões políticas,
exercendo impacto econômico ou de tempo de projeto na proposta desenvolvida. No
entanto, como trata Granath (2001), o problema conceitual onde as manifestações dos
usuários são vistas como intervenções negativas sob o ponto de vista dos profissionais e
representantes do poder público envolvidos poderia ser minimizado se as reivindicações
pudessem ser consideradas desde o início, possibilitando que as intervenções sejam
debatidas antes e durante o desenvolvimento conjunto de um mesmo objeto.
O fato que ocorre com frequência, segundo Alcântara e Monteiro (2010), é que os
moradores são consultados posteriormente, apenas para a legitimação da proposta,
quando esta já está prestes a ser posta em prática, acarretando situações onde os
moradores são questionados apenas sobre a preferência quanto à aplicação de cores e
elementos decorativos nas tipologias.
Por outro lado, experiências como as realizadas por Del Rio et al (2000) apontam para a
possibilidade de viabilizar a participação dos usuários, tanto em contato direto entre
público e profissionais envolvidos, quanto por representantes, através de estratégias
metodológicas tais como, o levantamento de desejos e expectativas dos usuários, por
meio de entrevistas ou questionários, direcionadas à identificação das principais
necessidades para com o espaço; o levantamento do desempenho físico-espacial, onde
se identificam os principais graus de funcionalidade, segurança, adequação e qualidade
do edifício; e debates, contando com a presença de diferentes entidades, onde podem ser
extraídas diversas sugestões e diretrizes para o projeto.
Portanto, ratifica-se que a adoção de métodos participativos ao processo de projeto
podem afetar positivamente os resultados. Como aponta Granath (2001), é necessária a
conscientização do arquiteto para com a valorização das contribuições do olhar “leigo”
para o que está sendo desenvolvido, com o objetivo de assegurar a todos os envolvidos a
democratização da informação, consolidando assim um processo voltado muito mais à
dinâmica do aprendizado, onde todas as partes, através de contribuições distintas,
podem gerar uma solução adequada à maioria dos interesses, destacando-se que “sem
nunca abrir mão do saber específico do arquiteto, a atividade de projeto pode constituir
um processo democrático e construtivo ao incluir a participação dos usuários, gerando
ambientes não apenas melhores e mais responsivos, mas também esteticamente
agradáveis”. (DEL RIO et al, 2000:112)
4

CONFLITOS RELACIONADOS AOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EM JOÃO PESSOA - PB

A Lei nº 11.977, de 07 de junho de 2009 oficializou a criação do programa habitacional
anteriormente adotado pelo Governo Federal, durante a gestão de Luiz Inácio Lula da
Silva, desde março de 2009, tendo sido responsável, segundo dados da Caixa
Econômica Federal, pela provisão de milhões de unidades habitacionais à população de
baixa renda, fazendo-se necessária uma avaliação qualitativa dos projetos, em
contraponto ao elevado número de habitações implementadas.
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O Município de João Pessoa, também se configura como beneficiário do programa,
sendo alvo da ação habitacional promovida, que consolidou a construção de diversos
conjuntos e unidades habitacionais em sua área urbana.
Reportando-se à maior possibilidade de interpretação da dinâmica espacial dos
conjuntos habitacionais pelo olhar do usuário, e pelo entendimento de líderes
comunitários e representantes de movimentos sociais enquanto canais de representação
dos interesses da coletividade, foi possível, por meio da análise do discurso dos
envolvidos nos debates das reuniões do PROEXT 2013, verificar diversas inadequações,
tanto na esfera da tipologia da unidade habitacional isolada, quanto do conjunto urbano
das edificações.
A primeira das inadequações refere-se à incompatibilidade da unidade habitacional e/ou
do conjunto com as necessidades vinculadas às atividades de subsistência,
desenvolvidas pelos usuários. De forma geral, sem citar um caso de conjunto
habitacional específico, foi mencionado pela liderança comunitária, o problema
ocasionado pela inexistência de espaço no projeto com o fim de guardar o material de
trabalho:
É preciso que a gente tenha um lugar pra guardar os objetos de trabalho, para
que possam fazer o que precisam no dia-a-dia do comércio aqui do Centro,
porque o que a gente vê hoje em dia são as pessoas vindo pra morar nas
casas, e acabam vendendo as casas por falta, muitas vezes, de infraestrutura,
e voltam para o lugar onde estavam. (Líder comunitário, representante do
MAM – Movimento de Ajuda Mútua, em 13 de Março de 2013)

A intervenção do líder aponta, de imediato, para a impossibilidade dos espaços de
moradia comportar o material de trabalho do residente, como consequência do
dimensionamento inadequado dos cômodos. Ainda, é sinalizada, pela menção ao
processo de abandono das habitações, a dificuldade de adequação das famílias à
realidade do conjunto habitacional; seja por efeito do processo de relocação, quando a
população não é preparada para a nova realidade no decorrer do processo; ou enquanto
corolário à perda da qualidade do espaço devido à implantação e localização
inadequadas dos conjuntos que, geralmente implantados em locais periféricos, não
possuem a infraestrutura e equipamentos necessários à garantia da qualidade urbana.
Entende-se ainda que este padrão de implantação prejudica e até anula a possibilidade
do morador em exercer sua forma de geração de renda; a exemplo da dificuldade de
acesso aos pontos de comércio, quando exercem este ofício, o que ressalta que a não
observância destas variáveis no desenvolvimento do projeto pode prejudicar
completamente a subsistência do núcleo familiar.
Vale registrar que a dinâmica econômica tem aspecto de destaque nessa faixa de renda,
e essa baixa flexibilidade de mudanças espaciais dificulta o empreendedorismo ou
mesmo o armazenamento do material de trabalho (como, por exemplo, o do público de
ambulantes).
Além de questões relacionadas às atividades econômicas informais e sua não
observância, além da desconsideração dos mecanismos de geração de renda, existem
aqueles aspectos relacionados às questões socioculturais. Tratam-se dos mecanismos de
viabilizar a convivência de grande número de usuários em pequenos espaços privados.
Ademais, são atividades que se apresentam com uma diversidade de fins, sejam de
higiene ou de modos de “criação” e educação infantil.
A gente precisa de um lugar pra lavar roupa, aqui a gente tem famílias
enormes, cada uma com um costume diferente. No Nordeste a gente tá
acostumado a lavar a roupa em casa; quando nasce um menino, a gente estende
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uma rede, como a gente vai fazer isso num apartamento desses?! Eles precisam
entender isso, e construir a casa pensando em quem vai morar nela, porque
como existe aqui: casa com catorze pessoas? Não existe dignidade pra
ninguém. (Líder comunitária, representante da ACIS – Associação de
Cidadania e Inclusão Social)

Assim, verifica-se a inadequação da tipologia habitacional quanto à cultura local de
apropriação dos espaços, que demanda a adoção de soluções de dimensionamento, usos
e organização espacial específicas, de acordo com as diferentes manifestações da
dialética entre usuário e espaço construído. A uniformização das soluções quanto ao
número de integrantes da família e, o consequente subdimensionamento do cadastro dos
moradores subdimensionado limitam a abrangência das soluções e dificultam a garantia
da qualidade do espaço ao morador, sendo necessário o entendimento da tipologia
construtiva enquanto elemento dinâmico, com a adoção de soluções diversificadas e em
correspondência com o núcleo familiar.
As reinvindicações de inserção das demandas dos usuários não são apenas no âmbito
habitacional, solicita-se a atenção ao morador também no projeto urbanístico, uma vez
que parece evidente a inadequabilidade do espaço interno e externo de conjunto
habitacional. As lideranças enfatizaram que são desconsideradas as variáveis de
arborização e conforto térmico, além da não-implantação de mobiliário urbano, gerando
espaços sem qualquer tratamento paisagístico.
A gente tem interesse é que se comece a pensar no projeto antes da própria
obra, já que hoje em dia, no próprio Minha Casa, Minha Vida, só se faz o
cadastro da família quando a obra está em 40%. Por exemplo, no Irmã Dulce
(conjunto habitacional localizado no bairro Colinas do Sul, no município de
João Pessoa), que é um empreendimento grande, com mais de mil unidades, se
foi pensado apenas na casa, ninguém pensou nas escolas, no posto de saúde;
ninguém pensou nem em uma árvore, é um deserto, o calor é insuportável!
(Líder comunitária, representante da ACIS – Associação de Cidadania e
Inclusão Social, em 13 de Março de 2013)

As inquietações também podem ser encontradas na intervenção do técnico municipal da
Secretaria de Habitação. Para ele, a dificuldade do processo projetual também se
apresenta antes mesmo do início da concepção. A caracterização do usuário não pode se
efetivar uma vez que a estrutura de financiamento e gestão do Programa Federal permite
a construção do conjunto habitacional sem identificação do perfil do usuário.
Outro problema é a própria gestão do programa Minha Casa Minha Vida, já
que hoje para conseguir financiamento, só por ele. E o programa, infelizmente,
funciona dessa forma: primeiro se constrói, pra só depois saber quem vai morar
lá, por cadastro, sorteio. Como você vai fazer um projeto sem saber pra quem
é? É um projeto padrão, mas você vai doar a quem? (Técnico da Secretaria
Municipal de Habitação – SEMHAB/JP, em 13 de Março de 2013)

Logo, o usuário é considerado como integrante de um grupo (categorizados pelo
número de pessoas por famílias), com as mesmas necessidades e pouca especificidade
quanto ao apoio à geração de renda que já desenvolve. Portanto, os dados preliminares
necessários para iniciar a etapa de uma concepção do processo projetual de conjunto
habitacional, são incompletos ou inadequadamente universais ou generalistas.
No entanto, é citada, também no discurso dos técnicos, a dificuldade dos responsáveis
pelo projeto e do próprio Poder Público em implementar uma tipologia habitacional
diferenciada, sendo destacado que, somente com a pressão exercida pelos representantes
e movimentos sociais aos órgãos responsáveis, é possível efetivar uma mudança na
política pública da habitação, reiterando que a metodologia participativa pode ser
2223

entendida como o instrumento necessário à garantia da qualidade e adequação do
projeto à proposta.
Mas até hoje ainda não se conseguiu encontrar uma solução pra algumas
coisas, pois se mandamos um projeto diferente do que se impõe, ele será
reprovado, com certeza. Então eu aproveito que vocês [líderes comunitários]
estão aqui e digo que os movimentos precisam levar essas reivindicações nas
conferências e representações, só assim a gente consegue mudar essa
tipologia, porque vocês tem muito mais força nisso que a gente. (Técnico da
Secretaria Municipal de Habitação – SEMHAB/JP, em 30 de Abril de 2013)

Assim, tanto no discurso dos representantes comunitários quanto no dos técnicos a
padronização da solução adotada pela iniciativa pública, é reincidente a necessidade de
diversificar as estratégias quanto à dinâmica social. Em ambos os discursos, apontam-se
para a inadequação da tipologia quanto à localização, implantação, dimensionamento,
uso, cultura, inflexibilidade, padronização excessiva e inadequação dos espaços criados
à dinâmica dos moradores.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em resposta às diversas avaliações da tipologia habitacional aplicada pela iniciativa
pública à população de baixa renda, um conflito significativo entre as necessidades dos
usuários e a resposta arquitetônica concebida é verificado. Há um descompasso entre as
demandas, as necessidades do público e a concretização destas, expressa na tipologia do
projeto.
Neste estudo foi observado que a incompatibilidade da unidade habitacional decorrente
da não-observância de geração de renda prejudica a subsistência do núcleo familiar. A
localização dos conjuntos e seu distanciamento dos pontos de comércio ou trabalho
continuam sendo citadas como problemas da política habitacional de governo.
Verificou-se também que a uniformização das soluções, com informações cadastrais
limitadas dos beneficiários, subdimensionadas, e as falhas na execução da política
habitacional (como o perfil do usuário na fase final de desenvolvimento projetual)
dificultam a concepção de soluções tipológicas diversificadas.
Essas constatações ratificam a necessidade de repensar o atual padrão da habitação
social, não apenas quanto ao produto, mas quanto à reformulação do próprio processo
projetual. Portanto, corrobora-se com prerrogativa de se envolver as entidades de
representação no processo projetual participativo, como atividade necessária.
A opinião dos moradores é de suma importância à sinalização dos principais aspectos a
serem considerados no desenvolvimento da tipologia arquitetônica, podendo o usuário
ser interpretado enquanto sinalizador da qualidade e adequação do projeto. Assim, fazse necessária a garantia da incorporação destas variáveis ao processo projetual, pelo
ensejo de participação efetiva da população, não restrita somente à intervenção nas
soluções adotadas na conclusão do projeto, enquanto instrumento de legitimação da
proposta, mas assegurando o poder de decisão da população quanto às estratégias
desenvolvidas.
A adoção de iniciativas de participação da população deve-se não apenas se destinar à
legitimação do projeto, mas sim, incorporar as demandas daqueles que deverão usufruir
do projeto - não apenas quando o programa já se encontra em fase de conclusão. Logo, é
importante a inserção da comunidade em todo o processo projetual, para integração de
interesses e avaliação contínua, com o objetivo de elaborar, de forma conjunta, uma
tipologia habitacional adequada às necessidades e especificidades do público.
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RESUMO
O objetivo deste artigo é avaliar a estética de espaços resultantes entre edifícios altos, considerando as
percepções de grupos de usuários com diferentes níveis e tipos de formação acadêmica. Os edifícios altos
estão entre os elementos construídos que mais se destacam na paisagem das cidades contemporâneas,
afetando as avaliações estéticas do ambiente urbano. Edifícios altos podem afetar a estética urbana de
diferentes formas: de acordo com as características da área onde estão localizados; de acordo com a
distância da qual são observados; ou ainda, conforme as características dos espaços a partir dos quais tais
edifícios são visualizados. Neste sentido, é importante ter uma maior compreensão sobre a qualidade
estética de espaços resultantes entre edifícios altos conforme suas distintas alturas, já que estas alturas
afetam a visualização da abóbada celeste, que pode ser parcialmente obstruída ou eliminada e provocar
uma queda acentuada nos níveis de satisfação estética com estes espaços abertos. O fato de edifícios altos
continuarem a ser construídos em grande quantidade reforça a necessidade de novas evidências sobre os
impactos estéticos causados por espaços resultantes entre tais edifícios. A coleta de dados foi realizada
através de questionários aplicados via internet para usuários do espaço urbano de Porto Alegre, divididos
em três grupos de respondentes: 48 arquitetos; 48 não arquitetos com curso universitário completo e 33
pessoas sem curso universitário concluído ou iniciado. A análise de dados foi realizada através de testes
estatísticos não-paramétricos. Os resultados indicam uma clara insatisfação com os espaços resultantes
entre edifícios altos, independente do nível e tipo de formação acadêmica dos respondentes. Contudo, em
contextos onde existe uma maior quantidade de céu visível, em função da presença de edifícios com
menor altura, se verifica um impacto negativo menor do que em contextos onde a quantidade de céu
visível é praticamente inexistente devido à maior altura dos edifícios.
Palavras-chave: avaliação estética, edifícios altos, percepção dos usuários.

ABSTRACT
The purpose of this article is to evaluate the aesthetics of spaces between tall buildings, considering the
aesthetic perceptions of different groups of users with different levels and types of academic training. Tall
buildings are among the constructed elements that stand out in the landscape of contemporary cities,
affecting the aesthetic evaluations of the urban environment. Tall buildings can affect urban aesthetics in
different ways: according to the characteristics of urban areas where they are located; according to the
distance from which they are observed; or, according to the specific features of the spaces from which
such buildings are observed. In this sense, it is important to have a better understanding of the aesthetic
quality of resulting spaces between tall buildings according to their different heights, since these heights
affect the visualization of the celestial dome, which can be partially obstructed or eliminated and cause a
sharp drop in aesthetic satisfaction levels with these open spaces. The fact that tall buildings continue to
be built in large numbers, emphasizes the need for new evidence about aesthetic impacts caused by spaces
resulting from such buildings. Data were collected through questionnaires distributed via the Internet to
users of urban space in Porto Alegre, divided into three groups of respondents: 48 architects; 48 nonarchitects college graduates; and 33 non-college graduates. Data analysis was performed using nonparametric statistical tests. The results indicate a clear dissatisfaction with the resulting spaces between
tall buildings, regardless of the level and type of academic education of the respondents. However, in
situations where there is a greater amount of visible sky, due to the presence of buildings of smaller
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height, it is observed a smaller negative impact than in situations where the amount of visible sky is
practically nonexistent due to the greater height of buildings.
Keywords: Aesthetic evaluation, tall buildings, user’s perception.

1

INTRODUÇÃO

Avaliações estéticas têm sido largamente realizadas na área de estudos Ambiente e
Comportamento para identificar a qualidade estética de projetos urbanos e de
edificações conforme a percepção de usuários do espaço urbano. A importância destas
avaliações tem sido evidenciada em diversos estudos assim como pela implementação
de avaliações estéticas em cidades de diversos países como Estados Unidos, Reino
Unido, Alemanha, Suécia, França, Itália e Espanha (NASAR, 1992; REIS; LAY, 2003;
STAMPS, 2000; WEBER, 1995).
As avaliações estéticas são, particularmente, afetadas pela presença de edifícios altos, na
medida em que estes estão entre os elementos construídos que mais se destacam na
paisagem das cidades contemporâneas (DORNBUSCH; GELB, 1977; GONÇALVES,
2010; MACEDO, 1991). Os edifícios altos quando observados ao nível da linha do
horizonte (do skyline de uma cidade) podem impactar positivamente na estética urbana,
em razão, principalmente, da visualização à distância, além de possibilitar a
consolidação da imagem das cidades enquanto potenciais econômicos e turísticos
(HEAT et al., 2000; SMITH et al., 1995). Contudo, normalmente, a maioria das pessoas
tem uma visão ao nível da rua (RELPH, 1987), onde vivenciam a cidade ao nível dos
olhos e podem perceber os impactos das edificações e sua integração com o tecido
urbano (GEHL, 2010).
Assim, fazem parte destas visuais as características dos espaços entre edifícios de
múltiplos andares que constituem um componente estético importante na cidade
(FORD, 2000). De acordo com o autor, os espaços entre edifícios não são apenas os
espaços abertos encontrados em parques, praças e jardins, mas todos os tipos de espaços
entre edifícios e imediatamente em torno deles. Estão incluídos também aqueles espaços
que restaram do processo de verticalização, onde antigas edificações ou mesmo terrenos
vazios ainda resistem entre os edifícios e que algumas vezes evidenciam fachadas
laterais sem tratamento, que acabam afetando a estética da vizinhança (FORD, 2000).
Para Relph (1987) espaços e lugares estranhamente despojados de propriedades
sensíveis e atraentes, que parecem ser o que restou depois de os edifícios terem sido
erguidos, são particularmente comuns junto a edifícios altos de apartamentos. Pode
haver muito espaço, mas este parece ter pouca utilidade ou ser desprovido de quaisquer
formas atrativas, sendo frequentemente ajardinado de uma forma descuidada ou
transformado em estacionamento. Essas áreas espaçosas raramente são locais agradáveis
para uma pessoa sentar ou passear; são locais por onde se deve passar rapidamente em
direção ao automóvel ou a outro edifício (RELPH, 1987). Gehl (2011) também afirma
que, quando os espaços junto aos edifícios são muito grandes e impessoais, não se
tornam convidativos para as atividades ao ar livre e os residentes preferem ficar em seus
apartamentos. Já quando os espaços entre os edifícios são menores, com tratamento
estético adequado, o trânsito de pessoas e as atividades ao ar livre se tornam mais fáceis
e convidativas tendendo a um melhor funcionamento. Ainda, dependendo da altura das
edificações, a visualização da abóbada celeste pode ser parcialmente obstruída ou
eliminada e provocar uma queda acentuada nos níveis de satisfação estética com uma
cena urbana (CIBSE, 1987; REIS et al., 2010a). Contudo, edifícios altos continuam a
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ser construídos, havendo a necessidade de novas evidências sobre os impactos estéticos
causados por espaços resultantes entre edifícios altos.
Ainda, estudos (APPLEYARD; FISHMANN, 1977; SIMON, 1977; STAMPS, 1991)
evidenciam a relevância da avaliação dos impactos de edifícios altos por diferentes
grupos de respondentes. Por exemplo, tem sido encontradas diferenças entre as
avaliações estéticas de arquitetos e de pessoas que não possuem formação na área da
estética (DEVLIN; NASAR, 1989; FAWCETT et al., 2008; GIFFORD et al., 2002;
SMITH et al., 1995). Por outro lado, outros estudos revelam que tal diferença quanto ao
tipo de formação acadêmica não tem impacto determinante sobre as avaliações estéticas
dos dois grupos (GREGOLETTO; REIS, 2012; JOHN, REIS, 2010; REIS et al., 2010).
Assim, também tem sido mencionada a necessidade de haver um melhor entendimento
sobre as avaliações estéticas por pessoas com diferentes níveis e tipos de formação
acadêmica, principalmente na realidade brasileira (REIS et al., 2011).
Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar a estética de espaços resultantes entre
edifícios altos, considerando as percepções estéticas de distintos grupos de usuários com
diferentes níveis e tipos de formação acadêmica.
2

METODOLOGIA

Para atender ao objetivo proposto, o procedimento metodológico adotado foi a coleta de
dados através de questionários com fotografias coloridas de espaços entre edifícios
altos, aplicados via internet. Estudos (NASAR, 1992; STAMPS, 2000) corroboram a
eficácia da utilização de fotografias coloridas como simuladores da realidade. A
utilização da internet para divulgação e preenchimento de questionários tem sido
recorrente em diversos estudos (BOCHI et al., 2012; GREGOLETTO et al., 2013;
JOHN, 2012; RECKZIEGEL, 2009) e tem facilitado a obtenção de um maior número de
respondentes em um curto espaço de tempo, além da redução de tempo e eliminação de
possíveis erros na tabulação dos dados já que estes são transferidos diretamente do
programa Lime Survey, onde os questionários estão hospedados, para a planilha do
programa estatístico SPSS/PC.
O link de acesso ao questionário foi enviado via e-mail para conhecidos e solicitado a
estes que reenviassem o link para os seus contatos, utilizando-se da técnica de amostra
em bola de neve (snowball sample) (HANDCOCK; GILE, 2011), a fim de aumentar o
número da amostra. O questionário também foi encaminhado via e-mail para empresas
de engenharia e contabilidade, escritórios de arquitetura, curso pré-vestibular e
secretaria da Faculdade de Arquitetura/UFRGS que repassaram o link de acesso para
seus funcionários e/ou alunos. Ainda, houve a divulgação do questionário na rede social
Facebook a partir da conta pessoal do primeiro autor e através de grupos específicos de
arquitetos e de alunos e ex-alunos do PROPUR/UFRGS.
Os respondentes foram divididos em 3 distintos grupos, conforme o seu tipo e nível de
formação acadêmica: (i) arquitetos; (ii) não arquitetos com curso universitário
completo; (iii) pessoas sem curso universitário concluído ou iniciado. A amostra de
respondentes dos questionários foi constituída por pessoas com idade mínima de 16
anos, residentes há pelo menos um ano em Porto Alegre. A legislação urbanística em
vigor na cidade de Porto Alegre é o PDDUA (Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano e Ambiental) e suas atualizações (PORTO ALEGRE, 2012), sendo permitidas
alturas máximas de 52 metros (ou 18 pavimentos) nas principais avenidas que compõem
os eixos estruturadores da malha viária; na maior parte da cidade são permitidas alturas
de até 42 metros (ou 14 pavimentos). A amostra de respondentes foi constituída por 129
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respondentes, sendo 48 arquitetos, 48 não arquitetos com curso universitário completo e
33 pessoas sem curso universitário concluído ou iniciado.
O questionário estava constituído por questões fechadas de escolha simples e questões
de múltipla escolha, e por questões abertas, relacionadas às três cenas representativas
dos espaços entre edifícios altos (Figura 1). A Cena 1 com edifícios com 18 pavimentos
foi editada para a produção das cenas com 14 e 10 pavimentos, altura esta considerada
como limite para que a edificação seja considerada edifício alto, conforme identificado
em outro estudo (GREGOLETTO; REIS, 2012).
Figura 1 - Cenas relativas à avaliação estética dos espaços entre edifícios altos

Cena 1
Original – 18 pavimentos

Cena 2
Simulação – 14 pavimentos

Cena 3
Simulação - 10 pavimentos

Fonte: elaborado pelo primeiro autor

Os dados de natureza quantitativa, provenientes dos questionários, caracterizados como
variáveis nominais e ordinais foram analisados no programa estatístico SPSS/PC através
de freqüências e de testes estatísticos não-paramétricos como: tabulação cruzada (Phi) revela relações estatisticamente significativas entre duas variáveis nominais); KruskalWallis H - revela diferenças significativas entre três ou mais grupos ou amostras
independentes, representados por uma variável nominal (p.ex., os três grupos de
respondentes), com relação a uma variável ordinal (p.ex., avaliação estética da Cena 1)
e Kendall W – revela diferenças significativas entre três ou mais grupos ou amostras
dependentes, representados por uma variável nominal (p.ex., as três cenas), com relação
a uma variável ordinal (avaliação estética por um dos grupos de respondentes) (LAY;
REIS, 2005). Neste estudo foram consideradas as diferenças estatisticamente
significativas tendo como parâmetro um valor de significância igual ou inferior a 0,05
(sig. ≤ 0,05) (LAY; REIS, 2005).
3

RESULTADOS

Na análise dos resultados foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa
(Kendall W, chi²=27,920, sig.=0,000) entre a satisfação com a aparência das três cenas
(Figura 1) pelo total de respondentes. Embora as três cenas tenham sido
expressivamente avaliadas de forma negativa, a cena 3 (edifícios com 10 pavimentos e
maior quantidade de céu visível) causou o menor impacto negativo (63,6% de
avaliações negativas e 13,2% de positivas) enquanto que a cena 1 (edifícios com 18
pavimentos) causou o maior impacto negativo (75,2% de avaliações negativas e 8,5%
de positivas) (Tabela 1).
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Tabela 1: Satisfação com a aparência das cenas de espaços resultantes entre
edifícios altos
Sem formação
Total da amostra
Arquitetos
Não arquitetos
Avalie a
universitária
aparência
Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena
da cena:
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Muito
bonita

5
7
3
2
1
1
1
2
0
2
4
(3,9%) (5,4%) (2,3%) (4,2%) (2,1%) (2,1%) (2,1%) (4,2%) (0%) (6,1%) (12,1%)
6
8
14
0
1
1
2
3
5
4
4
Bonita
(4,7%) (6,2%) (10,9%) (0%) (2,1%) (2,1%) (4,2%) (6,3%) (10,4%) (12,1%) (12,1%)
Nem bonita,
21
22
30
3
5
9
5
6
11
13
11
nem feia
(16,3%) (17,1%) (23,3%) (6,3%) (10,4%) (18,8%) (10,4%) (12,5%) (22,9%) (39,4%) (33,3%)
39
44
51
7
9
19
22
24
25
10
11
Feia
(30,2%) (34,1%) (39,5%) (14,6%) (18,8%) (39,6%) (45,8%) (50,0%) (52,1%) (30,3%) (33,3%)
58
48
31
36
32
18
18
13
7
4
3
Muito feia
(45,0%) (37,2%) (24,0%) (75,0%) (66,7%) (37,5%) (37,5%) (27,1%) (14,6%) (12,1%) (9,1%)
129
129
129
48
48
48
48
48
48
33
33
Total
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
mvo K
2,20
2,03
1,77
2,24
2,14
1,63
2,24
1,99
1,77
2,08
1,95
mvo K-W

-

-

-

84,46

84,57

78,00

64,23

62,52

63,19

37,82

2
(6,1%)
8
(24,2%)
10
(30,3%)
7
(21,1%)
6
(18,2%)
33
(100%)
1,97

40,14

48,73

Notas: mvo K= média dos valores ordinais obtida pelo teste Kendall’s W (os valores menores referem-se
às cenas mais satisfatórias); a comparação entre os valores mvo K deve ser feita na horizontal entre as
cenas de cada grupo; mvo K-W= média dos valores ordinais obtida pelo teste Kruscal-Wallis (os valores
menores referem-se aos grupos mais satisfeitos); a comparação entre os valores mvo K deve ser feita na
horizontal entre as cenas de cada grupo; a comparação entre os valores mvo K-W deve ser feita na
horizontal entre os grupos e as cenas; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação
ao total de respondentes que avaliou cada cena em cada grupo.
Fonte: elaborado pelos autores

Tabela 2: Preferência em cenas de espaços resultantes entre edifícios altos
Total

A

N.A.

S.F.

Total

A

N.A.

S.F.

Para você, a cena mais preferida é:
Para você, a cena menos preferida é:
18
4
7
8
97
45
37
15
Cena 1
(14,7%) (8,3%) (14,6%) (24,2%) (75,2%) (93,8%) (77,1%) (45,5%)
mvo K
1,72
1,63
1,72
1,88
2,62
2,90
2,66
2,18
mvo K-W
60,88
64,91
71,14
78,90
66,20
45,96
16
1
7
8
5
5
0 (0%)
0 (0%)
Cena 2
(12,4%) (2,1%) (14,6%) (24,2%) (3,9%)
(15,2%)
mvo K
1,68
1,53
1,72
1,83
1,56
1,50
1,50
1,74
mvo K-W
58,84
66,91
71,18
63,00
63,00
72,56
94
43
34
17
27
3
11
13
Cena 3
(72,9%) (89,6%) (70,8%) (51,5%) (20,9%) (6,3%) (22,9%) (39,4%)
mvo K
2,60
2,84
2,56
2,29
1,82
1,60
1,84
2,09
mvo K-W
75,78
63,69
51,23
56,06
66,90
76,85
129
48
48
33
129
48
48
33
Total
(100%)
(100%) (100%) (100%)
(100%) (100%) (100%) (100%)
Notas: A= Arquitetos; N.A.= Não arquitetos; S.F..= Respondentes sem formação universitária; mvo K=
média dos valores ordinais obtida pelo teste Kendall’s W (os valores maiores referem-se às cenas mais
preferidas); mvo K-W= média dos valores ordinais obtida pelo teste Kruscal-Wallis (os valores maiores
referem-se aos grupos que mais preferem a cena); a comparação entre os valores mvo K deve ser feita na
vertical entre as cenas de cada grupo; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação
ao total de respondentes que avaliou cada cena em cada grupo.
Fonte: elaborado pelos autores
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Também foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre as
preferências do total dos respondentes quanto à cena mais preferida (Kendall W,
chi²=92,828, sig.=0,000) e à cena menos preferida (Kendall W, chi²=105,672,
sig.=0,000) pelo total da amostra (Tabela 2).
A cena 3 (edifícios com 10 pavimentos) foi a mais preferida pela maioria dos
respondentes (Tabela 2), em razão, fundamentalmente, da "quantidade adequada de céu
visível" e da "altura adequada das edificações" (Tabela 3). A cena 1 (edifícios com 18
pavimentos) foi considerada a menos preferida pela maioria dos respondentes (Tabela
2), devido, principalmente, à "altura inadequada das edificações" e à "quantidade
inadequada de céu visível" (Tabela 3).
Tabela 3: Principais razões que justificam a preferência em cenas de espaços
resultantes entre edifícios altos
Indique as principais razões que justifiquem a cena mais preferida:
Razões
Cena 1
Cena 2
Cena 3
Altura adequada das edificações
Quantidade adequada de céu
visível
Proporção mais adequada entre
a altura e a distancia dos
edifícios
Maior visibilidade

Total

13 (10,1%)

12 (9,3%)

31 (24,0%)

56 (43,4%)

4 (3,1%)

4 (3,1%)

52 (40,3%)

60 (46,5%)

0 (0%)

0 (0%)

3 (2,3%)

3 (2,3%)

0 (0%)

2 (1,6%)

2 (1,6%)

4 (3,1%)

Indique as principais razões que justifiquem a cena menos preferida:
Razões
Cena 1
Cena 2
Cena 3
Total
inadequada
das
64 (49,6%)
1 (0,8)
19 (14,7)
84 (65,1%)

Altura
edificações
Quantidade inadequada de céu
49 (38,0%)
4 (3,1)
6 (4,7)
59 (45,7%)
visível
Pouco
afastamento
entre
7 (5,4%)
0 (0%)
0 (0%)
7 (5,4%)
edifícios
Ambiente inóspito, árido
4 (3,1%)
0 (0%)
0 (0%)
4 (3,1%)
Ausência de vegetação
3 (2,3%)
0 (0%)
0 (0%)
3 (2,3%)
Falta de proporção
0 (0%)
0 (0%)
3 (2,3%)
3 (2,3%)
Estética das edificações
3 (2,3%)
0 (0%)
0 (0%)
3 (2,3%)
Sensação de opressão
2 (1,6%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (1,6%)
Sensação de insegurança
1 (0,8%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (0,8%)
Nota: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes
Fonte: elaborado pelos autores

Especificamente, também foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa
(Kendall W, chi²=26,237, sig.=0,000) quanto à satisfação com a aparência das três
cenas pelos arquitetos. Embora as 3 cenas tenham causado claro impacto estético
negativo, o menor impacto foi verificado na cena 3 (edifícios com 10 pavimentos) com
77,1% de avaliações negativas e 4,2% de positivas, enquanto que na cena 1 (edifícios
com 18 pavimentos) foi verificado maior impacto negativo com 89,6% de avaliações
negativas e 4,2% de avaliações positivas (Tabela 1). Ainda, foi encontrada uma
diferença estatisticamente significativa em relação à cena mais preferida (Kendall W,
chi²=68,625, sig.=0,000) e menos preferida (Kendall W, chi²=77,149, sig.=0,000) pelos
arquitetos, confirmando a cena 3 (edifícios com 10 pavimentos) como a mais preferida e
a cena 1 (edifícios com 18 pavimentos) como a menos preferida (Tabela 2).
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Adicionalmente, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (Kendall
W, chi²=13,703, sig.=0,001) quanto à satisfação com a aparência das três cenas pelos
não arquitetos com curso universitário. A cena 3 (edifícios com 10 pavimentos) causou
o menor impacto negativo com 66,7% de avaliações negativas e 10,4% de positivas,
enquanto que a cena 1 (edifícios com 18 pavimentos) causou o maior impacto negativo
com 83,3% de avaliações negativas e 6,3% de avaliações positivas (Tabela 1). Ainda foi
encontrada uma diferença estatisticamente significativa relação à cena mais preferida
(Kendall W, chi²=30,375, sig.=0,000) e menos preferida (Kendall W, chi²=45,125,
sig.=0,000) pelos não arquitetos com curso universitário, confirmando a cena 3
(edifícios com 10 pavimentos) como a mais preferida e a cena 1 (edifícios com 18
pavimentos) como a menos preferida (Tabela 2).
Por outro lado, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas quanto
à satisfação com a aparência das três cenas pelas pessoas sem formação universitária,
visto que as três cenas tiveram avaliação semelhante. Também não foram encontradas
diferenças estatisticamente significativas em relação à cena mais preferida e à cena
menos preferida por este grupo de respondentes.
Os resultados revelam uma clara insatisfação com a aparência das cenas que
representam espaços resultantes entre edifícios altos, tanto para o total da amostra,
quanto para os três grupos de respondentes. Porém, as cenas que apresentam edificações
mais baixas e consequente maior quantidade de céu visível, tendem a causar um
impacto negativo menor do que as cenas onde a quantidade de céu visível é
praticamente inexistente.
3.1 Diferença entre os grupos de usuários
A existência de diferenças quanto à satisfação com a aparência de uma mesma cena por
pessoas com diferentes níveis e tipos de formação, foi analisada através do teste
estatístico Kruskal-Wallis. Foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa
entre arquitetos, não arquitetos com curso universitário e pessoas sem formação
universitária quanto à satisfação com a aparência da cena 1 (edifícios com 18
pavimentos) (K-W, chi²=34,744, sig.=0,000), da cena 2 (edifícios com 14 pavimentos)
(K-W, chi²=30,955, sig.=0,000) e da cena 3 (edifícios com 10 pavimentos) (K-W,
chi²=13,367, sig.=0,001). Embora tenha predominado a avaliação negativa nas três
cenas pelos três grupos de respondentes, um maior impacto estético negativo parece ter
sido percebido pelos arquitetos e não arquitetos com curso universitário do que pelas
pessoas sem formação universitária (Tabela 1).
Ainda, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre arquitetos, não
arquitetos com curso universitário e pessoas sem formação universitária, quanto à maior
preferência pela cena 2 (edifícios com 14 pavimentos) (K-W, chi²=7,554, sig.=0,023), já
que a cena foi um pouco mais citada como a mais preferida pelas pessoas sem formação
universitária do que pelos demais respondentes (Tabela 2). Também foi encontrada uma
diferença estatisticamente significativa entre os três grupos de respondentes quanto à
maior preferência pela cena 3 (edifícios com 10 pavimentos) (K-W, chi²=14,382,
sig.=0,001), pois ainda que a cena tenha sido considerada a mais preferida pelos três
grupos de respondentes, a cena foi mais preferida pelos arquitetos e pelos não arquitetos
do que pelas pessoas em formação universitária (Tabela 2).
Também foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre os três grupos
de respondentes quanto à menor preferência pela cena 1 (K-W, chi²=25,543,
sig.=0,000). Embora a cena tenha sido considerada a menos preferida pelos três grupos
2232

de respondentes, a cena foi claramente mais citada como a menos preferida pelos
arquitetos e pelos não arquitetos com formação universitária do que pelas pessoas sem
formação universitária (Tabela 2). Ainda, foi encontrada uma diferença estatisticamente
significativa entre arquitetos, não arquitetos com curso universitário e pessoas sem
formação universitária, quanto à menor preferência pela cena 2 (K-W, chi²=14,569,
sig.=0,001) e pela cena 3 (K-W, chi²=12,490, sig.=0,002), onde as pessoas sem
formação universitária indicaram essas duas cenas como a menos preferida com uma
maior intensidade do que os demais grupos de respondentes (Tabela 2).
Portanto, essas diferenças evidenciam a avaliação negativa das cenas que representam
espaços entre edifícios altos, independente do tipo e da formação acadêmica dos
respondentes, embora possam ocorrer variações nas intensidades das avaliações e
preferências.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da avaliação estética revelaram uma clara insatisfação com a aparência
dos espaços resultantes entre edifícios altos, tanto para o total da amostra, quanto para
os três grupos de respondentes. Contudo, no contexto onde existe uma maior quantidade
de céu visível em função de edifícios com menor altura (10 pavimentos), se verifica um
impacto negativo menor do que nos contextos onde a quantidade de céu visível é
praticamente inexistente devido à maior altura dos edifícios (18 pavimentos). Assim, a
maior altura das edificações contribuiu com a insatisfação com a aparência dos espaços
resultantes entre edifícios altos em função da diminuição da quantidade de céu visível.
Logo, estes resultados ratificam aqueles de outros estudos (CIBSE, 1987; REIS et al.,
2010a) que revelam queda acentuada nos níveis de satisfação estética quando a
visualização da abóboda celeste é parcialmente obstruída ou eliminada de uma cena
urbana. Além das alturas das edificações, o impacto estético negativo também parece
estar relacionado às características físicas desses espaços, despojados de propriedades
atraentes e sem tratamento estético adequado, tanto no nível do solo quando nos
edifícios, tornando-se locais por onde se deve passar rapidamente em direção ao
automóvel ou a outro edifício (FORD, 2000; GEHL, 2010; RELPH, 1987). Portanto, a
ocupação das cidades por edifícios altos também facilita o surgimento de espaços
impessoais, residuais, sem identidade, uso e qualidade estética. Concluindo, espaços
entre edifícios mais baixos (p.ex., com 10 pavimentos), com uma maior visualização da
abóbada celeste, e com tratamento estético adequado, se tornariam mais atraentes e
potencializariam o fluxo de pessoas e a realização de atividades ao ar livre, impactando
positivamente os usuários de tais edifícios. Assim, espera-se que os resultados obtidos
possam contribuir para uma maior compreensão acerca da estética de espaços
resultantes entre edifícios altos e possam retroalimentar futuros projetos de edifícios
altos através da criação de bancos de dados baseados nas percepções dos usuários do
espaço urbano, tanto da cidade de Porto Alegre quanto de outras cidades, uma vez que a
metodologia adotada pode ser reaplicada em diferentes contextos. Ainda, deseja-se que
as conclusões desse estudo possam contribuir para o planejamento urbano na discussão
e elaboração de legislações urbanísticas que regulamentam as alturas dos edifícios nas
cidades, para uma melhor adequação das alturas dos edifícios e espaços abertos
resultantes de maneira a melhor qualificar esteticamente as cidades.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é apresentar alguns dos resultados da pesquisa em andamento, cuja finalidade é
discutir a efetividade de instrumentos “tridimensionais” de análise de wayfinding na avaliação da
qualidade do projeto de saídas de emergência. Foram propostos procedimentos para realização de uma
pesquisa experimental exploratória, em um edifício em uso, com espaços internos de circulação
considerados complexos - no caso, um edifício hospitalar. A coleta de dados desta pesquisa exploratória
foi realizada por meio de dois instrumentos, a saber: a) gravação de imagem por câmera digital fixada
junto ao corpo do sujeito que caminha pelo edifício até atingir pontos pré-estabelecidos; b) preenchimento
de questionário ao final dos percursos experimentados pelos sujeitos. Os experimentos possibilitaram uma
avaliação efetiva dos instrumentos utilizados e a proposição de aprimoramentos que permitirão a sua
aplicação e a reprodução numa escala maior, na pesquisa para verificação da qualidade do projeto de
saídas de emergência.
Palavras-chave: Saídas de emergência, Wayfinding, Comportamento humano.

ABSTRACT
The objective of this paper is to present the results of a research concerning the validity of tridimensional
tools for the evaluation of wayfinding and its effectiveness in fire exits design. Several procedures were
proposed in order to carry out an exploratory research experiment in an existing building, considering a
complex building such as a health-care facility. The data collection was done by the adoption of two
tools: a) a recording of the subjects´ movements through the building by a digital videocamera and b) a
survey based on a questionnaire fulfilled by the subjects in two phases. The experiments allowed the
effective evaluation of these tools and the proposition of improvements in order to carry out a full-scale
experiment for the quality analysis of fire exits design.
Keywords: Emergency exits, Wayfinding, Human behaviour.

1

INTRODUÇÃO

Regulamentações com base no desempenho em segurança contra incêndio têm
permitido a inserção de inovações tecnológicas tanto de sistemas de proteção passivas
como ativas, e a introdução de soluções de projeto resultantes de estudos com auxílio de
ferramentas computacionais. Incluem-se, nestas ferramentas, os simuladores de cenários
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de incêndio, de comportamento da estrutura à ação do calor ou de movimento de
pessoas em situação de abandono (evacuação).
Existem, atualmente, dezenas de modelos computacionais de movimento de pessoas,
que são a ferramenta mais básica para avaliação e aprimoramento do projeto de saídas
de emergência, cada um com suas particularidades, potencialidades e limitações. Porém,
o que se observa é que todos consideram, essencialmente, o movimento mecânico de
fluxos de pessoas e alguns fatores comportamentais como a ação e reação de grupos
familiares e de pessoas com diferentes níveis de familiaridade com o ambiente
considerado. A influência da conformação espacial do ambiente construído em si e a
percepção espacial dos usuários para as saídas de emergência ainda é pouco conhecida.
Por um lado, talvez esta característica dos modelos possa ser justificada pelo perfil dos
pesquisadores e dos grupos de pesquisa envolvidos, não só no desenvolvimento dos
softwares, mas, também, na área de projeto de segurança contra incêndio como um todo
– essencialmente engenheiros, com pouca participação de arquitetos e de outras áreas do
conhecimento mais diretamente envolvidas no estudo do comportamento humano,
apesar de esforços, revelados em publicações como de Canter (1980) e eventos mais
recentes e periódicos como o Symposium on Human Behariour in Fire
(INTERSCIENCE COMMUNICATONS, 2012).
Tanto para o aprimoramento como para validação dos modelos, é fundamental a
obtenção de dados de movimento de pessoas. Devido à dificuldade na obtenção de
dados em situação de incêndios reais (evento raro), normalmente, recorre-se a dados de
movimentação em locais públicos de grande concentração de público – o que permitiu o
desenvolvimento de pesquisas como de Predtechsnkii; Milinskii (1978) e Fruin (1987)
ou como dados coletados em experimentos ou treinamentos (simulados) de abandono de
edifícios, como de Pauls (1980), pioneiramente.
No entanto, mesmo nestas situações, as questões relacionadas à influência da
conformação espacial das rotas de fuga, assim como os meios para sua cognição e a
relação com a qualidade arquitetônica dos espaços são pouco discutidas no âmbito da
segurança contra incêndio, como pode ser visto em textos sobre saídas de emergência de
pesquisadores consagrados como Pauls (2006); Tubbs e Meacham (2007); Bukowski
(2009).
Desta forma, verifica-se a necessidade de estudos para compreensão da influência da
arquitetura (a localização das saídas no pavimento, a conformação espacial das rotas de
fuga para atingir uma saída segura, os componentes visuais e ambientais que
influenciam nas decisões de caminhos a seguir, dentre outros) na eficácia das saídas de
emergência, principalmente em edifícios grandes e complexos. O caminho contínuo
entre um ponto qualquer de um pavimento até um local seguro fora da edificação,
passando por corredores, passagens, portas, escadas, rampas, etc. deve ser passível de
avaliação, por meio de parâmetros a serem propostos e analisados e que influenciam as
soluções arquitetônicas para o ambiente construído.
De acordo com Arthur e Passini (1992), o wayfinding em edifícios complexos muitas
vezes traz aos recém-chegados incertezas e estresse ao tentar estabelecer uma rota para
atingir um determinado setor do edifício, fato que não incide tanto sobre os
frequentadores familiarizados com o local.
A orientabilidade na circulação em edifícios complexos de multiplos pavimentos se
reflete diretamente na qualidade das suas rotas de fuga. Além das dificuldades do
wayfinding no plano horizontal para o encontro das saídas de emergência verticais
(escadas), é necessário explorar as dificuldades encontradas durante o percurso vertical,
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sua relação cognitiva com o piso de descarga e, na sequência, com a saída para o
exterior da edificação por meio de nova rota horizontal.
O presente estudo considera a circulação vertical na análise do wayfinding em edifícios
de múltiplos pavimentos com foco nas saídas de emergência, considerando a orientação
nos percursos dos usuários em relação ao acesso às rotas de fuga horizontais (corredores
e passagens) e verticais (escadas).
Soeda et al. (1997) apud Holscher et al (2006) indentificaram que os sujeitos de
experimentos de wayfinding em edifícios complexos de múltiplos pavimentos assumem
que a topologia das plantas de diferentes pavimentos é idêntica, uma premissa que pode
levar a dificuldades severas de wayfinding.
A finalidade da pesquisa é identificar as estratégias de wayfinding utilizadas por sujeitos
para a orientação adequada com a finalidade de encontrar o local de destino
estabelecido, bem como estudar métodos para relacionar o projeto arquitetônico à
pesquisa de cognição espacial, melhorando a orientação em relação às rotas de fuga
horizontais e verticais nos edifícios complexos. Neste contexto, este artigo apresenta
uma discussão sobre os métodos 3D de análise de wayfinding com base nos resultados
de experimentos exploratórios que são a base de um levantamento de dados maior.
2

MÉTODOS E TÉCNICAS

A grande maioria dos estudos experimentais de comportamento humano em wayfinding
são baseadas na observação direta do comportamento do sujeito “navegador”, segundo
Holscher et al (2006). Este método de análise foi desenvolvido para pesquisas em
wayfinding por Passini (1984), e se utiliza da descrição verbal do sujeito “navegador”
como principal fonte de informações, sendo que este autor defendia como melhor
estratégia a verbalização “concorrente” (concurrent verbalization), ou seja, a
verbalização em tempo real, relatada ao longo da realização do experimento. Outro tipo
de registro verbal muito usual é a verbalização retrospectiva (Ericsson e Simon (1993)
apud Holscher et al (2006)), ou seja, relatada após a finalização da tarefa adotada neste
experimento, numa sequência cronológica.
Os experimentos conduzidos no estudo-piloto apresentado neste trabalho não utilizou a
verbalização concorrente, mas tem como base a observação direta do comportamento do
sujeito, associada à verbalização retrospectiva, pela coleta de dados por meio de
questionários semi-estruturados em dois tempos do experimento, ou seja, numa etapa
intermediária e na etapa final do percurso estabelecido. Foram observados e registrados
dados qualitativos como a distância percorrida, o tempo, as mudanças de direção, os
momentos em que o sujeito solicitou informações verbais, etc.
2.1

Os participantes

Participaram do estudo-piloto seis voluntários, estudantes de graduação, sendo 2
estudantes de arquitetura, 3 estudantes de engenharia e um estudante em tecnologia de
edificações. A idade média dos estudantes era de 21 anos, sendo 5 homens e 1 mulher.
Nenhum dos participantes possuia familiaridade com o edifício.
2.2

O edifício

Para o estudo-piloto da pesquisa, foi selecionado um edifício hospitalar de especialidade
(ortopedia e traumatologia) situado na cidade de São Paulo. O edifício foi construído na
década de 1950, época em que as exigências de segurança contra incêndio praticamente
inexistiam no país e sofreu pouca intervenção física no seu corpo principal, constituído
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originalmente das Alas A e B, mas recebeu três grandes ampliações, que são a Ala C, o
Ambulatório e do Edifício Anexo (sobre o Ambulátório). O edifício de 10 pavimentos
(subsolo, térreo e 8 pisos elevados) possui uma ampla escada central aberta que serve do
subsolo ao 7º andar e duas escadas laterais estreitas nas extremidades opostas das Alas
A e B, que servem do 1º ao 8º andar, ou seja, sem atingir o piso térreo (vide Figura 1).
Figura 1 – Edifício hospitalar estudo-de-caso

Fonte: Adaptado de ORNSTEIN et al (2007)

Numa análise prévia das características de wayfinding deste edifício, verificou-se que
este apresenta uma grande deficiência na sinalização dos andares e, em alguns casos,
das próprias salas que compõem cada pavimento. Não há nenhuma indicação do andar
nos pavimentos e nem um mapa geral na entrada ou em cada andar para orientação dos
visitantes. Na parte elevada do edifício não há nenhuma sinalização que identifique as
duas grandes alas, denominadas A e B.
2.3

Procedimentos

Neste edifício, a atividade proposta para os voluntários era percorrer dois trechos e
encontrar três pontos no interior do edifício. O primeiro trecho (A-B) do percurso tinha
como finalidade possibilitar ao sujeito o reconhecimento de espaços do edifício até
atingir um destino, colocando-o na posição de um visitante que entra pela primeira vez
no hospital. O segundo trecho (B-E) incluía o acesso a uma saída de emergência vertical
do andar (ponto C), a descida até o final da escada (ponto D) e o trajeto até um local
seguro fora da edificação (ponto E).
Um balcão de informações situado no pavimento térreo foi estabelecido como ponto de
partida (ponto A). Os sujeitos foram orientados a solicitar informações sobre a rota até o
ponto B nesse balcão. Foram estipulados dois experimentos, com dois diferentes pontos
B para diferentes sujeitos. Para uma parte dos participantes foi solicitado encontrar a
biblioteca situada no 3º andar (Experimento 01) e para a outra, o quarto B422- no 4º
andar (Experimento 02). Nesta etapa, os sujeitos foram informadosque poderiam utilizar
os elevadores para o deslocamento vertical.
Um pesquisador permaneceu no ponto A para coordenar a partido dos sujeitos e no
ponto "B" havia outro pesquisador que fornecia o questionário da primeira etapa do
2239

percurso para ser respondido e informava quanto ao segundo percurso, que seria do
ponto "C" (encontrar uma saída descendente por meio de escadas), passando pelo ponto
"D" (final da escada) e chegando ao ponto "E" (lado externo da edificação). Nesta etapa,
foi informado que o elevador não poderia ser utilizado. No ponto "E" foi fornecido um
segundo questionário, relacionado à segunda etapa do percurso. As Figuras 2, 3 e 4
apresentam a localização dos dois pontos “B”, no 3º e 4º andares e os possíveis pontos
“C” de acesso à escada vertical, assim como o ponto “E” e “A” no térreo.
O destino determinado para o experimento 01 apresentava as seguintes características:
a) O pavimento de destino (3º andar) abriga em uma de suas alas, o setor
administrativo do hospital e na outra, o setor acadêmico-científico. A biblioteca
ocupa a sala no final do corredor da ala científica (ala B), porém não possuía
nenhuma placa de identificação no corredor de acesso ou na porta de entrada;
b) Todos os elevadores disponíveis no térreo paravam no 3º andar;
c) A escada mais próxima à Biblioteca não estava acessível, pois a porta de vidro
que a separava do corredor estava trancada neste andar. Portanto, o local não
oferecia a possibilidade de utilizar alternativas de saída de emergência além da
escada principal (central).
Já o experimento 02 apresentava as seguintes condições:
a) O pavimento de destino (4º andar) abriga, em suas duas alas, quartos de
internação do hospital;
b) O elevador mais próximo à entrada do edifício (ponto A) só dava acesso ao 3º e
6º andares (sinalizada na porta do andar do elevador e no interior da cabine);
c) As alas não estão identificadas, mas os quartos possuem identificação numérica
na porta, sendo a letra A ou B, referentes às respectivas alas, e os números
consecutivos referentes aos quartos em numeração crescente a partir do acesso
às alas pelo hall central, sendo que a unidade da centena se refere ao andar.
Assim, o quarto B422 fica na ala B do 4º andar;
d) A escada alternativa localizada no extremo do corredor da Ala B deste andar
estava com a porta de vidro aberta, permitindo o seu acesso e uso como rota
alternativa de fuga.
Figura 2 – Experimento 01 - Ponto B (Biblioteca) e possíveis pontos C (escadas) no
3º andar.
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Foram utilizados dois tipos de minicâmeras para registrar os percursos, uma com a
filmagem angular e outra com a filmagem tradicional. Cada voluntário fez seu percurso
com a câmera angular na altura dos olhos. Em alguns casos, também foi feita a
filmagem por uma segunda pessoa, que seguia a pessoa que fazia o trajeto, com a
câmera tradicional. As diferentes situações são apresentadas no Quadro 1.
Para complementar os dados captados pelos registros de imagem, foram elaborados dois
questionarios semi-estruturados. O primeiro questionário tratava de questões relativas à
orientação dentro do edifício, com considerações sobre a estratégia adotada para o
percurso realizado, os meios utilizados para orientação e a facilidade em encontrar o
caminho até o ponto B.
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Quadro 1 – As variações no estudo-piloto
Exp
01

02

Sujeito

Gênero

Câmera no
sujeito

Câmera de
acompanhamento

01

Masculino

sim

não

02

Masculino

sim

sim

03

Masculino

sim

não

04

Feminino

sim

sim

02*

Masculino

sim

sim

05

Masculino

sim

não

06

Masculino

sim

não

(*) Sujeito que havia participado do experimento 01 anteriomente.

O segundo questionário tratava de questões relativas às rotas de fuga e escadas, com
questões direcionadas especificamente à facilidade de encontrar a escada, à noções de
orientação ao chegar ao final da escada e na saida para o exterior do edificío. O
questionário também incluiu considerações gerais sobre a percepção dos voluntários
quanto as dificuldades do wayfinding, com base em estrutura de uma pesquisa anterior
(PAUL, 2003).
Os participantes do estudo piloto não receberam informações ou as plantas da
edificação, além daquelas fornecidas pelo recepcionista no ponto A e foram orientados a
encontrar os pontos de destino, se possível, sem perguntar às pessoas que encontrava
pelo caminho.
2.4

Medições

Previamente à realização dos experimentos, foram identificados os prováveis percursos
entre todos os trechos considerados na pesquisa. Estes foram medidos e foi elaborada
uma lista com as possíveis alternativas, desde a mais direta e curta até a mais rebuscada.
A proposta da pesquisa é a medição do desempenho no percurso por meio das seguintes
variáveis, observadas nas filmagens: a) tempo para completar trechos do percurso; b)
número de paradas; c) número de vezes que demonstrou clara perda de noção de
localização; d) número de vezes que pediu informações adicionais a alguém.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os tempos individuais medidos no Experimento 01, que contou com 2 sujeitos, são
apresentados na Tabela 1. Após a realização do experimento 01 com esses dois sujeitos,
passou-se para o experimento 02, a fim de verificar a variabilidade ocasionada pelos
diferentes destinos definidos na pesquisa, uma vez que o segundo experimento
possibilitava alternativas de percurso tanto ao ponto B como ao ponto C. Os resultados
do experimento 02 podem ser verificados na Tabela 2. Esta tabela suprime o Ponto C
(escadas), uma vez nem todos os sujeitos realizaram o mesmo percurso ou utilizaram a
mesma escada.
Na Tabela 2 é possível notar uma variação significativa entre os tempos dos sujeitos no
Experimento 02, tanto no trecho A-B como no trecho B-D. Já no trecho D-E, que é
curto e simples, verifica-se uma pequena variação nos tempos dos diferentes indivíduos.
No Quadro 2, são apresentadas as observações do comportamento assim como das
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ações e dos movimentos realizados, obtidos com base na filmagem do percurso de cada
sujeito, que justificam aos tempos apresentados.
Tabela 1 – Tempos individuais medidos no Experimento 01 (s)
Trechos

Sujeitos

A-B

B-C

C-D

D-E

Total

01

152

56

47

14

269

02

174

40

61

19

294

Tabela 2 – Tempos individuais medidos no Experimento 02 (s)
Sujeitos

Trechos
A-B

B-D

D-E

Total

03

120

59

17

196

04

235

157

19

411

02*

98

94

19

211

05

166

84

15

265

06

270

105

16

375

Média

178

100

17,2

295

Desvio padrão

74

36

1,8

100

(*) Sujeito que havia participado do experimento 01 anteriomente.

Os tempos maiores de percurso do trecho A-B são de sujeitos que tiveram maior
dificuldade de navegação, com paradas e clara demonstração de desorientação em
alguns momentos. Observa-se que esses dois sujeitos também são os que levaram maior
tempo para realizar o trecho B-D. Observa-se que os percursos realizados por esses dois
sujeitos, tanto do trecho A-B como B-D, não são coincidentes.
Além disso, observou-se nas gravações, que a forma como os recepcionistas orientam os
sujeitos variou muito e, em alguns casos, o próprio sujeito, ao solicitar informações,
conseguiu obter melhor orientação que outros. Portanto, este também um fator a
considerar em experimentos futuros.
Em relação aos questionários que foram aplicados após a conclusão dos trechos A-B e
B-E, verificou-se a necessidade de alguns aprimoramentos estruturais, como a redução
da escala de alternativas de respostas, originalmente de 6 e 10 graduações. As perguntas
deveriam ser melhor agrupadas por tema e reduzidas em número. Alguns itens que
constam da pesquisa de Paul (2003) aparentemente não foram relevantes para este
estudo de caso específico, não agregando nenhum conteúdo aos resultados desta
pesquisa (exemplo: influência da iluminação ou do ruído dos ambientes no wayfinding).
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Quadro 2 – Medidas e comportamentos observados por sujeito
Experimento

Sujeito

01

Medidas

Observações de comportamento

Paradas (n)

03

Pedido de informação (n)

01

Perda de noção espacial(n)

01

Paradas (n)

01

Pedido de informação (n)

02

Perda de noção espacial(n)

-

Paradas (n)

01

Pedido de informação (n)

-

Perda de noção espacial(n)

-

Paradas (n)

02

Pedido de informação (n)

02

Perda de noção espacial(n)

01

Paradas (n)

01

Pedido de informação (n)

-

Perda de noção espacial(n)

-

Paradas (n)

-

Pedido de informação (n)

-

Perda de noção espacial(n)

-

Paradas (n)

03

Pedido de informação (n)

01

Perda de noção espacial(n)

02

01
02

03

04

02
02*

05

06

-Recepcionista 1: “3º andar”.
-Subiu direto de elevador, pediu informação no
hall central e desceu pela escada central.
-Recepcionista 1: “3º andar, 1º elevador, Ala B
(apontando direção)”.
-Obteve informações mais detalhadas na
recepção, subiu direto de elevador e desceu pela
escada central.
-Recepcionista 1: “seguir corredor, elevadores
“de lá”, Ala B”.
-Obteve informação detalhada do percurso, subiu
direto de elevador e desceu pela escada mais
próxima (extremo da Ala B) até o 1º andar e,
depois, pela escada central.
-Recepcionista 2: “4º andar, de elevador”.
-Subiu direto de elevador e desceu pela escada
mais próxima até 1 o andar e, depois pela escada
central.
- Ficou desorientado /inseguro principalmente no
caminho do ponto A para o ponto B. Perguntou
direção no hall central e na enfermaria da ala B.
-Recepcionista 2: “elevadores, 4º andar”.
-Subiu direto de elevador e desceu pela escada
central. Ignorou a possibilidade da escada mais
próxima (incorporou conhecimento anterior).
-Recepcionista 3: “4º andar, ala B”.
-Pegou elevador que só parava no 3º e 6º andar,
percebeu o erro, desceu no 3º e subiu 1 andar
pela escada central. Retornou pela escada mais
próxima até o 1º andar e, depois, pela central.
-Recepcionista 3: “4º andar”.
-Pegou elevador que só parava no 3º e 6º andar,
foi até o 6º, voltou ao 3º, percorreu toda a ala A
do 3º e, depois, subiu 1 andar pela escada central.
Pediu informação no hall central, na entrada da
ala B. Retornou pela escada central.

(*) Sujeito 2 que já participou do experimento 01 anteriomente.

Verificou-se também que seria interessante incluir um item que requeresse uma
avaliação global do processo de análise de wayfinding pelos sujeitos. As quatro últimas
perguntas do 2º questionário, de forma aberta, foram as que forneceram as informações
mais relevantes, confirmando a deficiência geral de sinalização no edifício e,
principalmente, a necessidade de sinalizar as Alas A e B nos pavimentos superiores.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa exploratória permitirá a consolidação de procedimentos para a realização
de uma pesquisa mais ampla contemplando uma população maior de sujeitos, com o
aprimoramento de alguns itens relacionados à escolha dos edifícios estudo-de-caso,
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assim como dos destinos dos percursos, com o objetivo específico de avaliar a qualidade
do projeto sob o ponto de vista das saídas de emergência.
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RESUMO
Esse artigo avalia os parâmetros de acessibilidade espacial para idosos em um apartamento de padrão
elevado ofertado pelo mercado imobiliário de Maceió/AL com apelo publicitário de adequação de seus
espaços a esse perfil de usuário. Como uma pesquisa de caráter exploratório, esse estudo de caso apresenta
os resultados parciais do trabalho final de mestrado. Para a avaliação, aplicou-se o “laudo de avaliação da
acessibilidade espacial” que faz parte do método de Avaliação de Projeto Habitacional proposto por
Gabriela Pereira. A maioria das incompatibilidades entre os espaços e o usuário idoso evidencia que houve
um subdimensionamento dos ambientes do apartamento em relação aos móveis e equipamentos propostos,
assim como, uma má distribuição do leiaute dos ambientes, muitas vezes, ocasionada pela proposição de
uma quantidade de móveis e/ou equipamentos superior ao que o ambiente poderia acomodar. Além disso,
a não disponibilização de projetos complementares e do memorial descritivo do apartamento objeto desse
estudo prejudicou parte das avaliações realizadas. Espera-se que pesquisas como esta possam subsidiar
futuros projetos na área e facilitar a aplicação dos parâmetros de acessibilidade espacial.
Palavras-chave: Acessibilidade espacial, Idosos, Apartamento de padrão elevado.

ABSTRACT
This article evaluates the parameters of spatial accessibility for the elderly in a high standard apartment
offered by the housing market in Maceió/AL with publicity appeal of that its spaces are appropriate to this
user profile. As an exploratory research, this case study presents the partial results of the master’s
dissertation. For the evaluation, we applied the "evaluation report of spatial accessibility" which is part of
the method of Assessment of Housing Project proposed by Gabriela Pereira. Most incompatibilities found
between the spaces and the needs of the elderly showed that the rooms of the apartment were undersized
in relation to the furniture and to the equipment proposed and that there is an unequal distribution of layout
caused by the amount of furniture/equipment suggested to this space, superior to that this ambient could
accommodate. Moreover, the unavailability of additional projects and of the descriptive memorial of the
apartment, object that study, damaged a part of the assessments. It is expected that such surveys can support
future projects in the area and facilitate the application of the parameters of spatial accessibility.
Keywords: Spatial accessibility, Elderly, High standard apartment.

1

INTRODUÇÃO

O aumento do número de idosos na população brasileira – dados do último censo do IBGE
(2010) registraram que o número de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos no
Brasil é de cerca de 20 milhões, 11,1% da população total – aponta para a necessidade de
se projetar moradias adequadas a atender a essa nova demanda populacional por meio da
proposição de espaços acessíveis, que possam proporcionar maior autonomia e
independência, melhorando a qualidade de vida desses usuários.
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Segundo Bestetti (2006), uma pessoa idosa que se torne frágil ou se incapacite pode
residir normalmente em uma unidade habitacional, dependendo de sua instalação. No
entanto, atualmente, a maioria dos projetos arquitetônicos, inclusive os edifícios
residenciais, é produzida para atender o homem ainda no início de sua vida adulta, com
altura mediana e sem nenhuma limitação em suas funções (ROJAS, 2005).
No Brasil, a moradia, principalmente para as classes A e B da população, é espaço do
mercado imobiliário. Em Maceió, observa-se um forte investimento do setor imobiliário
na construção de edifícios residenciais multifamiliares de padrão elevado; entretanto, não
se tem conhecimento se as práticas projetuais adotadas para a construção desses edifícios
são, de fato, compatíveis com as necessidades do usuário idoso, considerando os
parâmetros de acessibilidade espacial previstos em leis e normas específicas.
O objetivo desse artigo é avaliar os parâmetros de acessibilidade espacial para idosos em
um apartamento de padrão elevado ofertado pelo mercado imobiliário de Maceió/AL com
apelo publicitário de adequação de seus espaços a esse perfil de usuário. Como uma
pesquisa de caráter exploratório, esse estudo de caso apresenta os resultados parciais do
trabalho final de mestrado. Para a avaliação, aplicou-se o “laudo de avaliação da
acessibilidade espacial” que faz parte do método de Avaliação de Projeto Habitacional
proposto por Gabriela Pereira e que ratifica os resultados obtidos por meio das demais
etapas de avaliação desenvolvidas para o trabalho final.
2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O conceito de acessibilidade é bastante amplo e, dependendo do enfoque e da área de
conhecimento, assume diversos significados. A Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) define acessibilidade como sendo a “possibilidade e condição de
alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de
edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos” (ABNT, 2004, p.2).
Dischinger, Bins Ely e Piardi (2008), aprofundam esse conceito ao considerar a
acessibilidade espacial como um critério fundamental de projetos que prevê soluções para
as necessidades do usuário, relacionando-se a tudo o que diz respeito ao acesso e à
interação de um indivíduo com o ambiente, e subdividindo-a em quatro componentes
fundamentais – orientação, comunicação, deslocamento e uso – que devem ser atendidos
em sua totalidade e, dependendo das condições dos usuários e das suas necessidades, o
não cumprimento de um deles pode comprometer todos os demais.
No entanto, a garantia de acesso nem sempre foi uma preocupação do Estado Brasileiro.
No Brasil, as questões relativas à acessibilidade se tornaram mais visíveis a partir da
década de 1980. Surgiram novos estudos, leis, decretos e normas técnicas abordando os
direitos das pessoas com deficiência e garantindo a acessibilidade ao meio físico
(ORNSTEIN; ALMEIDA PRADO; LOPES, 2010).
Distante das pautas políticas, o idoso também começou a ganhar espaço nesse campo nas
últimas décadas. A Política Nacional do Idoso, de 1994, e o Estatuto do Idoso, de 2003,
já definem competências nas áreas de habitação, visando melhorar a qualidade de vida
dessa parcela da população. A temática do envelhecimento vem despertando, também, o
interesse da comunidade científica em geral e algumas pesquisas realizadas já começam
a contribuir para um melhor entendimento das reais necessidades do idoso em sua
habitação e a permitir a aplicação de alguns conceitos e diretrizes no projeto arquitetônico
residencial (MONTENEGRO, 2013).
No que diz respeito à residência, é importante considerar que seus espaços serão
utilizados por muitos anos e, em alguns casos, para o resto da vida. Por isso, é fundamental
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considerar as necessidades que as pessoas possam ter durante os vários estágios da vida,
até chegar à velhice (DUARTE; COHEN, 2004).
Uma “casa” deve ser projetada de modo a prever a longevidade de seus moradores, caso
contrário, com o passar dos anos, tornar-se-á hostil e, em vez de abrigo, transformar-se-á
em uma armadilha que pode inviabilizar a continuidade da vida independente e autônoma
dos idosos, inclusive daqueles que não apresentam qualquer tipo de deficiência
(MONTENEGRO, 2013).
3

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO

O objeto deste estudo foi escolhido com base na pesquisa realizada no mercado
imobiliário de Maceió, junto às corretoras e construtoras, para identificar os lançamentos
de apartamentos ofertados com o apelo de adequação de seus espaços ao morador idoso.
Entre os projetos encontrados, o Edifício Maison Du Versailles, localizado na Rua
Publicitário Ranildo Cavalcante, no bairro da Gruta de Lourdes, foi lançado pela
construtora R Pontes como sendo “o primeiro edifício adaptado para a terceira idade em
Maceió” (BARROS, 2012).
Para esse estudo, foi avaliado o apartamento com três suítes, visto que ele apresentou
piores resultados no que diz respeito à acessibilidade espacial ao idoso. Essa tipologia de
apartamento, correspondente às terminações 1 e 4, possui sala de estar/jantar, varanda,
lavabo, cozinha, área de serviço, uma suíte de casal, duas suítes reversíveis e dependência
de empregada, com área total de 122m² (Figura 1).
Figura 1 – Planta baixa do pavimento tipo com demarcação das terminações do
apartamento avaliado no Edifício Maison Du Versailles

Fonte: Adaptado de Construtora R Pontes LTDA (2013)

4

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para análise da acessibilidade espacial na habitação do idoso, aplica-se o “laudo de
avaliação da acessibilidade espacial” que faz parte do Método de Avaliação de Projeto
Habitacional proposto por Pereira (2007). O laudo é obtido com a aplicação da planilha
de avaliação, na qual se encontram elencados os principais itens a serem avaliados por
meio da leitura do projeto arquitetônico, dos projetos complementares, do memorial
descritivo e dos demais instrumentos que forneçam informações sobre o projeto.
Como instrumento técnico componente do Método de Avaliação de Projeto Habitacional,
a planilha elaborada pela pesquisadora baseia-se na metodologia de avaliação utilizada
pelo Ministério Público de Santa Catarina – MP/SC, elaborada por uma equipe
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multidisciplinar, coordenada pela Dr.ª Sonia Groisman Piardi, com a participação das
professoras Vera Helena Bins Ely e Marta Dischinger do Programa de Pós-graduação em
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.
A definição do laudo sobre esse estudo, considerou o acesso por qualquer usuário idoso,
com enfoque para aqueles com alguma deficiência física ou cognitiva. Para se adequar a
essa pesquisa, alteraram-se alguns dos elementos da planilha de avaliação definida por
Pereira (2007), pois eles não se aplicavam ao objeto do estudo. Desconsideraram-se os
seguintes itens do cabeçalho: a tipologia da residência, sua localização e a condição do
sítio. Excluiu-se o subgrupo “Acesso externo”, por ele avaliar a área externa ao
apartamento. Reordenaram-se os subgrupos inseridos nos grupos dos requisitos essenciais
e complementares de acordo com as avaliações realizadas, a fim de facilitar a
compreensão dos resultados obtidos.
Para a avaliação da acessibilidade espacial, dividiram-se os ambientes do apartamento em
setor social, de serviço e íntimo e considerou-se o leiaute proposto pela construtora R
Pontes, responsável pelo projeto.
5

AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE ESPACIAL

Com base nos projetos arquitetônico e complementares e no memorial descritivo
disponíveis, aplicou-se a planilha de avaliação da acessibilidade espacial determinandose o laudo sobre o projeto, considerando-se o acesso pelo idoso, especialmente por aquele
com algum tipo de deficiência.
Acesso e circulação
Equipamentos de controle de acesso
Não existe controle visual entre o interior do apartamento e a rua, pois o peitoril da
varanda e das janelas – de 110cm – está acima do recomendado – entre 75 e 100cm do
piso. Também não está prevista a instalação de nenhum equipamento que facilite a
comunicação do idoso surdo e/ou mudo.
Portas
O projeto do apartamento apresenta demarcações bem definidas das áreas social, íntima
e de serviço, o que facilita a leitura e a compreensão dos ambientes pelo idoso. A
inexistência de desnível nas soleiras favorecem a circulação.
A maioria das portas do apartamento possui giro de 90º (Figura 2), excetuando-se as
portas que dão acesso à varanda, que são de correr (Figura 3). Observa-se que apenas as
portas de entrada pelo setor social e pelo de serviço, com largura de 90cm, e as portas que
dão acesso à varanda, com 95cm de vão, permitem um circuito de circulação adequado
ao idoso em cadeira de rodas ou com outro aparelho de auxílio à locomoção.
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Figura 2 – Portas de abrir

Figura 3 – Portas de correr

Fonte: Adaptado de Construtora R Pontes LTDA (2013)

Os vãos das portas dos quartos e dos banheiros das suítes, de 80cm, permitem a passagem
do idoso cadeirante, mas de modo limitado, não sendo recomendada a adoção de vãos
com essa largura, pois além da dificuldade que impõem ao idoso cadeirante, não
satisfazem o acesso aos ambientes pelo idoso usuário dos demais aparelhos de auxílio à
locomoção, visto que eles necessitam de uma largura mínima de 90cm para circulação.
A porta instalada no lavabo, com apenas 70cm de largura, compromete seu circuito de
circulação, impossibilitando o uso desse ambiente por qualquer idoso com restrição
físico-motora que utilize cadeira de rodas ou outro aparelho de auxílio ao deslocamento.
Além disso, as portas de todos os banheiros não possuem abertura para fora, tornando-se
um obstáculo ainda maior para esse perfil de usuário.
As portas de abrir possuem maçaneta do tipo alavanca, que facilita a utilização pelo idoso,
seja ele deficiente ou não. No entanto, a altura dessas maçanetas em relação ao piso – que
deve ser entre 90 e 110cm – não está especificada no projeto arquitetônico disponível.
Com relação à porta da varanda, de correr, no projeto arquitetônico disponibilizado, não
há indicação do local de instalação dos trilhos, devendo-se atentar para o fato de que se
eles estiverem instalados na parte de baixo, devem ser nivelados com o piso e possuir
largura máxima de 1,5cm.
Circulação interna
O corredor do apartamento possui 100cm de largura livre de obstáculos, superior a
mínima recomendada – de 90cm – e extensão de 1,75m – a máxima é de 4m. Assim como
nos demais ambientes do apartamento, não se sabe qual o tipo de piso adotado, devido a
não disponibilização do memorial descritivo do projeto.
O ideal é que todos os espaços tenham piso antiderrapante, firme, regular e estável, para
não comprometer o acesso pelo idoso, seja ele deficiente ou não. Entretanto, o projeto
arquitetônico não apresenta desnível na circulação interna e em nenhum dos ambientes
do apartamento; ponto positivo para a acessibilidade espacial.
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Uso da unidade
Orientação espacial
Mesmo com a definição clara dos setores do apartamento, não se sabe se há uma
diferenciação de tratamento entre os setores social, íntimo e de serviço, pois a construtora
responsável pelo projeto não disponibilizou seu memorial.
O contraste entre os planos, gerado pela diversidade de cores, texturas e acabamentos,
pode auxiliar o idoso com alguma limitação, como a cognitiva, na orientação e no
mapeamento mental do apartamento, proporcionando a eles um domínio melhor do
espaço doméstico. Além disso, pode tornar o uso dos ambientes por um idoso com
determinado grau de deficiência visual mais fácil.
Janelas
As janelas baixas dos ambientes, com peitoril de 110cm, estão acima da altura
recomendada, que é entre 90 e 100cm em relação ao piso interno. O acesso às janelas
baixas do apartamento é comprometido nas suítes reversíveis, visto que o espaço mínimo
em frente à cama impede a circulação do idoso cadeirante ou usuário de outro aparelho
de auxílio à locomoção; e na cozinha, devido ao posicionamento dos móveis e
equipamentos.
Nesses ambientes as janelas não possuem vão de aproximação de no mínimo 60% de sua
largura, conforme recomendado. Com relação às janelas altas existentes nesse
apartamento, destaca-se que elas não podem ser alcançadas pelo idoso cadeirante, em
função de suas alturas.
Com relação aos vãos de aproximação das janelas, apenas as janelas da suíte de casal e
da área de serviço possuem vão de aproximação de no mínimo 60% de sua largura.
Dispositivos e controles
Como os projetos elétrico e hidráulico do edifício não foram disponibilizados, não é
possível avaliar os interruptores, as tomadas, as campainhas, os controles de interfone e
telefone, o quadro de luz, o comando de aquecedor e o registro de pressão e água do
apartamento, quanto suas alturas em relação ao piso e quanto suas formas de manipulação.
Setor social
No tocante às áreas de circulação e de manobra, a sala de estar apresentou um dos
melhores resultados, com seus circuitos de circulação satisfeitos e áreas de manobra de
360º para a cadeira de rodas. Na sala de jantar o circuito de circulação não está plenamente
satisfeito, pois a mesa de jantar prejudica o deslocamento do idoso cadeirante, ou usuário
de outro aparelho de auxílio à locomoção. Além disso, o espaço para circulação entre a
mesa e um dos aparadores também não é suficiente. Já a varanda e o lavado tiveram um
dos piores resultados, visto que, seu circuito de circulação está insatisfeito e que ambos
não possuem área de manobra suficiente para o giro de 180º e de 90º, respectivamente.
No que diz respeito às áreas de aproximação e uso do mobiliário e dos equipamentos pelo
idoso cadeirante, observa-se que na sala de estar, o acesso a todo o mobiliário – sofá,
rack/estante de TV, poltrona e mesa lateral é satisfeito. Na sala de jantar, a mesa de jantar
e um dos aparadores afetam a área de aproximação e uso um do outro. Já a varanda e o
lavabo não possuem áreas de aproximação e uso satisfatórias em nenhum dos móveis e
equipamentos que possuem.
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Setor de serviço
A cozinha possui circuito de circulação parcialmente satisfeito, prejudicado na entrada,
pelo fogão. Entretanto, é possível fazer um giro de 180° com a cadeira de rodas no
ambiente. Na área de serviço, o circuito de circulação é satisfeito, pois todo o trajeto é
livre de obstáculos e o ambiente dispõe de espaço para a manobra de 90°.
Em relação às áreas de aproximação e uso do mobiliário e dos equipamentos pelo idoso
cadeirante, na cozinha, apenas o fogão, uma das mesas de refeições e um dos móveis que
funcionam como despensa têm seus acessos satisfeitos; os demais móveis e equipamentos
não apresentam área de aproximação e uso necessária ao idoso cadeirante. Na área de
serviço apenas o tanque tem a área de aproximação e uso insatisfeitos, visto que são
prejudicados pela parede e porta laterais.
Na cozinha, o comprimento do balcão da pia, de 200cm atende aos parâmetros
recomendados, pois o mínimo necessário é 100cm. Dessa maneira, a pia possui vão livre
inferior maior que 80cm de comprimento, que é o mínimo admitido, além de apresentar
área livre inferior de 77cm de altura – o mínimo é 73cm (Figuras 4 e 5).
Figura 4 – Comprimento do balcão da

Figura 5 – Área inferior do balcão

cozinha

da cozinha

Fonte: Adaptado de Construtora R Pontes LTDA (2013)

O posicionamento do sifão e da tubulação da pia também obedece aos parâmetros
estabelecidos pela norma, visto que estão situados a 27cm da face externa frontal da pia
– o mínimo é 25cm. Já a borda superior da pia, que tem altura de 90cm em relação ao
piso, está acima da altura máxima admitida – de 85cm (Figuras 4 e 5).
Referente à área de serviço, as únicas informações existentes sobre o tanque, são a de que
ele não possui área necessária e suficiente para utilização nem área adjacente de apoio. A
área de serviço ainda possui área prevista para máquina de lavar adjacente ao tanque com
área de aproximação e uso necessária.
Setor íntimo
Na suíte de casal, o circuito de circulação só é satisfeito ao longo da extensão do guardaroupa. Na suíte reversível 1, o dimensionamento do ambiente e o posicionamento do
mobiliário impossibilitam o acesso e o deslocamento do idoso cadeirante ou usuário de
outro aparelho para sua locomoção, pois não há espaço satisfatório para a realização do
circuito de circulação. Na suíte reversível 2, o circuito de circulação é parcialmente
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satisfeito, pois apenas o guarda-roupa e um dos lados da cama pode ser acessado. Em
nenhuma das suítes há área suficiente para a manobra de 180º da cadeira de rodas.
Na maioria dos banheiros do apartamento – banheiro das suítes reversíveis – não existe
área suficiente para o acesso e o deslocamento do idoso dependente de aparelho específico
de auxílio à locomoção nem espaço para a manobra de 90º da cadeira de rodas. Somente
no banheiro da suíte de casal o circuito de circulação é parcialmente satisfeito, permitindo
ao idoso com aparelho de auxílio à locomoção, o acesso aos lavatórios. No entanto, não
é possível realizar um giro de 90º com a cadeira de rodas nesse ambiente.
No tocante às áreas de aproximação e uso do mobiliário e dos equipamentos pelo idoso
cadeirante, observou-se que na suíte de casal, de todos os móveis e equipamentos
existentes, apenas a mesa de cabeceira mais próxima à porta do quarto não satisfaz as
condições de projeto estipuladas por Pereira para as áreas de aproximação e uso pelo
idoso cadeirante. Na suíte reversível 1, apenas a parte frontal da cama tem condição de
projeto satisfeita. Na suíte reversível 2, os espaços frontal e laterais da cama e o guardaroupa têm suas áreas de aproximação e uso satisfeitas; o rack da TV, a mesa de estudo e
a mesa de cabeceira não possuem espaço de aproximação e uso suficientes.
O banheiro da suíte de casal possui as áreas de aproximação e uso pelo idoso cadeirante
de seus lavatórios satisfeitos. As condições de projeto do vaso sanitário estão insatisfeitas,
pois sua área de aproximação e uso é prejudicada pela parede lateral. O box também
apresenta área de aproximação e uso insatisfeita, tendo seu acesso afetado pelo vaso
sanitário. No banheiro das suítes reversíveis todos os equipamentos – lavatório, vaso
sanitário e box – têm suas áreas de aproximação e uso insatisfeitas.
Os lavatórios dos banheiros possuem cuba embutida em uma bancada de granito, sem
coluna central, e área adjacente de apoio, permitindo que o idoso tenha um espaço para
colocar os objetos de uso cotidiano. A altura da borda superior dos lavatórios não está de
acordo com as recomendações da norma, visto que está a 90cm em relação ao piso – o
ideal é entre 78 e 80cm. Entretanto, a altura da área livre abaixo da pia, de 73cm, obedece
aos parâmetros estabelecidos – de no mínimo 73cm –, possibilitando a aproximação de
uma cadeira de rodas ou o uso por um idoso sentado (Figura 6).
Com relação às bacias sanitárias, verifica-se, que o acento previsto em projeto possui
apenas 38cm de altura em relação ao piso; porém deveria estar entre 43 e 46cm de altura
para que o idoso pudesse utilizá-lo mais confortavelmente. Considerando-se a
representação gráfica da bacia sanitária no projeto arquitetônico, o dispositivo de
acionamento da descarga estaria na lateral e a 72cm de altura em relação ao piso, portanto,
adequado, em função de seu posicionamento e da altura entre 60 e 100cm (Figura 6).
Figura 6 – Lavatório e bacia sanitária dos banheiros do apartamento

Fonte: Adaptado de Construtora R Pontes LTDA (2013)
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Apenas o box do banheiro da suíte de casal possui dimensão adequada ao acesso pelo
idoso cadeirante, de 150x90cm – a mínima é 130x90cm (Figura 7). Apesar do box do
banheiro das suítes reversíveis ter 1.05x90cm (Figura 8) – o box pode ter dimensão de
90x95cm com área adjacente de no mínimo 80x120cm –, ele não possui área adjacente
suficiente, que permita a transferência e a troca de roupa. Também não há, no projeto
arquitetônico, indicação de desnível entre o piso do banheiro e do box.
Figura 7 – Dimensões do box do

Figura 8 – Dimensões do box do

banheiro da suíte de casal

banheiro das suítes reversíveis

Fonte: Adaptado de Construtora R Pontes LTDA (2013)

6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de ser vendido como “o primeiro edifício adaptado para a terceira idade em
Maceió”, o Edifício Maison Du Versailles, apresenta sérios problemas de adequabilidade
dos espaços de seus apartamentos ao idoso; os resultados obtidos comprovaram que os
parâmetros de acessibilidade espacial não são plenamente atendidos.
A maioria das incompatibilidades entre os espaços e o usuário idoso evidencia que houve
um subdimensionamento dos ambientes dos apartamentos em relação aos móveis e
equipamentos propostos, assim como, uma má distribuição do leiaute dos ambientes,
muitas vezes, ocasionada pela proposição de uma quantidade de móveis e/ou
equipamentos superior ao que o ambiente poderia acomodar.
Apesar do mercado imobiliário de Maceió/AL apontar para a consciência da necessidade
de se projetar moradias acessíveis ao idoso, seja em função dessa nova demanda de
mercado, seja devido às exigências das leis e normas vigentes, as práticas projetuais
adotadas ainda não apresentam medidas que signifiquem, de fato, alguma melhoria para
a qualidade de vida de seus residentes idosos. Dessa maneira, evidencia-se que a questão
da acessibilidade espacial ainda vem sendo abordada como moeda de compra e venda,
buscando atrair um segmento da população em constante crescimento, os idosos, mas sem
de fato se preocupar em atender suas reais necessidades.
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É responsabilidade dos profissionais da construção civil, das construtoras e do poder
público criar habitações adequadas a todas as pessoas. Os problemas de acessibilidade
espacial identificados nesse estudo poderiam ser evitados se os parâmetros de
acessibilidade indicados nas leis e nas normas específicas vigentes fossem seguidos e se
o poder público fiscalizasse a aplicação desses parâmetros nos apartamentos ofertados.
A avaliação do espaço, mesmo antes de seu uso efetivo, é fundamental para a
compreensão e consequente melhoria na qualidade do projeto. Por meio dessa avaliação
é possível verificar o uso potencial do ambiente por idosos, sejam eles dependentes ou
não de aparelhos específicos de auxílio à locomoção. Espera-se que este trabalho,
mediante novos aprofundamentos, possa servir de contribuição para que novos
empreendimentos busquem atender às necessidades do idoso, possibilitando a promoção
de independência e autonomia, melhorando a qualidade de vida desse usuário.
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RESUMO
Este artigo busca apresentar os resultados parciais de uma pesquisa ainda em andamento cujo objetivo é a
revisão de um instrumento de avaliação de acessibilidade espacial já existente, buscando-se estabelecer
critérios de adaptação para uma possível digitalização desta ferramenta. Utilizou-se como base para o
estudo as planilhas de avaliação de acessibilidade espacial do Ministério Público de Santa Catarina. Para a
revisão, buscou-se entender sua aplicação através de entrevistas e utilização em uma avaliação-piloto, que
serviram de base para o processo de adaptação.
Palavras-chave: Acessibilidade Espacial, Avaliação de Acessibilidade, Edificações.

ABSTRACT
This paper looks for presenting the partial results of a still in progress research with the purpose to review
an already existing instrument for spatial accessibility evaluation, looking forward to establish adjustment
criteria for a possible digitalization of the tool. There were used as a basis to this study the spreadsheets
for spatial accessibility evaluation from the Public Ministry of Santa Catarina – Brazil. To review them, it
was intended to understand their use through interviews and their application on a pilot-evaluation, which
served as a base to the adaptation process.
Keywords: Spatial Accessibility, Accessibility Evaluation, Buildings.

1

INTRODUÇÃO

A preocupação com políticas de acessibilidade no Brasil é um tema de discussão
constante em diversas esferas governamentais. Acessibilidade está diretamente vinculada
ao conceito de cidadania, pois trata do acesso à moradia, ao trabalho e a serviços
essenciais como saúde, reabilitação, educação, lazer e cultura (FÁVERO, 2004). Para a
garantia de tal direito, assegurado pela Constituição Federal de 1988, são necessárias
mudanças culturais, atitudinais e, também, a implementação de ações políticas e
legislativas que garantam a inclusão. Entre estas, destaca-se a promoção de mudanças no
ambiente construído visando atingir melhores condições de acessibilidade espacial a seus
usuários.
De acordo com o Decreto-lei nº 5.296 de 2004, as edificações de uso público teriam trinta
meses, a partir de sua publicação, para serem adaptadas de acordo com a norma brasileira
de acessibilidade. Dessa forma, buscava-se permitir o acesso a todos os indivíduos,
proporcionando-lhes independência na realização das atividades. Entretanto, verifica-se
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que mesmo sete anos após findo o prazo (em 2007), diversas edificações ao longo de todo
o país ainda necessitam de adequação.
Para que sejam desenvolvidas as mudanças de forma a atender ao decreto e à norma
brasileira de acessibilidade, NBR9050, é necessário que se realizem previamente
avaliações das condições de acessibilidade dos edifícios. Estas servem de subsídio para o
desenvolvimento de projetos arquitetônicos que garantam efetiva adequação espacial e
possível inclusão. As etapas deste processo estão esquematizadas na Figura 1.
Figura 1 – Etapas do processo de uma adequação espacial
Verificar condições de
acessibilidade, buscando
obter subsídios para o
projeto.

Realizar um projeto de
readequação
considerando os
aspectos em desacordo
com a norma.

Adequação espacial

Fonte: Desenvolvido pelos autores

O presente artigo baseia-se em um projeto de pesquisa de iniciação científica ainda em
andamento, o qual se propõe a revisar um instrumento de avaliação de acessibilidade
espacial já existente, considerando sua possível adaptação na forma de uma ferramenta
digital. Para realização do estudo, foram tomadas como base as Planilhas de Avaliação
desenvolvidas no Programa de Acessibilidade às Pessoas com Deficiência ou Mobilidade
Reduzida nas Edificações de Uso Público do Ministério Público de Santa Catarina. Tais
planilhas foram desenvolvidas por Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012) a partir do ano de
2002, para sistematizar o processo de avaliação. A digitalização do instrumento teria
como objetivo agilizar a realização das vistorias e a geração de laudos técnicos,
facilitando este processo em parques edilícios numerosos.
Este trabalho é estruturado expondo inicialmente o referencial teórico estudado acerca do
tema, para melhor entendimento dos conceitos abordados. Posteriormente está descrita a
metodologia utilizada, seguida dos resultados parciais obtidos até o momento e de
considerações finais.
2

REFERENCIAL TEÓRICO

O Decreto-lei 5.296/04 define acessibilidade como “condição para utilização com
segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos
urbanos, das edificações, (...), sistemas e meios de comunicação e informação”. A NBR
9050/04 cita que um espaço acessível “pode ser percebido e utilizado em sua totalidade
por todas as pessoas, inclusive aquelas com mobilidade reduzida”.
ELALI et al. (2010) defendem que este termo se refere a “uma gama de variáveis
relacionadas às possibilidades de acesso a um local”, considerando “aspectos que vão
desde a identificação das trajetórias das pessoas ao se deslocarem em/para áreas
específicas e as atividades que ali ocorrem”.
Para este estudo, especifica-se a concepção de Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012) de
Acessibilidade Espacial. O conceito abordado pelas autoras define o direito de chegar a
um local, compreender suas funções, organizações, relações espaciais e utilizá-lo com
independência, segurança e conforto, participando das atividades que ali ocorrem. É
importante destacar que este direito não favorece apenas pessoas com deficiência, pois
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trata de “medidas técnico-sociais destinadas a garantir o acolhimento de todos os usuários
em potencial” (COHEN, DUARTE e BRASILEIRO, 2012, p40).
Para proporcionar boas condições de acesso, os ambientes devem atender requisitos
básicos de naturezas diversas. Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012) os classificam em
quatro componentes: orientação espacial, deslocamento, uso e comunicação. afirmam que
a garantia da acessibilidade em um ambiente depende do atendimento desses
componentes em sua totalidade. Dependendo das condições dos usuários e de suas
necessidades, caso apenas um deles não seja cumprido, todos os demais ficam
comprometidos.
As autoras ratificam que “cada componente estabelece um conjunto de diretrizes que
definem características espaciais”, as quais são aqui explicadas brevemente.
A orientação espacial se refere às características do ambiente ligadas à compreensão do
espaço: reconhecimento, compreensão das atividades, definição de rotas, etc. A este
componente estão relacionadas diversas características do ambiente e adicionais à ele,
como a configuração espacial adotada, a legibilidade do espaço, a sinalização presente,
entre outros.
A comunicação diz respeito à possibilidade de troca de informações interpessoais, ou
troca de informações por meio da utilização de equipamentos de tecnologia assistiva.
Atribuem-se a este componente ações como perguntar informação a outra pessoa
(interpessoal) ou pedir autorização para adentrar em um ambiente através de um interfone
(tecnologia assistiva).
O deslocamento se refere à possibilidade de movimentos em trajetos horizontais e
verticais de forma segura, independente e confortável. Neste componente enquadram-se
as características relativas aos trajetos percorridos pelos usuários como corredores,
escadas e rampas, elevadores, etc.
Por fim, o último componente concebido pelas autoras, o uso, está relacionado com a
possibilidade efetiva de participação e realização das atividades utilizando os
equipamentos presentes no ambiente. A este componente referem-se aspectos relativos,
por exemplo, ao mobiliário adotado em um determinado local, se permite a utilização por
diversos usuários, se é seguro, entre outros aspectos.
Após a aproximação com o conceito de Acessibilidade Espacial e descrição de seus
componentes - necessárias para a compreensão do instrumento de avaliação estudado - a
seguir serão explicadas as etapas referentes ao processo de sua revisão e adaptação.
3

METODOLOGIA

Esta é uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, na qual se aplicaram
procedimentos técnicos de caráter experimental com objetivo principal de revisar o
instrumento de avaliação de acessibilidade espacial, já existente.
Com o intuito de entender sua utilização, optou-se por um método de inquirição,
realizando uma entrevista não estruturada (MARCONI e LAKATOS, 2010) com os
arquitetos responsáveis pelas avaliações do MP-SC (Ministério Público de Santa
Catarina). A partir dessa abordagem, buscou-se verificar alguns pontos-chave a respeito
da ferramenta, como: descobrir se ainda era utilizada, como é aplicada, que tipo de
documento é capaz de gerar, suas potencialidades e deficiências, entre outros. Também
buscou-se compreender o processo de avaliação de diversas edificações públicas,
realizado em 2005, com esse instrumento.
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A seguir aplicou-se o método de observação sistemática do ambiente, utilizando as
planilhas originais como técnica de checklist, em uma avaliação-piloto de edifício
educacional em Instituição Superior de Ensino. O objetivo da aplicação deste método foi
compreender a utilização do instrumento, analisá-lo criticamente em relação a sua
usabilidade e gerar um laudo técnico do edifício.
O próximo passo foi a revisão da ferramenta, onde foram verificadas as perguntas nas
quais se baseia a vistoria. Estas foram avaliadas de acordo com sua continuidade, redação
e normas técnicas nas quais se apoiam. Durante esta revisão também foram pensados
aspectos referentes à adaptação do instrumento, visando sua possível digitalização.
Como essa pesquisa encontra-se em desenvolvimento, cabe ressaltar que o experimento
aqui demonstrado apoiou-se apenas na revisão e adaptação da primeira planilha (referente
às áreas de acesso ao edifício). Optou-se por esta escolha por se tratar da mais extensa
dentre as seis existentes, além de possuir diversas perguntas que se repetem nas demais
planilhas.
4

RESULTADOS

4.1

Entrevista com o Ministério Público de Santa Catarina

A entrevista realizada com os atuais responsáveis pela avaliação no MP-SC. tinha como
objetivo entender como são realizadas atualmente as vistorias, os laudos-técnicos e os
termos de ajustes de conduta. Além disso, verificar se o instrumento estudado, idealizado
há 10 anos com a presença do Ministério, ainda é utilizado. O encontro aconteceu com a
presença dos pesquisadores e de dois funcionários do órgão: uma arquiteta e um servidor
administrativo que acompanhou o processo de utilização das planilhas em 2005.
Através da entrevista pode-se descobrir que atualmente as avaliações ocorrem após
solicitação da Promotoria Pública, geradas a partir de denúncias, por parte de seus
usuários, quanto a irregularidades presentes nas edificações. Após a vistoria é realizado
um laudo-técnico sobre a avaliação, o qual é encaminhado a um promotor de justiça, que
fica encarregado de realizar o termo de ajuste de conduta. Neste documento existem
recomendações de adequações espaciais que precisam ser realizadas.
Sobre o programa de avaliação no qual o instrumento estudado foi criado, em 2005,
descobriu-se que o MP-SC desenvolveu um software específico para a geração de laudostécnicos. Este se baseia na estrutura de disposição de informações das planilhas, para
sintetizar as informações obtidas nas vistorias. Para isso, todas as respostas e observações
devem ser inseridas no computador, após preenchimento manual das planilhas durante as
vistorias. O resultado final é um documento como no modelo exposto na Figura 1.
Figura 1 – Modelo de um trecho do laudo automático gerado pelo software do
Ministério Público - SC
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Fonte: Cedido pelo Ministério Público de Santa Catarina.

Quanto à utilização das planilhas, a arquiteta respondeu que não as utiliza
simultaneamente à avaliação, relatando que após diversas vistorias já decorou o
instrumento e se familiarizou com a ordem das informações a serem preenchidas. Prefere
realizar uma primeira análise geral do ambiente com a ferramenta em mãos, porém sem
utilizá-la como roteiro. Após esta verificação, responde às perguntas no próprio local,
voltando ao ambiente desejado para uma vistoria mais específica, caso sinta necessidade.
Disse ainda que costuma realizá-las sozinha pela falta de contingente e que não utiliza o
software para a realização do laudo. Prefere redigi-lo por conta própria, inserindo
fotografias e esquemas presentes nas normas para um melhor entendimento do
documento pelo promotor de justiça. Devido a outras tarefas simultâneas, leva em torno
de duas semanas para finalizar o documento.
Dessa maneira observa-se, a partir das informações obtidas, que o modelo de laudo gerado
pelo software do Ministério é insuficiente para informar com clareza as melhorias a serem
feitas nos ambientes. Além disso, a avaliação deve ser feita manualmente com o
instrumento e, logo após, todas as informações e observações devem ser transcritas para
o computador, ocasionando um processo lento e com duplicidade de trabalho.
Como ideias para a melhoria da ferramenta foram sugeridos pelos entrevistados: mais
espaço no campo de observações para serem elaborados desenhos esquemáticos; a criação
de planilhas para novos ambientes (a própria entrevistada mencionou ter criado uma para
o caso de postos de saúde); e um sistema que atribuísse valores para os itens a serem
atendidos prontamente, tendo em vista que em edificações públicas busca-se atender em
curto prazo apenas as prioridades devido à burocracia atribuída aos processo de licitação.
4.2

Avaliação-Piloto

A avaliação-piloto teve o intuito de aproximar os pesquisadores da ferramenta estudada
e de sua usabilidade, a partir de uma vistoria em edifício educacional. O instrumento é
constituído por uma ficha de identificação do edifício avaliado e um total de seis
planilhas: Áreas de acesso ao edifício (Planilha 1); Saguões, salas de recepção e espera
(Planilha 2); Circulações Horizontais (Planilha 3); Circulações Verticais (Planilha 4);
Sanitários (Planilha 5); e Locais para Atividades Coletivas (Planilha 6).
Cada uma consiste em um checklist de perguntas baseadas majoritariamente na legislação
vigente, onde o avaliador deve preencher de maneira afirmativa ou negativa,
possibilitando ainda a resposta “não se aplica” e um campo para observações relevantes.
A Figura 2 ilustra a reprodução da parte inicial da primeira planilha. As perguntas são
agrupadas com relação aos elementos que estão sendo avaliados (como pode ser visto na
figura, questões relacionadas ao semáforo na via pública). Além disso, também são
classificas segundo o componente de acessibilidade ao qual se refere.
Figura 2 – Cabeçalho e início da Planilha 01 – Áreas de Acesso ao Edifício
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Fonte: Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012)

Antes de iniciar a avaliação, ainda na ficha de identificação do edifício, devem ser feitas
tanto a planta de situação, ilustrando os acessos ao edifício, quanto uma planta baixa
esquemática. Ambas servirão de apoio ao preenchimento das planilhas e realização do
laudo técnico, facilitando a localização dos problemas detectados. Para a utilização da
ferramenta, também é necessário que o avaliador possua uma planilha para cada ambiente
a ser avaliado, necessitando cópias da mesma em número igual à presença do ambiente
na edificação. Para que todas as perguntas possam ser respondidas com precisão, tornase necessário o uso de um equipamento de mensuração, como uma trena. Além disso,
sugere-se a presença de uma cópia da norma brasileira de acessibilidade, para consulta
em caso de dúvidas. Considera-se necessária a presença de no mínimo dois avaliadores
para a vistoria, tendo em vista que esta pode-se tornar extensa e de difícil realização para
apenas um indivíduo, caso tenha que utilizar todos estes equipamentos.
A avaliação-piloto foi realizada por três avaliadores sem experiência prévia com a
ferramenta, porém familiarizados com as normas de acessibilidade. O primeiro avaliador
ficou responsável por preencher as planilhas, o segundo por realizar as medições e o
terceiro por registrar aspectos relevantes através de fotografias. Foi avaliado um edifício
com área estimada de 3.200m² em um período de cerca de duas horas e meia. A plantabaixa esquemática do edifício avaliado pode ser conferida na Figura 3. Destaca-se que a
edificação tem três pavimentos, os quais não possuem exatamente a mesma disposição de
salas. Considerou-se a duração da avaliação conveniente. O fato ter sido realizada por três
pessoas contribuiu para que o tempo fosse melhor aproveitado.
Figura 3 – Planta Baixa esquemática do pavimento térreo do edifício do
Departamento de Arquitetura e Urbanismo - UFSC
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Fonte: Adaptado pelos autores a partir de desenhos do projeto não concluído do edifício.

Para sintetizar as informações da vistoria deve-se realizar o laudo-técnico da avaliação.
Como o acesso ao software utilizado para esta tarefa encontra-se restrito aos
computadores do Ministério Público, os pesquisadores optaram por realizá-lo
manualmente. Dessa maneira, no laudo da avaliação-piloto, seguiu-se o modelo padrão
do MP-SC, acrescentando uma coluna extra à direita para a visualização de fotos e croquis
representativos. Adicionando o registro de algumas informações visuais, acredita-se
facilitar o entendimento do documento. A Figura 4 reproduz parte do laudo realizado.
Figura 4 – Trecho do modelo de laudo realizado para sintetizar as descobertas da
avaliação-piloto.

Fonte: Desenvolvidos pelos autores.

Como anteriormente citado, para o experimento aqui exposto, as próximas etapas são
referentes apenas à primeira planilha – Áreas de Acesso ao Edifício.
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4.3

Revisão da Planilha

Após a realização da avaliação-piloto, deu-se continuidade ao procedimento através da
revisão da Planilha 01. Foram analisadas todas as perguntas, sendo revistas sua redação,
buscando evitar qualquer possibilidade de dupla interpretação. Averiguou-se também a
ordem com que cada item era apresentado, visando aprimorar sua continuidade e,
finalmente, atualizar as normas e legislações referentes.
Esta etapa resultou em diversas modificações pontuais nos itens das planilhas. Entretanto,
ressalta-se que a principal decisão estabelecida neste momento foi a de diminuir a
quantidade de informação presente em cada questionamento. Dessa maneira, algumas
perguntas que possuíam a presença de mais de um item de avaliação, devido sua
disposição no referente artigo normativo, foram desmembradas em mais de uma.
Como exemplo, transcreve-se a pergunta 1.5: “os passeios têm pisos antiderrapantes e
regulares em qualquer condição climática?”. Tal item está relacionado ao artigo 6.1.1 da
NBR 9050/04, que diz “Os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e
antiderrapante sob qualquer condição [...]”. Entretanto, durante a avaliação-piloto os
avaliadores se depararam com situações onde apenas um dos aspectos atendia
positivamente ao questionamento, e não há como atender de forma parcial um tópico da
ferramenta. Dessa maneira, esse item foi desmembrado em dois: o novo item 1.5: “Os
passeios têm pisos com superfície antiderrapante em qualquer condição climática?” e o
novo item 1.6: “Os passeios têm pisos com superfície regular e estável em qualquer
condição climática?”. O mesmo procedimento foi realizado para todos os casos
semelhantes, aumentando o número final de perguntas, porém sem qualquer interferência
na quantidade de aspectos avaliados.
Através da avaliação-piloto foi verificado que alguns questionamentos da planilha eram
passíveis de dupla interpretação. Entretanto, isso se dá devido aos próprios artigos
referentes à NBR 9050 possuírem ambiguidades. Mesmo estando familiarizados com essa
norma, os avaliadores sentiram necessidade de tê-la em mãos para conferir alguns
aspectos, tanto no ambiente, quanto nas planilhas. Dessa maneira, acredita-se que a
melhor opção para diminuir o risco de se responder inadequadamente uma pergunta é
disponibilizando o próprio trecho da legislação referente, sendo interessante a utilização
de uma cópia da ABNT 9050/04 durante a vistoria. Esta opção poderia estar disponível
facilmente em um instrumento digital, sem a necessidade de aumentar o volume de
objetos levados até o local da vistoria.
Além disso, destaca-se a pergunta 1.84, que questiona a respeito da fixação do símbolo
internacional de acesso, caso o edifício seja “totalmente acessível de acordo com a NBR
9050/04”. Optou-se por retirar essa pergunta da planilha e colocá-la como item a ser
respondido após a finalização da vistoria, tendo em vista que só então o avaliador possui
capacidade de dizer se a edificação encontra-se realmente totalmente acessível.
Atualmente cada planilha possui categorias de avaliação, as quais contemplam
determinados tipos de ambientes e elementos. No caso do edifício vistoriado, alguns deles
se repetiam (a categoria “escadas externas”, por exemplo, deveria ser completada três
vezes). Dessa maneira propõe-se que, antes de responder às perguntas referentes a uma
categoria, seja verificado se o ambiente ou elemento está presente no edifício avaliado e,
caso esteja, quantos há disponíveis. Assim, em um instrumento digital, essas informações
poderiam ser inseridas sem que houvesse a necessidade prévia de possuir cópias das
planilhas.
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Tentando solucionar a demanda dos funcionários do Ministério Público levantada durante
a entrevista, que dizia respeito à atribuição de valores de prioridade para as perguntas,
optou-se por categorizar cada questionamento de duas maneiras diferentes: itens que
impedem o acesso e itens que o dificultam. Por exemplo, a não existência de uma rampa
em uma rota com desnível configura uma situação de impedimento ao deslocamento para
um usuário em cadeira de rodas. Por outro lado, a inclinação excessiva de uma rampa
dificulta sua utilização de forma independente, mas não impede o acesso, quando
auxiliado. Considera-se que os elementos que impossibilitam a utilização são os que
necessitam maior prioridade de adequação.
4.4

Laudo Técnico

Assim como no programa do MP-SC em 2005, imagina-se que as avaliações com uma
ferramenta digital possam ser executadas por profissionais em formação. Por este motivo,
mesmo gerado automaticamente, acredita-se que o laudo só passe a ter validade após
revisão e assinatura de um profissional com tal responsabilidade técnica.
O software utilizado pelo MP-SC gerava um laudo-técnico automático, após inseridas as
informações em um computador. Um aspecto negativo do laudo realizado pelo MP-SC é
sua rigidez, não possibilitando a formatação ou inserção posterior de novas informações.
Isso foi verificado tanto pelo relato obtido pela arquiteta entrevistada quanto pela
necessidade de serem acrescentadas informações no laudo gerado a partir da avaliaçãopiloto realizada.
O laudo final deve apresentar todas as respostas negativas (itens em desacordo com a
norma), sendo classificados entre os que impossibilitam e os que dificultam o acesso.
Além disso, deve ser possível categorizá-las por componente de acessibilidade, por
elemento avaliado e por planilha, a fim de permitir verificar qual componente e ambiente
necessita maior número de adaptações. Acredita-se que possíveis modelos de layout
possam ser estudados visando uma disposição melhor das informações, garantindo uma
leitura mais simples dos dados.
Acredita-se ainda que possa ser útil para a confecção do laudo a possibilidade de serem
anexados, ao seu final, a transcrição dos artigos da legislação em desacordo. A inserção
de fotografias e dos textos normativos resulta em um documento final mais extenso.
Entretanto, a presença destes elementos torna-se relevante, pois como verificado através
da entrevista, o laudo-técnico é encaminhado a um profissional jurídico, que não
necessariamente possui conhecimentos acerca de acessibilidade, para a execução do
termo de ajuste de conduta. Os registros fotográficos facilitam significativamente a
compreensão das características arquitetônicas que estão em desacordo com a norma,
possibilitando que até mesmo pessoas não familiarizadas com o assunto identifiquem os
problemas.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste estudo justifica-se por buscar soluções e diretrizes de forma a agilizar
o processo de avaliação da acessibilidade espacial em edificações, tornando-o
digitalizado. Através da entrevista realizada, verificou-se a necessidade de pequenas
melhorias na ferramenta já existente, porém, a partir das informações obtidas, observouse que o principal agravante na agilidade do processo de avaliação diz respeito ao laudotécnico. O modelo gerado pelo software do MP-SC é insuficiente para informar com
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qualidade as modificações a serem implementadas. Isso faz com que sejam realizados
laudos manualmente, demandando mais tempo para sua execução.
Durante a avaliação-piloto efetuada em edifício educacional, a inclusão de plantas baixas
esquemáticas, fotografias de aspectos relevantes e descrição dos problemas
(observações), no laudo, foi primordial para a definição de estrutura do laudo técnico
sugerido, já que no laudo atual há apenas a listagem dos itens da planilha que não estão
de acordo com as normas. Dessa maneira, sugere-se atender a esse item para garantir
maior compreensão por parte do promotor de justiça encarregado de ler o documento para
a realização do termo de ajuste de conduta, possibilitando maior velocidade no processo.
As planilhas utilizadas já são bastante eficazes e práticas para ações de fiscalização quanto
ao cumprimento de normas técnicas. Buscou-se manter seu funcionamento, porém tornálo mais simples para o avaliador através do desmembramento de algumas perguntas.
Imagina-se como recurso de auxílio na própria ferramenta a presença dos artigos
referentes à norma, evitando com que sejam levados diversos objetos para a vistoria.
Assim, espera-se que a ferramenta de avaliação seja o mais eficiente possível,
minimizando o tempo de trabalho em campo e possíveis erros, e que os laudos gerados
por ela sejam mais precisos.
Ainda há muitos edifícios para serem avaliados e adaptados no Brasil. Dessa maneira, as
diretrizes aqui estabelecidas podem contribuir para a melhoria de um instrumento capaz
de agilizar o processo de garantia ao acesso espacial, proporcionando maior possibilidade
de inclusão aos diferentes usuários finais das edificações em um menor período de tempo.
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RESUMO
Considerando a finalidade do edifício, observa-se que o projeto arquitetônico em sua concepção é
marcado por muitos conceitos e posições diante do ambiente natural e construído. Para todo
empreendimento, ao longo do processo de projeto, aspectos vinculados à interação com o lugar, à
resolução do programa e ao papel da tecnologia são trabalhados e levados em consideração. Um dos
fatores que mais exercem influência no custo das construções é a geometria do projeto. O objetivo desse
estudo de caso é analisar as edificações que estão em execução ou foram executados nos campi da
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), aplicando-se alguns dos aspectos analisados por Mascaró
(1995) quanto ao custo das decisões arquitetônicas para o projeto de hospitais que podem ser aplicados
em edificações de uso público. Este estudo de caso foi desenvolvido na Diretoria de Infraestrutura
(DIRIE) da UFU, em que foi feito um estudo dos custos das decisões arquitetônicas, por meio do projeto
e orçamentos de três diferentes edificações denominadas 5SSM, 1AMC e 1BCG. Foram analisadas a
estrutura básica a partir do ponto de vista econômico em que os custos de construção dos planos verticais,
planos horizontais e instalações estavam dentro do esperado mas os elementos construtivos apresentavam
uma diferença um pouco acentuada; o tamanho e a forma dos compartimentos nos custos das edificações
em que pode-se diminuir dimensões ou alterar a forma do projeto e/ou utilizar materiais e elementos
alternativos; a influência da variação de altura do edifício no custo de construção; e a variação do custo
com o sistema de circulação em que deve-se repensar as formas alongadas dos blocos e compartimentos
que causam incrementos de custos grandes (corredores). Para um projeto econômico o importante é
pensar de forma a minimizar os custos prezando pela qualidade, estética e funcionalidade.
Palavras-chave: Projeto, custo, desempenho.

ABSTRACT
Considering the purpose of the building , it is observed that the architectural design in its conception is
marked by many concepts and positions on the natural and built environment . One of the factors that
most influence the cost of the buildings is the design geometry . The objective of this case study is to
analyze the edifications that are under construction or have been built on the campuses of the Federal
University of Uberlândia (UFU) , applying some of the aspects analyzed by Mascaro (1995 ) about the
cost of the architectural decisions for the hospitals project that can be applied in edifications for public
use . This case study was developed in the Department of Infrastructure (DIRIE) UFU : a study of the
costs of architectural decisions was made , through the design and budget of three different buildings
called 5SSM , 1AMC and 1BCG . There were analyzed the basic structure from the economic point of
view that the costs of construction of vertical and horizontal planes and facilities were as expected but the
building blocks presented a rather marked difference ; the size and shape of compartments in the cost of
the buildings in which it is possible to reduce the size or change the design shape and/or using alternative
materials and components; the influence of the variation in height of the building on the construction cost
; and the variation of the cost with the circulation system that should rethink the stretched shapes of
blocks and compartments that cause large increases costs (runners) . For an economical design the
important is to think to minimize the costs maintaining the quality, aesthetics and functionality.
Keywords: Design, cost, performance.
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1

INTRODUÇÃO

Para a análise dos custos das decisões arquitetônicas, realizou-se um estudo da
literatura, e os parâmetros utilizados foram os encontrados nas publicações de Juan Luiz
Mascaró sobre o tema.
Sabe-se que a concepção do projeto arquitetônico leva em consideração a finalidade do
edifício e é marcada por muitos conceitos e posições frente ao meio ambiente natural e
construído. Segundo Mahfuz (2006 apud Cunha, 2008), até meados do século XVIII, a
boa arquitetura seria aquela que apresentasse um equilíbrio entre os três componentes:
solidez, adequação funcional (esfera racional) e beleza (componente estético);
atualmente são três condições internas (programa, lugar e técnica de construção).
No projeto, o lugar é considerado base em múltiplas relações que o edifício estabelece
com o local de intervenção; o programa estabelece relações entre espaços interiores e
exteriores quanto à organização dos planos verticais e horizontais; a técnica de
construção é vinculada à materialização e uso da edificação (Cunha, 2008). Assim,
durante o processo de projeto, para o todo construído, são considerados e trabalhados
aspectos ligados à interação com o lugar, a resolução do programa e ao papel da
tecnologia na proposta.
Segundo Mascaró (2004) os edifícios completos são compostos por instalações e
espaços agregados. Estes são criados por arquitetos e projetistas, e são formados pela
interseção dos conjuntos de planos verticais e de planos horizontais, no ponto de vista
geométrico.
A geometria do projeto é um dos fatores que mais influenciam no custo das edificações.
Então, eventuais alterações na quantidade de planos e no seu distanciamento causam
alterações nos custos (MASCARÓ, 2004). Ainda segundo Mascaró (1995),
tradicionalmente, a visão de economia de custo de construção das edificações é devido à
quantidade de área construída e qualidade da especificação dos materiais, mas há
configurações de soluções arquitetônicas que influenciam nos custos.
Mascaró aplicou o custo das decisões arquitetônicas no projeto de hospitais (1995), e
muitos dos aspectos analisados e estudados podem ser aplicados em edificações de uso
público, como os blocos multiuso e de salas de aula de universidades.
Sendo assim, o objetivo desse estudo, foi analisar os blocos que estão em execução ou
foram executados nos diversos campi da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). A
princípio foram estudados os edifícios denominados 1AMC, 1BCG e 5SSM.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

As edificações foram analisadas segundo a estrutura básica a partir do ponto de vista
econômico; o tamanho e a forma dos compartimentos do custo; a influência da variação
da altura e do sistema de circulação do edifício no custo de construção.
Segundo Mascaró (1995), do ponto de vista de custo há uma divisão entre os espaços
construídos e os equipamentos necessários para que o edifício cumpra sua função. E
essas variam de forma diferente mesmo interligadas: o custo da circulação vertical varia
se o projeto prevê, ou não, o uso de elevadores e o custo das instalações sanitárias varia
com o número de banheiros. Assim, os custos dos espaços dependem das decisões
dimensionais adotadas na edificação: comprimento, largura, altura do pé direito, número
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de pavimentos etc. Para minimizar o custo da construção, realiza-se a análise e altera-se
a geometria do projeto, para que se minimize a quantidade de materiais utilizados.
Quando se preocupa com a redução de custos, diminui-se a qualidade através dos
materiais e do tipo de execução do edifício ao invés de se repensar a forma e tamanho
dos locais (MASCARÓ, 1995). A redução da superfície de um compartimento ou de um
edifício nem sempre leva a uma redução nos custos, na mesma proporção que a
superfície foi reduzida. Se há aumento na densidade de paredes, há aumento nos custos.
Formas muito alongadas causam incrementos de custos grandes, o que acontece com
corredores (áreas de circulação) e a solução não é diminuir as larguras destes e sim
encurtá-los, ou até reformular o projeto.
O custo da construção de cada metro construído varia com a altura do edifício. A
variação dos custos de construção em função da altura varia com a quantidade de
pavimentos e a variação de altura do pé direito e com isso, o custo dos componentes dos
planos verticais (alvenaria, acabamentos, isolamento, pilares, esquadrias). A economia
dos custos de construção será muito pequena com a diminuição do pé-direito dos
cômodos e de nenhuma forma deve ser colocado em risco o nível de habitabilidade dos
locais na procura de economia causada por essa diminuição (MASCARÓ, 1995).
Assim, diminuir o pé direito não há significativo ganho de economia, e só há diferença
quanto a acústica dos compartimentos. O sistema de circulação é formado pela
circulação vertical (escadas, rampas e elevadores) e horizontal (corredores de
distribuição).
As edificações estudadas foram 1AMC (Figura 1), 1BCG (Figura 2) e 5SSM (Figura 3).
Figura 1 – Bloco 1AMC, em execução.

Fonte: UFU (2014).

Figura 2 – Bloco 1BCG, em execução.

Fonte: UFU (2014).
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Figura 3 – Bloco 5SSM, entregue.

Fonte: UFU (2014).

3

MÉTODO

O estudo de caso consistiu na análise das planilhas orçamentárias e plantas
arquitetônicas de cada edificação (1AMC, 1BCG e 5SSM).
Para a estrutura básica de um edifício a partir do ponto de vista econômico, o custo de
construção é de aproximadamente 25% correspondente às instalações e 75%
correspondente à parte civil (espaços) sendo que 25 % são planos horizontais e 50%
verticais (MASCARÓ, 2004). Os edifícios foram divididos em quatro partes
fundamentais, três delas como Mascaró sugeriu: planos horizontais, planos verticais e
instalações; e outros que compreendem projetos, serviços preliminares, diversos,
limpeza e omissos. Compõe os planos horizontais: estrutura resistente, contrapiso, piso;
e os planos verticais: alvenaria, isolamento e pilares estruturais, acabamentos verticais
(rebocos, pintura e azulejos), caixilharia e esquadrias internas e externas.
As variações de custo com as formas do edifício fornece o índice de compacidade, que é
definido como a relação entre o perímetro de um círculo de igual área do projeto e o
perímetro das paredes exteriores do projeto (Mascaró, 1995), como pode ser observado
na Equação 1.

Ic =
onde,

Pc × 100
Pp

(1)

= índice de compacidade;
= perímetro de um círculo de igual área do projeto;
= perímetro das paredes exteriores, em planta, do projeto.

Matematicamente o índice máximo de compacidade é de 100% e corresponde a um
projeto de planta circular. Mas segundo Mascaró (1995), quanto mais próximo de
88,5% (planta quadrada), esteja o índice de compacidade de um projeto, menores serão
os custos de construção e menores também as perdas e ganhos térmicos indesejáveis.
Entre 70 e 88% os custos variam pouco enquanto que entre 30 e 40% os custos variam
muito. Isto é, para um edifício econômico não é necessário que seja quadrado, mas que
se observe que, dentro de certos limites, se é necessário boa ventilação e iluminação, os
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acréscimos nos custos serão tão pequenos que podem ser desconsiderados (MASCARÓ,
1995).
Para a influência da variação da altura e do sistema de circulação do edifício no custo de
construção analisou-se as plantas arquitetônicas.
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1

A estrutura básica de um edifício a partir do ponto de vista econômico

Em relação a estrutura básica de um edifício, como as edificações foram divididas em
quatros partes (planos horizontais e verticais, instalações e outros), as porcentagens
dessas partes podem ser observadas na Tabela 1 e a composição dos planos horizontais
e verticais podem ser observadas na Tabela 2.
Tabela 1: Participação de planos horizontais e verticais, instalações e outros nos
custos, em %.
Edificações

Planos Horizontais

Planos Verticais

41,33

36,66

1AMC

Instalações

Outros

12,66

9,35

13,14

18,65

14,69

22,62

77,99
29,79

1BCG

38,42
68,21

23,08

5SSM

39,61
62,69

Fonte: A autora.

Tabela 2: Participação média das diferentes rubricas nos planos horizontais e
verticais nos blocos analisados e segundo Mascaró (1995) (%).
Edificações

Elemento construtivo

Segundo Mascaró

1AMC

1BCG

5SSM

Estrutura resistente

59,24

57,93

54,25

65 a 75

Contrapiso e piso

30,08

19,61

26,89

18 a 36

Telhado

10,68

22,46

18,86

100,00

100,00

100,00

100,00

Alvenaria, isolamento e pilares

47,75

54,39

37,22

25 a 35

Acabamentos (reboco, pintura e azulejos)

27,01

18,78

27,85

30 a 40

Caixilharia e esquadrias

20,60

26,83

34,93

30 a 40

Elevador

4,64

0

0

100,00

100,00

100,00

Planos Horizontais

Total
Planos Verticais

Total
Fonte: A autora.
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100,00

Assim, pode-se observar que, apesar da parte “Outros” ser significativa, nos diferentes
projetos arquitetônicos têm-se diferentes participações do orçamento em cada plano e
instalações.
O bloco 1AMC tem forma de T e é comprido nas duas direções (Figura 4), além de ter
corredores nas laterais em uma das direções e jardineiras laterais contornando quase
todo o prédio. Isso faz com que a participação dos planos horizontais exceda o esperado
e os verticais sejam menores, mas somados apresentam a participação esperada de
acordo com os estudos do Mascaró (2004).
Figura 4 – Forma de T do bloco 1AMC.

Fonte: UFU (2010).

A Figura 6 mostra o bloco 1BCG que apresenta projeto geométrico diferenciado em
formato de leque, com corredores centrais e rampas. Os custos dos planos horizontais
são menores que dos verticais.
Figura 5 – Forma do bloco 1BCG.

Fonte: UFU (2009).
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Uma sugestão para se diminuir os custos com planos horizontais é diminuir a área dos
corredores, modificando projeto arquitetônico dos edifícios, e eliminar divisórias,
fazendo espaços germinados.
Nos planos horizontais, o custo maior cabe à estrutura resistente, assim, seria
interessante ajustar o tipo de estrutura escolhida aos vãos que ela deve vencer e as
cargas que deve suportar, para uma economia. Nos planos horizontais, contrariando
Mascaró, os blocos analisados apresentam maior custo na alvenaria, isolamento e
pilares e não com acabamento e aberturas, mas estes podem ter seus custos reduzidos
utilizando materiais e elementos alternativos.
4.2

O tamanho e a forma dos compartimentos no custo das edificações

Nas edificações da UFU estudadas, os índices de compacidade calculados usando a
equação (1) foram:
1AMC –

%

1BCG –

%

5SSM –
Os índices de compacidade das edificações analisadas não estão na faixa ótima, de
compacidade alta, nem na outra faixa extrema cujas compacidades são muito baixas,
mas apresentam qualidade em habitabilidade pela boa iluminação e ventilação natural.
Assim, são econômicas nesse aspecto.
Em relação aos compartimentos, desde que a função seja desempenhada, a relação
perímetro/área deve ser maximizada.
4.3

Influência da variação da altura do edifício no custo da construção e do
sistema de circulação no custo do edifício

O bloco 1AMC apresenta térreo mais três pavimentos, sendo que, como este é em forma
de T, uma das direções tem os quatro pavimentos e a outra apenas dois. O elevador está
localizado de forma que atenda as duas direções, em função da acessibilidade, e foi feita
a rampa que posteriormente atenderá outros dois blocos.
Há dois tipos de corredores: dos dois lados das salas, sendo que para cada sala há duas
portas para acessá-los, uma de cada lado da sala (Figura 6) e no meio servindo para
salas à direita e à esquerda (Figura 7).
Figura 6 – Corredores de circulação dos dois lados das salas.

Fonte: UFU (2010).
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Figura 7 – Corredores centrais de circulação.

Fonte: UFU (2010).

Os corredores laterais se apresentam como solução econômica quando abertos, por
permitirem a ventilação cruzada, mas devem ser restritos em no máximo quatro
pavimentos (com térreo), como é o caso do bloco 1AMC, pois com o aumento da altura
há aumento na velocidade do vento o que inclina as chuvas ao extremo de perder a
necessária proteção.
Os blocos 1BCG e 5SSM apresentam térreo mais dois pavimentos, e não têm elevador,
mas há rampas e escadas. Nos blocos há pelo menos duas escadas, para que se possa ter
acesso aos outros pavimentos com facilidade, há rampas para acessibilidade e no bloco
1AMC há elevadores.
Os corredores do bloco 1BCG são centrais (Figura 8) e os corredores do 5SSM são
laterais (Figura 9).
Figura 8 – Corredor central, bloco 1BCG.

Fonte: UFU (2009).
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Figura 9 – Corredores laterais, bloco 5SSM.

Fonte: UFU (2009).

Os corredores têm grande extensão (comprimento) se os núcleos de circulação vertical
(escadas, elevadores e rampas) estiverem mais concentrados. Isto é, se a edificação é
comprida em uma direção, e o núcleo de circulação vertical se concentra em uma das
extremidades, os corredores têm que ser compridos para atender a circulação horizontal
de todo o pavimento.
Por mais que o projetista acredite que a área de circulação é grande, não será
diminuindo sua largura que solucionará o problema, e sim mudando o projeto
arquitetônico.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente os projetos arquitetônicos são marcados pela interação dele com o local de
intervenção, a relação dos espaços interiores e exteriores para com a organização dos
planos horizontais e verticais e à materialização do edifício, mas não se deixa de lado a
estética que este pode agregar ao local que é implantado.
As edificações foram analisadas por meio dos projetos arquitetônicos e planilhas
orçamentárias e foi obtido que os projetos apresentam boas escolhas frente às decisões
arquitetônicas. Apesar das limitações observadas quanto aos custos de construção dos
planos verticais, planos horizontais e instalações, estes estão dentro do esperado. Mas
quando se analisa os elementos construtivos de cada plano tem-se uma diferença um
pouco acentuada.
Os custos podem ser reduzidos se as formas de algumas partes dos planos forem
modificadas, diminuindo dimensões ou alterando a forma do projeto e/ou utilizar
materiais e elementos alternativos, pois estes encarecem os planos e instalações.
Mesmo os blocos apresentando geometria diferenciada, estes têm índice de
compacidade econômico, mas deve-se repensar as formas muito alongadas que causam
incrementos de custos consideráveis (corredores e as jardineiras no caso do bloco
1AMC).
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Apesar dos corredores do bloco 1AMC e 5SSM serem compridos, e estarem nas duas
laterais, esses corredores são eficazes na circulação de ar (ventilação cruzada). Para
maiores mudanças é necessário modificar os projetos.
Sendo assim, para um projeto econômico o importante é analisar os vários componentes
de um edifício e pensar de forma a minimizar os custos prezando pela qualidade,
estética e funcionalidade da edificação.
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RESUMO
O conceito da AIA (American Institute of Architects) de nível de desenvolvimento de um projeto, descreve
o grau de completude para determinado elemento do modelo BIM em relação a um referencial previamente
definido. Essa proposição contempla os níveis de desenvolvimento dos elementos construtivos organizados
a partir da classificação Uniformat. Embora esse critério especifique adequadamente os diferentes setores
ou sistemas de um edifício, ele pode conduzir a visões parciais e compartimentadas do projeto, se entendido
isoladamente. O conceito original de nível de desenvolvimento, denominado LOD na bibliografia,
contempla dois significados − ora é tratado como “nível de detalhe”, ora é tratado como “nível de
desenvolvimento”, demonstrando contradições.
O objetivo do artigo é propor um novo conceito para resolver essas contradições e ampliar o significado
para o de Nível de Maturidade, como a medida do desenvolvimento de um projeto em relação às suas metas
previamente definidas. Esse referencial de metas é composto pelos objetivos do negócio − traduzidos em
requisitos programáticos; pelos usos preestabelecidos do BIM − traduzidos em conjuntos específicos de
propriedades geométricas e não geométricas; pela compatibilidade geométrica; e pelo sistema de
planejamento e controle.
Palavras-chave: Processo de Projeto, Nível de detalhe, Nível de desenvolvimento, Maturidade

ABSTRACT
AIA’s level of development concept describes the completeness degree for a given element of the BIM model
towards a previously defined reference. This proposition contemplates the levels of development of
constructive elements organized from the Uniformat classification. Although this criterion properly
specifies different sectors or systems of a building, it may lead to incomplete, compartmentalized views on
the design, if understood separately. The original concept of level of development, called LOD in the
literature, addresses two meanings – it is treated as level of detail, as well as level of development, which
shows contradictions.
The paper´s objective is to propose a new concept to resolve these contradictions and expand the meaning
to the concept of Maturity Level, as a measure of the developing a design against to its previously set
targets. This goal reference comprises business objectives – translated into programmatic requirements;
BIM pre-defined uses – translated into specific sets of geometric and non-geometric properties; by
geometric compatibility; and by the planning and control system.
Keywords: Design Process, Level of Detail, Level of Development, Maturity

1

INTRODUÇÃO

O surgimento dos sistemas em BIM mostra que um novo paradigma para o trabalho
colaborativo precisa ser criado. Porém, em um estágio inicial, observado ainda no Brasil,
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percebe-se que as equipes de projeto continuam a trabalhar de maneira individual e com
trocas de informação somente nos momentos de eventos-chave de compatibilização. Na
prática continua-se trabalhando de forma convencional, sem o aproveitamento dos
benefícios possíveis da tecnologia BIM.
Eventuais justificativas para essa situação poderiam ser baseadas em argumentos dos
profissionais que talvez argumentem que sejam obrigados a adotar métodos de trabalho
particulares em virtude das limitações dos processos implantados em seus escritórios,
concebidos para funcionar sem o apoio efetivo da TIC e do Processo Colaborativo,
justificando com isso a manutenção de velhos hábitos não colaborativos, fortemente
arraigados na cultura da AEC.
Consequentemente, a colaboração imaginada para o processo em BIM será muito difícil
de ser conseguida com a utilização das metodologias de trabalho atualmente utilizadas.
Dessa maneira, muitas empresas falharão em alcançar a eficiência e os benefícios que o
BIM pode trazer para o trabalho colaborativo entre elas e seus clientes.
Baseado nessas condições foi desenvolvida a Tese de Doutorado do primeiro autor, que
se baseou no desenvolvimento de uma Estrutura Conceitual para a Gestão do Processo de
Projeto Colaborativo com o uso do BIM. O objetivo desse artigo é apresentar alguns dos
novos conceitos que foram desenvolvidos nessa Tese.
Objetivamente o processo de projeto em BIM pode ter uma amplitude muito maior que o
projeto convencional sendo possível e necessário que sejam desenvolvidos Indicadores
Chave de Desempenho que possibilitem a medição de aspectos relacionados a eficiência
ou a eficácia do processo de projeto.
Dentro do raciocínio de serem criados os indicadores (ICD), a Tese propõem que seja
ampliado o conceito atualmente vigente no “mundo BIM” de “nível de detalhe” para
outro, mais amplo, que entende, qualifica e quantifica o processo de projeto pelo seu “grau
de maturidade”.
O artigo definirá os componentes do grau de maturidade e focalizará com maior atenção
ao cálculo de dois deles: o nível de desenvolvimento (ND) e a densidade de interferências
(DI). Os outros dois domínios, descritos no artigo, serão abordados conceitualmente.
2

NÍVEL DE MATURIDADE

Nível de maturidade é a medida do desenvolvimento de um projeto em relação às suas
metas previamente definidas. Esse referencial de metas é composto pelos objetivos do
negócio − traduzidos em requisitos programáticos; pelos usos preestabelecidos do BIM −
traduzidos em conjuntos específicos de propriedades geométricas e não geométricas; pela
compatibilidade geométrica; e pelo sistema de planejamento e controle (Figura 1).
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Figura 1: Nível de maturidade

Fonte: Autor

Serão detalhados a seguir os quatros referenciais que irão determinar o nível de
maturidade: usos do BIM e propriedades, compatibilidade geométrica, objetivos do
empreendimento e planejamento e controle.
2.1

Objetivos do empreendimento e requisitos programáticos

A elaboração do programa de necessidades é o ponto de partida para o desenvolvimento
do empreendimento e de seus projetos.
Em nosso entendimento, as questões-chave mencionadas acima necessitam ser
consideradas em toda implantação de projetos em BIM, devendo ser entendidas como
recomendações e alertas. Trata-se de uma fase conceitual, pois, ao se definir o programa,
dispõe-se de poucos elementos concretos, além de o projeto ainda não ter sido iniciado
na prática.
Pouca atenção é dada ao problema
Pouca atenção tem sido dada pelas entidades profissionais à elaboração do programa. A
Associação de Gestores e Coordenadores de Projetos (2003) segundo seu Manual de
Escopo, considera a elaboração do programa como um serviço opcional, observando “que
esta atividade é mais comumente aplicada em empreendimentos mais complexos, ou que
incorporem atividades variadas [...]”.
A pouca atenção concedida ao tema pode justificar em parte os problemas encontrados
na prática, como a desorganização do fluxo de informações e a falta de dados para o
planejamento do processo de projeto, problemas estes que resultam em retrabalhos,
atrasos e aumentos nos custos dos projetos.
O que se denomina programa do edifício constitui, na prática, um conjunto de
necessidades e requisitos do cliente, envolvendo vários aspectos: espaciais, funcionais,
estéticos, desempenho, uso de sistemas construtivos e novas tecnologias, especificações
de materiais, etc. Por outro lado, em paralelo às definições do programa há que se lidar
com restrições de várias espécies que limitarão o universo das soluções e atuarão como
filtros. São restrições de várias naturezas, como: forma e geologia do terreno,
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regulamentações das diferentes instâncias públicas, normas, disponibilidade de verbas,
entre outras.
A complexidade, a natureza dinâmica e a relação com o todo do projeto
Normalmente, o registro da elaboração do programa é feito por meio de documentos
textuais e planilhas, sendo completado por atas de reuniões que ocorrerão ao longo do
processo. Porém, à medida que o projeto evolui são feitas mudanças incrementais que
alterarão o programa inicial, levando a soluções que não atendem necessariamente ao
programa original.
O cliente relata seus requisitos, relacionando-os, de modo geral, com o programa do
espaço do edifício. Contudo, esses requisitos se estendem indiretamente para os
elementos delimitadores do espaço, como paredes, portas, janelas, lajes e outros. Os
sistemas técnicos, como ar condicionado, instalações elétricas e hidráulicas, também são
afetados indiretamente, pois seu detalhamento ocorre em fases avançadas, sendo feito por
profissionais que não participaram dos estágios iniciais. Esses requisitos indiretos,
decorrentes dos requisitos principais definidos pelo cliente, nem sempre são percebidos
de imediato e podem surgir como “problemas” em momentos avançados do projeto,
ocasionando retrocessos; ou, em muitos casos, são esquecidos, resultando em soluções
incompletas de projeto.
Outro fator importante é a natureza interativa do processo de projeto, pois a evolução das
soluções pode afetar e estimular o cliente a mudar os seus requisitos, aspecto que,
combinado com as interações técnicas entre os projetistas, pode ocasionar mudanças,
resultando em soluções descoladas dos objetivos iniciais (Figura 2).
Figura 2: Mudanças e descolamento do objetivo inicial

Fonte: Adaptado de Kiviniemi (2005)

Observa-se na prática que, embora conceitualmente o programa de necessidades pertença
à fase de planejamento, a mudança dos requisitos do programa ocorre continuamente em
ciclos de interações, justificando o monitoramento e o ajuste contínuo das soluções e do
próprio programa. Deve-se buscar um ponto de convergência entre as soluções propostas
e o atendimento dos requisitos, quer ajustando a solução de projeto (Figura 2) quer
ajustando os requisitos (Figura 3).
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Figura 3: Ajuste dos requisitos

Fonte: Adaptado de Kiviniemi (2005)

2.2

Nível de desenvolvimento ˗ propriedades geométricas e não geométricas

Apesar das definições de fases de desenvolvimento de um projeto no processo
convencional serem conhecidas na prática pelos profissionais, existem problemas que
limitam a verificação do atendimento dos requisitos de cada uma dessas fases.
Uma razão é que tanto nas normas vigentes, ABNT NBR 13531 (1995), quanto nos
manuais de escopo de projeto, Associação de Gestores e Coordenadores de Projetos
(2003), a delimitação das fases não especifica critérios objetivos e sim conceitos. A outra
razão se deve ao fato do processo de verificação ser manual e por esse motivo impreciso,
dando margem para verificações incompletas e para a subjetividade.
Problemas semelhantes ocorrem também no universo do BIM: o conceito adotado pela
American Institute of Architects (2007) para classificar os níveis de desenvolvimento
enfatiza a evolução geométrica do modelo e dá importância relativamente menor para as
propriedades não geométricas.
Essa conceituação pode reforçar nos usuários a ideia que o BIM é apenas um modelo
geométrico o que reafirma o ponto de vista de Owen et al. (2010), que observam que a
“tendência corrente de muitos é utilizar o BIM mais como uma tecnologia, o que
denominam ‘simples BIM’ (sBim), e menos como um processo integrado ou inteligente
(iBIM) [...]”.
A Figura 4 ilustra a ideia adotada na estrutura conceitual: os níveis de desenvolvimento
variando de 100 até 500 sendo associados aos diferentes tipos de propriedades que podem
ser criados pelo usuário em função do tipo de uso pretendido para o BIM e aplicados aos
objetos do edifício que serão categorizados conforme o sistema Uniformat.
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Figura 42: Nível de desenvolvimento e conjuntos de propriedades

Fonte: Autor

2.3

Metodologia de cálculo para o ND

O cálculo é efetuado através de uma planilha Excel e o software Solibri ˗ podendo ser
utilizados outros que façam as mesmas operações.
Os passos para o cálculo serão fornecidos a seguir a partir de um exemplo.
Passo 1: contar o número de objetos do modelo BIM, com o Solibri, classificando-os
conforme o critério da Uniformat ˗ nesse passo é importante verificar se o modelo possui
objetos “não classificados” e se for o caso fazer as correções, pois uma modelagem sem
levar em conta essa questão pode induzir a erros.
Passo 2: gerar no Solibri um relatório analítico que classifique os objetos em função do
tipo da propriedade que está sendo pesquisada. Com esse relatório teremos a condição de
identificar os objetos que têm e os que não têm valores atribuídos para a propriedade
Passo 3: lançar os dados na planilha Excel que efetuará todos os cálculos (Figura 5).
A Figura 5 é apresentada com as fórmulas utilizadas possibilitando assim que possa ser
criada e aproveitada por outros pesquisadores. Nela se destacam campos numerados que
serão identificados e explicados a seguir.
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Figura 5: Planilha de cálculo do ND

Fonte: Autor

Campo 1: preencher com o número total de objetos da classe Uniformat que está sendo
analisada. No exemplo da figura foi utilizada a planilha para a classe C1010 ˗ paredes.
Campo 2: preencher com os dados obtidos no relatório analítico do Solibri conforme a
Figura 67. Nesse campo são colocados todos os objetos que possuem valores atribuídos
para o conjunto de propriedade em estudo independentemente se esses valores estão ou
não validados de acordo com o programa de necessidades.
Campo 3: analisar os resultados obtidos no relatório do Solibri da Figura 67 e verificar
se eles estão de acordo com o programa de necessidades. Na ausência do programa de
necessidades ou se este se encontrar desatualizado, os dados podem ser inseridos somente
após passarem por um processo de análise crítica e validação feita pela coordenação do
projeto, pelo proprietário e pelo profissional responsável pelo projeto específico.
Campo 4: esse campo é calculado automaticamente. Ele conta o número de tipos de
propriedades que estão sendo consideradas no conjunto de propriedades escolhida. O
número de propriedades para o conjunto escolhido servirá como o peso a ser atribuído
para o item.
Campo 5: esse campo é calculado automaticamente. Ele calcula a média aritmética entre
o número de objetos dividido pelo número de tipos de propriedade que foram calculados
no campo 4. A média obtida dos objetos relativos ao campo 2 é calculada somente para
servir de referencial. O valor que será adotado é o que foi descrito no campo 3.

2282

Campo 6: esse campo calcula automaticamente a “nota” obtida no item, demonstrando o
“quanto” do item foi atendido. Esse dado é obtido através da divisão do número médio
de propriedades que atendem aos requisitos − calculado no campo 5 − pelo número total
de objetos.
Campo 7: esse campo é calculado automaticamente. Nele é calculada a somatória dos
pesos ˗ que são calculados no campo 4.
Campo 8: esse campo é calculado automaticamente. Nesse campo é calculada a média
ponderada entre as notas dos itens multiplicada por seus pesos e dividida pela somatória
dos pesos.
Campo 9: esse campo calcula automaticamente o valor do ND através da média
ponderada − calculada no campo 8, transformada em percentual e multiplicada pelo valor
do ND teórico da fase (no exemplo igual a 100, porém, esse valor pode ser 200, 300, 400
ou 500, dependendo da fase em estudo).
LIMITAÇÕES
O cálculo do ND tem algumas limitações e ressalvas comentadas a seguir.
Propriedades pré-existentes na biblioteca de objetos do projetista (default).
Normalmente, a biblioteca de objetos dos projetistas encontra-se desenvolvida e o seu
reaproveitamento deve ser feito de forma criteriosa, uma vez que poderemos ter conjuntos
de propriedades não especificados para existir; propriedades com valores atribuídos a
priori e objetos com detalhes geométricos incorretos ou desnecessários são fatores que
podem levar a medidas enganosas do ND. Portanto se recomenda que inicialmente ao
processo de projeto todos os integrantes revejam suas bibliotecas e façam as adequações
necessárias.
Inexistência, incompletude ou desatualização do programa de necessidades.
Não é frequente, na prática de trabalho, o cliente preencher formalmente os requisitos do
programa, pois é comum que isso ocorra de maneira informal e em diversas fases do
processo. Por outro lado é necessário diferenciar os requisitos do cliente − por natureza
requisitos de desempenho − daqueles eminentemente técnicos, próprios das
especialidades de projeto envolvidas. Portanto, o preenchimento prévio de uma tabela
com todos os requisitos especificados parece ser impraticável, recomendando-se que a
avaliação dos resultados obtidos se baseie também em análises críticas qualitativas e não
somente numéricas.
Retrabalho
O indicador ND não tem como objetivo medir o retrabalho, porém ele existe na prática e
a sua ocorrência pode alterar os valores do ND, portanto o retrabalho influencia o nível
de desenvolvimento do projeto.
O retrabalho pode ocorrer a partir de uma combinação de diversos fatores: os objetos
podem ser eliminados ou alterados nas propriedades geométricas e não geométricas,
podem ser criados novos objetos e novos requisitos de programa podem ser criados ou
alternados. Uma mudança que combine esses fatores não deve ser considerada retrabalho
sem que suas causas sejam analisadas. As mudanças ocorrem tanto para a melhoria do
processo quanto para a sua piora. Porém como isso pode ser avaliado? Simplesmente
contabilizar o número e o tipo de mudanças não leva a uma conclusão, mas apenas a
evidências de mudanças.
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Entendemos que o retrabalho somente possa ser avaliado através da interpretação do
coordenador de projetos em conjunto com sua equipe, analisando e avaliando os impactos
e a natureza das mudanças.
Precisão da geometria
Os termos “geometria aproximada” e “geometria precisa”, embora usuais nas definições
correntes do LOD, são pouco precisos na avaliação do desenvolvimento do modelo. Caso
o objetivo do modelo seja o da pré-fabricação de estruturas de concreto, metálicas ou
mesmo de componentes como kits hidráulicos ou banheiros, a “precisão” requerida para
os processos industriais é da ordem de milímetros. A precisão requerida para a construção
convencional é da ordem de centímetros para a maioria dos casos. Outro ponto a ser
considerado é a confirmação de medidas, pois em um ND 200 os objetos podem ser
inseridos apenas para a sua macrodefinição como soluções ou partidos; porém, em um
estágio superior de desenvolvimento será necessária a confirmação de medidas, pois os
objetos serão compatibilizados e detalhados. Em todos os casos, a precisão deve ser
entendida dentro do contexto onde está inserida e sua avaliação deve ser feita com essas
considerações em mente.
2.4

Compatibilidade geométrica

A compatibilidade geométrica é um requisito de qualidade do processo de modelagem.
Conforme referenciado na revisão bibliográfica, diversos tipos de problemas decorrentes
de falta de compatibilidade poderão ocorrer durante o processo de modelagem. Mas esses
problemas podem ser detectados com softwares específicos, como o Solibri ou o
Navisworks. O processo de verificação da compatibilidade geométrica é parametrizável,
podendo ser escolhidos os objetos a serem comparados e também predefinir o valor das
tolerâncias.
DENSIDADE DE INTERFERÊNCIAS
Definimos DI (densidade de interferências) como a razão entre o número de interferências
− verificadas através de softwares de análises de modelos BIM, categorizadas segundo
critérios de criticidade − e o volume da envoltória do edifício.
CÁLCULO
Variáveis
ni: número de interferências, valor calculado pelo software sendo função do tipo de
parametrização adotada;
ve: volume total do edifício, valor definido pelo cálculo do volume da superfície
envoltória do edifício.
ve /1.000 m3: volume anteriormente calculado dividido por 1.000 m3.
FÓRMULA
𝑫𝑰 =

𝒏𝒊
𝒗𝒆/𝟏𝟎𝟎𝟎

Unidade de medida: número de interferências / 1.000 m3
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FOCO
Objetivo: avaliar a qualidade do processo de modelagem das disciplinas e da
coordenação do projeto como um todo, visando garantir a qualidade do processo de
projeto.
Tipo de medida: quantitativa.
Estágio de maior impacto: projetos executivos.
PERFIL DOS DADOS
Período de coleta dos dados: a cada atualização feita no modelo BIM.
Frequência de emissão de relatórios: devem ser emitidos relatórios a cada atualização
do modelo e antes das reuniões de coordenação de projetos.
ALVOS
Tendência: ao analisar a fórmula, verificamos que para um dado volume a DI varia em
função direta do “ni”, ou seja, a DI aumenta na razão direta do número das interferências;
portanto, sua tendência é boa quando seu valor diminui, tendendo a zero ao longo do
tempo.
PARAMETRIZAÇÃO
Uma característica importante no cálculo da DI é que as interferências podem ser
parametrizadas, sendo a DI, portanto, função do grau de liberdade arbitrado no projeto,
não se tratando, pois, de um ICD absoluto, mas relativo ao ambiente do projeto. São
relacionadas a seguir as variáveis que podem ser parametrizadas.
Escolha do tipo de componentes
Essa opção permite selecionar quais tipos de objetos serão verificados, possibilitando
filtrar dentre todos os objetos do edifício aqueles que forem essenciais para garantir a
qualidade do modelo, como, por exemplo: paredes, componentes da estrutura, fachada.
Escolha do tipo de disciplinas
Além do filtro de componentes, podem ser também escolhidas as disciplinas que serão
interfaceadas no teste, podendo ser configuradas diversas situações: arquitetura x
estrutura, estrutura x instalações, etc.
Escolha do tipo de interferências
O tipo de interferência a ser verificado pode ser escolhido a partir de três possibilidades:


Objetos duplicados

Essa categoria lista todas as instâncias de intersecções onde os componentes foram
duplicados, o que significa a existência de um ou mais componentes com forma e
localização idênticas. Esse tipo de problema é de grau crítico, uma vez que representa
redundâncias no modelo


Objetos dentro de outros

Esta categoria lista todas as instâncias de intersecções nas quais os componentes estejam
‘embutidos’ dentro de outros


Objetos sobrepostos
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Esta categoria lista todas as instâncias de intersecções nas quais os componentes estejam
sobrepostos a outros, normalmente ocorrem cruzamentos entre vigas e paredes, objetos
da estrutura e objetos de instalações, etc.
2.5

Planejamento e controle do processo de projeto

O processo de planejamento e controle formulado para a estrutura conceitual aborda tanto
o processo de gestão quanto o processo de modelagem.
Portanto a principal questão a ser resolvida pela estrutura conceitual é como relacionar
ambos os processos. A proposição é trabalhar com três níveis de planejamento
hierarquicamente organizados: estratégico, tático e operacional (Figura 6) e com uma
estrutura integrada, composta pela estrutura analítica do projeto (EAP) e a estrutura
analítica do modelo (EAM).
Figura 6: Relacionamento entre a gestão do projeto e a gestão do modelo

Fonte: Autor

3. Conclusões
As conclusões deste trabalho enfatizam que, muito mais que soluções pragmáticas e de
curto prazo, torna-se necessária uma nova estrutura conceitual para guiar-nos no caminho
da evolução do processo de projeto e de sua gestão, pois não se pode esperar que soluções
trazidas diretamente por softwares viessem a nos mostrar esse caminho.
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RESUMO
No Brasil, as últimas décadas assistiram à introdução do setor privado nas políticas de provisão
habitacional. Nesse novo cenário, o poder público reduziu sua participação no processo, limitando-se à
figura de facilitador, através da concessão de crédito para construção e obtenção de moradia; contexto
este no qual se insere o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). Paralelamente, as pesquisas de
avaliação de pós-ocupação vêm conquistando cada vez mais destaque no diagnóstico da produção
habitacional no Brasil, contribuindo com informações essenciais para retroalimentar o processo de projeto
e de construção e promover a melhoria da qualidade dos ambientes construídos, gerando maior valor para
os clientes. Dentro deste contexto, a pesquisa da qual se trata este trabalho tem por objetivo avaliar a
qualidade dos produtos entregues do PMCMV no estado do Ceará, Brasil, a partir de pesquisa de
satisfação com os usuários finais. Para tanto, o estudo classifica-se como levantamento (survey) e utiliza
aplicação de questionário estruturado, aplicado face a face, como método de coleta de dados.
Primeiramente, foi definida a amostra de 364 unidades, divididas entre 23 empreendimentos, localizadas
nas cidades: Fortaleza, Aquiraz, Caucaia, Horizonte, Maracanaú, Maranguape, Itaitinga, Cascavel,
Juazeiro do Norte e Sobral. Após realizações de testes do questionário, seguiu-se com sua aplicação
oficial entre os dias 07 e 10 de fevereiro de 2014. Com a finalização das aplicações dos questionários, os
dados foram organizados e analisados. Os resultados apresentam o perfil dos beneficiados pelo PMCMV
no estado e os itens de maior satisfação e insatisfação dos usuários com relação à localização do
empreendimento, à área coletiva e à unidade habitacional propriamente dita. Com essa pesquisa, esperase contribuir com a retroalimentação de projetos de habitação de interesse social no Brasil, visando ao
aumento da qualidade dos novos produtos. O trabalho apresenta os resultados da fase quantitativa de um
projeto de pesquisa quali-quanti financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq).
Palavras-chave: Avaliação de pós-ocupação, Satisfação, Habitação de interesse social.

ABSTRACT
In Brazil, the last decades have seen the introduction of the private sector in housing provision policies.
In this new scenario, the government reduced its participation in the process, limiting its role to that of a
facilitator, through credit extension for construction and acquisition of property; context in which the
“My Life, My House” program (MLMHP) incorporates into.
In parallel, post-occupancy evaluation research gained more prominence in the diagnosis of housing
production in Brazil, contributing with both essential information and feedback to the process of design
and construction. This kind of research also helped promote the improvement of the quality of the
buildings, generating greater value to customers. Within this context, this work's research is aimed at
assessing the quality of the MLMHP’s delivered products in the state of Ceará, Brazil, through
satisfaction survey with its end users.
Thus, the study was classified as survey and uses a structured questionnaire, applied face to face, as a
method of data collection. At first, a 364 housing units sample was defined, divided between 23 building
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units in the cities of: Fortaleza, Aquiraz, Caucaia, Horizonte, Maracanaú, Maranguape, Itaitinga,
Cascavel, Juazeiro do Norte and Sobral .
After performing pre-test questionnaire, the official application was made during the seventh and 10 of
February, 2014. Following the application of the questionnaires, the data were tabulated and analyzed.
The results show the MLMHP beneficiaries' profile in the state and the items of the user's both greatest
satisfaction and dissatisfaction with respect to the location of the project, the conference area as well as
the housing unit itself. With this research, we hope to contribute to the feedback of social housing in
Brazil, aiming to increase the quality of new products.
This paper presents the results of the quantitative phase part of a qualitative and quantitative project
research funded by the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq).
Keywords: Post-occupancy evaluation, Satisfaction, Housing of social interest.

1

INTRODUÇÃO

O último século no Brasil foi marcado por uma imensa explosão demográfica, seguida
pela celeridade do processo de urbanização. Esta, por sua vez, resultou em diversos
problemas urbanísticos, que passaram a motivar pesquisas científicas na busca por
soluções. A questão habitacional destaca-se dentre as problemáticas urbanas mais
relevantes, trazendo consigo outras questões, como: políticas públicas de habitação,
regularização fundiária, infraestrutura urbana, mobilidade, tecnologias construtivas e
qualidade habitacional (ABIKO e ORNSTEIN, 2002).
De acordo com a Fundação João Pinheiro (2008), o deficit habitacional brasileiro
persistiu em uma crescente até atingir o auge, em 2006, de 7,9 milhões de unidades
habitacionais (UH), sendo a maior parte desse déficit urbano (6,6 milhões), concentrado
em famílias com renda total de até R$1.200,00 e nas regiões Norte e Nordeste. Em
2008, o deficit apresentou redução considerável para 5,8 milhões de domicílios.
Nesse sentido, diversos fatores influem para o problema da habitação, dentre eles está a
incompatibilidade entre o custo da habitação e a renda das famílias. A habitação
constitui o mais oneroso bem de necessidade básica, o que dificulta a aquisição deste
pelas famílias de baixa renda. O custo da habitação, por sua vez, está fortemente ligado
ao valor da terra, que é definido pelo mercado imobiliário, refém da especulação.
Assim, as formas de acesso à moradia por famílias de baixa e média renda restringiramse a aluguel ou financiamento em longo prazo, além da coabitação. Porém, devido à
baixa capacidade de pagamento das famílias, das altas taxas de juros e da escassez de
financiamento em longo prazo pelo mercado, o acesso à moradia pelas famílias de baixa
renda tornou-se ainda mais difícil, o que aumentou a necessidade da intervenção do
Estado no mercado habitacional, no processo de regularização, captação de recursos,
financiamento e produção de unidades habitacionais (MCIDADES; SNH, 2009).
Desta forma, de acordo com a realidade político-econômica do país, as políticas
habitacionais apresentaram características diversas ao longo dos anos. Em virtude da
crise econômica do último trimestre de 2008, na busca de soluções para atenuá-la, o
Governo Federal criou o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), trazendo
consigo incentivos à produção habitacional, objetivando a geração de empregos e o
crescimento econômico. Lançado em 2009, o PMCMV previu a construção de 1 milhão
de moradias, em todo o país, para as famílias que possuem uma renda mensal de até 10
salários mínimos.
De acordo com a forma do subsídio, a primeira etapa do PMCMV dividiu-se em três
grupos: famílias com renda de até 3 salários mínimos, às quais receberam subsídios
integrais com isenção do seguro; famílias com renda de 3 a 6 salários mínimos, que
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tiveram um aumento do subsídio parcial em financiamentos, com redução dos custos de
seguro e acesso ao Fundo Garantidor; e, finalmente, as famílias com renda de 6 a 10
salários mínimos, que receberam um estímulo à compra com redução dos custos do
seguro e acesso ao Fundo Garantidor. O PMCMV guarda características semelhantes ao
PAR, uma vez que ambos se voltam para a provisão da habitação nos centros urbanos e
têm a Caixa Econômica Federal (CEF) como responsável pela implantação. A principal
diferença entre os programas reside na forma de aquisição do imóvel. Enquanto no PAR
a aquisição era realizada através de arrendamento ao longo de 15 anos, no PMCMV, a
família financia o imóvel durante 10 anos (MCIDADES; SNH, 2009).
No Ceará, o deficit era da ordem de 276, 915 mil UH em 2008, sendo pouco menos de
40% destas (103, 979 mil UH) apenas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)
(FJP, 2008). Porém, diante da alta intensidade de coabitação entre as famílias com renda
de até 3 salários mínimos, coube ao Estado a meta de 51, 644 mil UH, sendo 40% destas
para a faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos, outros 40% para a faixa de 3 a 6
salários e 20% para a de 6 a 10 salários. Entretanto, dois anos após o lançamento do
PMCMV, do total de unidades previstas para a faixa 1 (206, 58 mil UH), pouco menos
de 67,5% (139, 38 mil UH) haviam sido contratadas pela CEF, sendo 58,9%
concentradas na RMF (PEQUENO; FREITAS, 2013).
Dentro desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade dos
produtos entregues do PMCMV no estado do Ceará, a partir de pesquisa de satisfação
com os usuários finais. Para tanto, o estudo classifica-se como levantamento (survey) e
utiliza aplicação de questionário estruturado, aplicado face a face, como método de
coleta de dados. Primeiramente, foi definida a amostra de 364 unidades, divididas entre
23 empreendimentos, localizadas nas cidades: Fortaleza, Aquiraz, Caucaia, Horizonte,
Maracanaú, Maranguape, Itaitinga, Cascavel, Juazeiro do Norte e Sobral.
2
2.1

CAPTURA DE VALOR ATRAVÉS DA AVALIAÇÃO DE PÓS-OCUPAÇÃO
Avaliação de pós-ocupação e satisfação do cliente

Definida como um conjunto de metodologias de avaliação de desempenho aplicadas em
um ambiente construído ao longo de sua utilização, a Avaliação de Pós-Ocupação
(APO) visa ao estabelecimento de diagnósticos, que consideram tanto o parecer dos
especialistas, quanto as necessidades dos usuários finais dos ambientes avaliados. A
partir dessas avaliações, erros e acertos são apontados, o que permite traçar diretrizes
para melhorias de projetos futuros. Assim, essa prática adquire forma de instrumento de
controle de qualidade do processo de desenvolvimento do produto (ABIKO;
ORNSTEIN, 2002).
Desta forma, a participação ativa do usuário final, bem como a consideração de suas
necessidades e de seu nível de satisfação, constitui a principal característica da APO
(MEDEVEDOVSKI et al, 2005). Esta também se comporta como banco de dados para
retroalimentar do processo de projeto, no qual as necessidades insatisfatórias são
transformadas em parâmetros de projeto (SAMPAIO et al, 2011), mostrando sua
relevância nas decisões de curto, médio e longo prazos para o empreendimento
(ORNSTEIN, 2005).
A satisfação consiste em uma resposta natural dos clientes às experiências na utilização
de um determinado produto, o que se relaciona fortemente ao valor por este percebido
(WOODRUFF, 1997). A satisfação é comumente descrita como sendo uma comparação
entre as expectativas pré-compra do consumidor e suas percepções pós-compra
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(OLIVER, 1993); desta forma, medição da satisfação do cliente é um importante meio
de se obter vantagem competitiva entre as empresas no mercado imobiliário (CRONIN;
TAYLOR, 1992).
Assim sendo, em virtude de sua complexidade, a satisfação caracteriza-se como uma
variável não observável, que dificilmente será medida somente através de uma pergunta
(CUNHA; BORGES; FACHEL, 1998).
Faz-se necessário, assim, avaliar os empreendimentos com esmero e profundidade tanto
em relação à UH, quanto em relação à implantação e aos demais aspectos urbanísticos
(ABIKO; ORNSTEIN, 2002). Estas avaliações têm subsidiado pesquisas cujos
objetivos repousam não apenas no desempenho do ambiente construído, mas no grau de
satisfação dos usuários (JOBIM, 1997). Essas pesquisas de satisfação constituem uma
importante etapa a ser cumprida nas avaliações dos ambientes construídos e são
compostas por múltiplas possibilidades de metodologias de captação de dados
(ORNSTEIN, 1992).
Dentro desse contexto, a pesquisa de satisfação como instrumento de retroalimentação
do processo de projeto traz contribuições técnicas, sociais e econômicas. As
contribuições a nível técnico se dão por meio de avaliação da qualidade construtiva e da
funcionalidade das unidades em uso, buscando a identificação de falhas projetuais e
equívocos executivos. Uma vez que estes apontamentos são realizados pelos próprios
usuários, a avaliação de satisfação encontra sua justificativa social, visto que contribui
para a identificação do cliente final com a moradia. De posse dessas informações, é
possível desenvolver novos projetos em consideração às falhas apontadas, de forma a
minimizar os problemas e reduzir, assim, os custos de produção, o que ratifica a
justificativa econômica da pesquisa de satisfação (LIMA, 2011).
3

METODOLOGIA

A pesquisa à qual se refere o presente trabalho tem como objeto de estudo as unidades
habitacionais advindas o PMCMV, em virtude de sua relevância para o contexto da
provisão habitacional de interesse social no Brasil. O público-alvo são os beneficiários
da primeira faixa do programa, que caracteriza habitação de interesse social. Todas as
unidades trabalhadas nesta pesquisa estão locadas no estado do Ceará.
O Grupo de Pesquisa e Assessoria em Gerenciamento na Construção Civil (Gercon)
possui ampla experiência em APO. Assim, ele já possui métodos próprios de avaliação,
que vêm sendo aprimorados ao longo dos anos. Entretanto, ainda que o grupo já tenha
realizado pesquisas envolvendo Habitação de Interesse Social (HIS), a maior parte dos
seus estudos envolve moradores de habitações de classe média ou alta.
A partir dessa consideração, foram realizadas algumas modificações na técnica de coleta
de dados pré-existente utilizada pelo Gercon, para aproximá-la da realidade dos
moradores de habitação de baixa renda. Após essas adaptações, sentiu-se necessidade de
realizar testes do método que seria utilizado, antes que este fosse aplicado oficialmente
em larga escala.
3.1

Aprimoramento da técnica de coleta de dados

O primeiro teste foi realizado no empreendimento Residencial Independência II, no
bairro Granja Lisboa em Fortaleza. Esse contou com a participação de seis respondentes
previamente selecionados pelo subsíndico.
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Durante a aplicação do primeiro teste, observou-se que os moradores apresentaram
dificuldades em fornecer as respostas no formato em que elas foram solicitadas, de
forma que era necessário explicar inúmeras vezes o formato da pesquisa para um único
morador. Essa dificuldade era maior no início da aplicação e, ao longo da mesma,
paulatinamente, os moradores compreendiam melhor o modelo da pesquisa, o que
acelerava o processo. No entanto, em virtude do tamanho do questionário, os moradores
mostravam cansaço após pouco mais da metade da aplicação, tornando-a desgastante
tanto para os respondentes, quanto para os pesquisadores.
Os moradores também apresentaram dificuldades de entender algumas perguntas e de
diferenciar questões aparentemente semelhantes, o que passava para eles uma ideia de
repetição, tornando o processo mais cansativo.
Diante desse cenário, optou-se por realizar algumas alterações no método utilizado, que
envolveu: redução do número de perguntas, agrupando questões semelhantes, e
simplificação do vocabulário utilizado.
Além dessas alterações, procurando amenizar a dificuldade dos respondentes de
entenderem o formato de resposta a ser fornecido, foi elaborada uma ferramenta de
auxílio (figura 1). Essa ferramenta consiste em um dispositivo visual lúdico que
apresenta em sua interface as várias opções de respostas possíveis de serem fornecidas
pelos moradores.
Figura 1 – Dispositivo visual como ferramenta de apoio na aplicação da técnica de
coleta de dados

Fonte: Os autores.

De posse desse dispositivo visual, um segundo teste foi realizado, envolvendo, desta
vez, sete unidades habitacionais. A aplicação foi realizada no empreendimento Santo
Agostinho, no bairro Barra do Ceará, também na capital.
Esse segundo teste mostrou vantagens sobre o anterior em vários aspectos.
Primeiramente, foi observado que os moradores apresentaram um aprendizado mais
claro e imediato do formato da pesquisa. O dispositivo visual também ajudou os
moradores a lembrar do formato de resposta solicitado e a relacioná-lo ao seu grau de
satisfação de fato. Além disso, de posse da ferramenta, mesmo que os moradores se
estendessem nos comentário sobre cada questão, eles mesmos entendiam que aquele
discurso não seria utilizado como resposta, e buscavam apresentar a resposta no formato
adequado ao final de seus longos comentários, o que evitou desgastes entre os
pesquisadores e os respondentes e tornou a aplicação mais objetiva.
Desta forma, o tempo médio de aplicação do método passou de 45 minutos para 25
minutos por respondente. É necessário ratificar ainda as vantagens da adoção do
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dispositivo visual. Este, ao mesmo tempo em que permitiu um maior entendimento do
formato da pesquisa por parte dos respondentes, funcionou de fato como um elemento
lúdico, uma vez que entretinha o respondente, envolvia outros membros da família,
ampliando o interesse e a colaboração de todos.
Após a realização deste segundo teste, foi possível aplicar o método oficialmente em
364 unidades habitacionais, ocasião esta em que foram confirmados os benefícios das
melhorias propostas para a survey. Através da aplicação em larga escala realizada,
foram identificados os pontos de satisfação e insatisfação dos produtos entregues de
acordo com seus moradores, o que será apresentado em capítulo posterior.
3.2

Definição do questionário

O método de coleta de dados utilizado neste estudo consiste em uma survey, nos termos
de uma APO. O método envolve aplicação de um questionário, cujas respostas devem
ser fornecidas no formado de notas (de 1 a 5), baseado na escala Likert. Cada nota está
relacionada com um grau de satisfação em ordem crescente: 1 corresponde a “muito
insatisfeito”, 2 corresponde a “insatisfeito”, 3 corresponde a “nem satisfeito, nem
insatisfeito”, 4 corresponde a “satisfeito” e 5 corresponde a “muito satisfeito”.
O questionário divide as questões em três grupos: o primeiro relacionado à localização
do empreendimento, o segundo diz respeito à área coletiva do condomínio e o terceiro,
por sua vez, é relativo à unidade habitacional propriamente dita. O primeiro e o segundo
grupo apresentam 10 e 9 questões respectivamente, enquanto o terceiro grupo, maior,
contém 24 questões.
O primeiro grupo (localização) possui cinco questões relacionadas a serviços públicos
(fornecimento de água, iluminação, coleta de lixo e esgoto e policiamento local) e
outras 5 relativas à vizinhança do empreendimento (proximidade com áreas de lazer,
comércio, serviços, educação, saúde e afins). O segundo grupo (área coletiva) apresenta
cinco questões sobre funcionalidade, qualidade e manutenção cinco relativas a estética,
privacidade e segurança. Finalmente, o terceiro grupo (unidade habitacional) traz seis
questões relacionadas à funcionalidade, outras seis sobre qualidade, sete acerca dos
sistemas prediais e cinco relacionadas com conforto (ventilação e iluminação natural e
acústica). Após responderem as questões dos três grupos, foi solicitado aos moradores
que fornecessem uma nota geral, também de 1 a 5, para cada um dos grandes itens
(localização, área coletiva e unidade habitacional).
A versão definitiva dos questionários foi aplicada em 364 UH, dentre as 5.136 UH
entregues pelo PMCMV no estado do Ceará, o que representa um percentual estatístico
de 71% da população. Dentre os entrevistados, mais de 80% foram mulheres e 40%
tinham entre 30 e 39 anos (média de idade de 38 anos). Com relação à ocupação dos
respondentes, mais de 40% eram donas de casa e apenas 25% eram empregados do setor
privado (zelador, empregada doméstica, porteiro, dentre outros). Mais de 60%
afirmaram que a renda mensal da sua família era de até um salário mínimo (no presente
momento, R$724,00). No que tange ao nível educacional, aproximadamente 60% dos
moradores afirmaram que abandonaram a escola antes do ensino médio, enquanto de
5% a 6% deles admitiram que são analfabetos.
A aplicação oficial levou quatro dias (de 7 a 10 de fevereiro de 2014) e foi realizada por
oito aplicadores previamente treinados; estes, na ocasião, reportaram que o método foi
rápido e livre de problemas e confirmaram a média de aplicação de 25 minutos por
unidade habitacional.
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4

RESULTADOS

A tabela 1 apresenta os resultados dos três grandes grupos de perguntas. As médias
mostradas foram calculadas utilizando o seguinte sistema: a soma das notas maiores que
3 foram subtraídas das somas das notas menores que 3. A nota 3, que representa a
resposta “nem satisfeito, nem insatisfeito”, foi desconsiderada, uma vez que representa
neutralidade do morador com relação a determinado item.
Tabela 1 – Médias das notas dos itens específicos
LOCALIZAÇÃO
SERVIÇOS PÚBLICOS

VIZINHANÇA

Iluminação pública

20,9%

Acesso a comércio

-16,5%

Abastecimento de água

36,5%

Acesso a serviços

-4,9%

Coleta de esgoto

42,3%

Acesso a áreas de lazer

-69,3%

Coleta de lixo

61,5%

Acesso ao condomínio

4,4%

Policiamento local

-33,8%

Acesso a transporte público

-9,4%

ÁREA COLETIVA
FUNCIONALIDADE, QUALIDADE E
MANUTENÇÃO
Portão e guarita
5,9%

ESTÉTICA, PRIVACIDADE E
SEGURANÇA
Aparência das edificações
73,6%

Estacionamento

32,6%

Aparência dos espaços livres

19,8%

Áreas de lazer

-28,7%

Fechamentos externos

31,4%

Áreas comuns

31,9%

Lixeiras

3,3%

Cercas elétricas e dispositivos de
segurança

-47,2%

UNIDADE HABITACIONAL
FUNCIONALIDADE

QUALIDADE

Estar / Jantar

65,1%

Pisos dos cômodos

-44,1%

Cozinha / Área de serviço

24,7%

Revestimento das paredes dos quartos

54,1%

Banheiros

70,9%

Revestimento das paredes da cozinha

17,9%

Quartos

69,1%

Revestimento das paredes em geral

25,7%

Varanda e quintal

39,8%

Portas e janelas

50,0%

Adequação do mobiliário

52,2%

Estrutura da construção

61,3%

SISTEMAS PREDIAIS

CONFORTO

Qualidade dos pontos elétricos
Quantidade e distribuição dos pontos
elétricos
Instalação de gás

72,3%

Iluminação natural

86,0%

83,0%

Ventilação natural

6,3%

61,0%

Nível interno de ruído

9,4%

Instalação de telefone

48,7%

Nível externo de ruído

8,8%

Interfone

-52,7%

Privacidade

32,8%

Instalações hidrossanitárias
Qualidade de louças e metais
hidrossanitários
Fonte: Os autores.

66,8%
51,1%
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No bloco de perguntas relativas à “localização”, o que mais afetou às notas foram os
itens relacionados à “vizinhança” (acesso a lazer, comércio, transporte público e
serviços e o acesso ao condomínio) e o item “policiamento local”. Este último pode ser
reflexo do alto grau de criminalidade da área e a elevada sensação de insegurança de
cada região, visto que, muitas vezes, os empreendimentos são localizados em terrenos
mais afastados, na periferia das cidades.
No bloco de perguntas relativas à “área coletiva”, o que mais afetou foram os itens
relacionados à “área de lazer” e “dispositivos de segurança”, sendo que estes últimos
não são entregues pelas construtoras.
Finalmente, no bloco de perguntas relativas à “unidade habitacional”, os itens que mais
afetaram as notas negativamente foram, principalmente, o “piso dos cômodos” e o
“funcionamento dos interfones”. É importante ressaltar que as unidades habitacionais
foram entregues sem revestimento de piso, (apenas contrapiso) e sem os interfones
propriamente ditos (apenas previsão de instalações para colocação futura dos
interfones). Os demais tópicos relacionados à unidade habitacional apresentaram grau
de satisfação razoável (entre médio e alto), com exceção dos itens de conforto
“acústica” e “ventilação natural”.
Em geral, os moradores apresentaram um maior grau de satisfação com relação à
unidade habitacional em si e maior grau de insatisfação com relação à área coletiva e à
localização dos empreendimentos. Esse resultado pode ser consequência da localização
pouco privilegiada dos empreendimentos (terrenos mais baratos) e dos conflitos que
ocorrem nos espaços coletivos entre os moradores, visto que muitos vieram de
habitações irregulares (favelas) e não possuem experiências anteriores de dividir uma
área coletiva com outras pessoas.
Com relação às notas globais solicitadas para cada um dos três grandes grupos, houve
uma aproximação destas com as médias das notas atribuídas aos itens específicos, o que
demonstra assertividade do método empregado (figura 2).
Figura 2 – Comparação das notas dos itens específicos e das notas gerais dos
grandes grupos

Fonte: Os autores.
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5

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Os métodos de APO têm sido utilizados ao longo dos anos como maneira de capturar o
valor percebido pelos clientes (usuários finais). Entretanto, foi percebido que é
necessária muita cautela na utilização desse método, se os pesquisadores estiverem de
fato interessados em determinar o valor percebido pelo cliente através de um
comprometimento com a realidade.
No caso particular dessa pesquisa, foi percebido que uma survey tradicional aplicada
com moradores de habitação de baixa renda (e que apresentavam baixa escolaridade)
não seria a melhor forma de obter precisão nas respostas. Entretanto, entende-se que, se
é desejo partir para uma aplicação em larga escala, torna-se difícil abandonar um
método quantitativo (survey) e substituí-lo por um método qualitativo, que é mais
profundo, porém menos abrangente. Então, a solução seria adaptar o tradicional método
quantitativo para cada caso particular, aprimorando a técnica de coleta de dados.
Entretanto, nunca se refutou a possibilidade de trabalhar uma metodologia qualitativa
para aprofundar os resultados encontrados com a metodologia quantitativa. Desta forma,
enquanto a técnica quantitativa nos apresenta dados volumosos, frutos de uma aplicação
em larga escala, apontando os pontos de maior insatisfação e satisfação, a pesquisa
qualitativa permite entender os motivos que levaram a esse resultado. Assim, torna-se
mais fácil compreender as necessidades do público-alvo da pesquisa, permitindo maior
precisão na definição do valor percebido por eles.
Assim sendo, foi decidido pela realização de uma segunda parte dessa mesma pesquisa,
buscando, através da adoção de técnicas qualitativas um aprofundamento dos resultados
já obtidos. Essa segunda fase qualitativa da pesquisa encontra-se atualmente, em curso e
seus resultados serão apresentados futuramente em outros trabalhos.
Por fim, acredita-se que os pesquisadores precisam se sensibilizar cada vez mais no que
concerne à definição de valor percebido por moradores de habitação de baixa renda e
com baixo grau de escolaridade, uma vez que as limitações dos respondentes exigem
criatividade dos pesquisadores para pensar além dos métodos tradicionais.
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RESUMO
1

O objetivo deste trabalho é analisar a organização funcional, a geometria dos cômodos, identificar
tipologias de edifícios e analisar as relações topológicas existente nos projetos arquitetônicos de 21
edifícios do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) em Maceió-AL, fundamentadas nos estudos
desenvolvidos por Hillier e Hanson (1984), Schneider (1998) e Brandão (2006). As análises evidenciaram
que o tradicional modo tripartido de habitação (social, íntimo e serviço) é significativamente presente,
bem como as geometrias mais recorrentes nos cômodos foram: formato quadrado, retangular, “L” e o
“T”. Identificaram três tipos arquitetônicos: (1) blocos em formato “H”; (2) com caixa inserida; e (3) com
caixa de escada e circulação externa. As relações topológicas evidenciaram que nos projetos pertencentes
ao tipo 1, o hall de circulação interna é uma elemento importante de conexão entre os cômodos, já nos
projetos caracterizados como tipo 2 e 3, a sala de estar e jantar funciona como cômodo de distribuição
para os demais setores. Portanto, soluções projetuais cuja inserção de halls de distribuição não seja
considerada, favorecem a redução de área útil no cômodo e ainda podem apresentar problemas
relacionados à perda de privacidade. Assim, espera-se que essa pesquisa possa contribuir para a produção
de projetos habitacionais com qualidade funcional, sobretudo os submetidos a programas habitacionais
voltados a população de menor poder aquisitivo.
Palavras-chave: Tipologia, Topologia, Programa de Arrendamento Residencial.

ABSTRACT
The objective of this work is to analyze the functional organization, the geometry of the rooms, identify
types of buildings and analyzing the topological relationships existing in the architectural designs of the
21 buildings Residential Leasing Program (PAR) in Maceió-AL, based on the studies developed by Hillier
and Hanson (1984), Schneider (1998) and Brandão (2006). The analyzes showed that the traditional
mode tripartite housing (social , intimate and service) is significantly present as well as the most
recurring geometries in the rooms were square shaped , rectangular, " L " and " T ". Architectural
identified three types: (1) block "H" format; (2) with inset box; and (3) with ladder and external
circulation box. The topological relations showed that the projects belonging to type 1, the hall of
internal circulation is an important element of connection between the rooms, since the projects
characterized as type 2 and 3, the living room and dining room serves as a distribution to other sectors.
Therefore, design solutions whose insertion halls distribution is not considered, favoring the reduction of
floor space in the room and can still present problems related to loss of privacy. Thus, it is expected that
this research will contribute to the production of housing projects with functional quality, especially those
undergoing housing programs aimed at people with less purchasing power.
Keywords: Typology, topology, Residential Leasing Program.
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1

INTRODUÇÃO

1.1 O PAR no Estado de Alagoas
Ao ser instituído pela medida provisória n.1.823 em 1999 (MINISTÉRIO DAS
CIDADES, 1999), a produção de habitações pelo Programa de Arrendamento
Residencial (PAR) se difundiu pelo Brasil de forma expressiva. No Estado de Alagoas,
priorizou-se inicialmente a construção de unidades habitacionais na capital Maceió,
sendo que a maior parte delas caracterizadas como sendo PAR-1. Somente em 2006 é
que as habitações mínimas, caracterizadas como PAR-2, são implementadas na capital2.
Até o ano de 2009, construíram-se em Alagoas 8.556 unidades habitacionais, sendo
8.140 em Maceió (CAIXA, 2009). Os números ora citados demonstram o quanto o PAR
desempenhou papel importante no combate ao déficit habitacional no Estado de
Alagoas.

1.2 Noção de Tipologia e Topologia
Para Aymonino (apud MONTANER, 2001), tipologia é entendida como um
instrumento e não como uma categoria, é um método de análise de projeto que envolve
a relação entre o todo e as partes da unidade construtiva. Tratando-se de análise
tipológica de habitações coletivas ou multifamiliares, Brandão e Heineck (2004, p.
2776) afirmam que consideram-se nas análises, “a forma geral do apartamento,
circulação interna, além de critérios de distribuição e interconexão”. Além desses
aspectos, é possível, segundo os autores, analisar a tipologia de um apartamento
observando na planta o seu conteúdo programático (cômodos existentes, número de
dormitórios e banheiros, dentre outros).
Contudo, a literatura apresenta um rol diversificado de partidos arquitetônicos, referente
a plantas de apartamentos, destaca-se como interessante a classificação tipológica
realizada por Schneider (1998), que distinguiu oito tipologias de plantas de
apartamentos, exclusivamente de edifícios residenciais, observando sua organização
espacial e formas de articulação, determinando, deste modo, as seguintes categorias:
plantas tipo corredor, caixa inserida, com sala de estar central, com separação das áreas
funcionais, orgânica, fluida, flexível e circuito.
Além do estudo tipológico, uma planta arquitetônica pode evidenciar as relações
topológicas de modo a deixar transparecer os aspectos funcionais presentes no projeto.
A topologia tem sido encontrada segundo certas recorrências temáticas em
procedimentos projetuais, sobretudo nas investigações de obras da arquitetura
contemporânea, sobretudo no estudo das propriedades geométricas e não de suas
características formais. Sperling (2008, p. 40) ressalta que “interessa à Topologia menos
a forma, que estaria vinculada à topografia e mais as relações existentes entre os pontos
desta forma [...]”.
As pesquisas acerca das articulações espaciais em arquitetura com foco em aspectos
topológicos centram-se nas relações espaciais invariantes, ou seja, depreendidas da
forma ou das mutações formais de um projeto. Para o estudo dessas relações a topologia
trata das proximidades, conectividades e continuidade entre os espaços possíveis de
serem aplicados a qualquer ponto ou regiões de um objeto geométrico (SPERLING,

2

Os projetos do PAR caracterizados como sendo PAR-1, possuem área útil mínima de 37m² e os do
PAR-2, a área útil mínima é de 35 m² (PAR-2) e 37 m² (PAR-1)
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2003, p. 129). Logo, a leitura espacial de um edifício pode ser desenvolvida por meio de
conexões e articulações próprias da Teoria dos Grafos.
A tradução de uma planta arquitetônica para um grafo, compreendido como sendo a
representação gráfica constituída de pontos e segmentos de retas, tem por finalidade a
representação das interconexões espaciais estabelecidas no espaço arquitetônico. Assim
sendo, de acordo com Hillier e Hanson (1998, p. 90) a planta arquitetônica pode ser
apreendida por meio da construção de convex map (mapa convexo) e gamma map
(mapas grafos ou grafos).
2

METODOLOGIA

O objetivo deste trabalho é analisar a organização funcional, a geometria dos cômodos,
identificar tipologias de edifícios e analisar as relações topológicas existente nos
projetos arquitetônicos de habitações verticais do Programa de Arrendamento
Residencial (PAR) em Maceió-AL. Para tanto, selecionaram-se 21 projetos, sendo 15 do
PAR-1 e 06 do PAR-2. As análises desenvolvidas são fundamentadas nos estudos de
Hillier e Hanson (1984), Schneider (1998) e Brandão (2006). Cabe enfatizar que os
estudos desenvolvidos pelos autores referenciados não tratam particularmente de
Habitações de Interesse Social (HIS), deste modo, buscou-se adequar tais estudos em
função do recorte tipológico: edifício residencial multifamiliar de Habitações de
Interesse Social.
A apreensão da organização espacial das habitações do PAR transcorreu-se em duas
etapas: na primeira etapa, identificaram-se: A organização funcional das unidades
habitacionais em setores, social, íntimo e serviço; a geometria dos cômodos e o número
de acessos às unidades habitacionais; na segunda etapa corresponde ao processo de
classificação tipológica dos projetos dos PAR. Nesse processo, utilizou-se da noção de
topologia, visto que essa contribui para a apreensão das interconexões existentes entre
os cômodos da habitação.
Após a identificação dos setores funcionais, foi possível extrair desses os grafos
justificados, com a aplicação do método dos grafos (HILLIER; HANSON, 1984). Tal
representação iniciou-se com a construção dos mapas convexos e posterior grafos
justificados.
3

RESULTADOS

Os projetos do PAR geralmente são divididos por um
eixo central, marcado pela caixa de escada que
possibilita o acesso a dois ou quatro apartamentos por
pavimento; é frequente a aglutinação das áreas
molhadas (cozinha, área de serviço e banheiro), ora nas
extremidades laterais dos apartamentos, ora próximo da
caixa de escada. Entretanto, algumas propostas não
seguem à risca esse modo organizacional, segregando o
banheiro dos demais cômodos molhados.
Com base na organização espacial, considerando os
aspectos formais, os projetos analisados foram
classificados em três tipos arquitetônicos (Figura 1):
Tipo 01 (bloco em formato “H” com uma caixa de
escada para cada duas ou quatro unidades habitacionais)
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Figura 1 – Esquema
gráfico dos Tipos
Arquitetônicos

Tipo 01

Tipo 02

Tipo 03
Fonte: Arquivo pessoal do autor

é frequente em oito projetos do PAR-1 e nos seis do PAR-2. Tipo 02 (bloco com caixa
inserida3 e uma caixa de escada para cada duas unidades) é presente em seis projetos do
PAR-1, sobretudo nos projetos conjugados dois a dois, ou seja, configurando um total
de oito unidades habitacionais por pavimento. Tipo 03 (bloco com caixa de escada e
circulação externa) é atribuído a um empreendimento do PAR-1. Esse tipo de
organização priorizou a constituição de um pátio aberto com caixas de escada
descobertas e localizadas em duas arestas opostas do edifício.
Seguindo o tradicional modelo burguês de habitação do século XIX, os projetos do PAR
são tripartidamente divididos por: Setor Social (sala de estar e jantar), Setor Íntimo
(quartos e banheiro) e Setor de Serviço (cozinha e área de serviço). Além da
organização dos cômodos em setores funcionais, a maioria dos projetos possui uma área
de transição composta pelo hall de circulação e pelo hall de entrada. Salienta-se que
nem todos os projetos apresentam halls. Além da organização espacial das plantas, a
geometria, ou seja, o formato dos cômodos também demarca a espacialização da
habitação bem como o uso dos mesmos. Deste modo, as formas geométricas
identificadas nos projetos arquitetônicos do PAR são:
- Formato quadrado destinado a ambientes como quartos e banheiros. Todavia, no
caso dos banheiros, o mesmo não favorece a distribuição das peças sanitárias e há
ocorrência de estreitamento do box devido à redução dimensional do cômodo. Algumas
propostas optam por adotar o referido formato nos dois quartos, sem diferenciação
dimensional, que do ponto de vista da flexibilidade é positivamente adequado, pois
permite que o usuário defina em quais dos cômodos ficará para uso do casal ou solteiro
duplo.
- Formato retangular usualmente aplicado em um dos quartos, sala estar/ jantar, hall
de circulação e de entrada, banheiro, cozinha e área de serviço. Para a sala de estar e
jantar, esse formato não evidencia a separação funcional das atividades a que se destina.
Comumente, cozinha e área de serviço integram o mesmo formato geométrico, a
distinção das funções, nesse caso, é demarcada pela instalação dos equipamentos,
sobretudo, bancada da cozinha e tanque de lavar roupas.
- Formato “L” particularmente utilizado em quatro projetos, nos ambientes: sala de
estar/jantar, cozinha e quartos. No Projeto 01 (Figura 2), o formato “L” é sutilmente
evidenciado pelo deslocamento da janela da sala; entretanto, sua existência poderia ser
ignorada, pois a largura e o comprimento do espaço deslocado não contribuem
significativamente em termos funcionais com o ambiente. No Projeto 02 (Figura 3), o
referido formato é evidenciado pelo deslocamento da parede onde se localiza a porta de
entrada da sala de estar e jantar, bem como quartos. Já no Projeto 03 (Figura 4), a
cozinha e a área de serviço são distintamente separadas e suas funções são evidenciadas
em razão do formato geométrico empregado; além disso, a privacidade da área
destinada à limpeza em relação à área de cozimento é potencializada. Além dos projetos
supracitados, o formato “L” é presente também nos dois quartos do Projeto 04 (Figura
5), cuja função é a inserção de um armário embutido em uma das pontas do “L”.

3

A caixa inserida é um espaço central descoberto que serve como elemento facilitador na captação de
vento e exaustão para as áreas molhadas: cozinha, área de serviço e banheiro.
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Figura 2 – Projeto 01: Planta Baixa
Sala do Residencial Bernardo Oiticica

Figura 3 – Projeto 02: Planta Baixa Pav.
Tipo do Residencial Ouro Preto I

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Figura 4 – Projeto 03: Planta Baixa
Cozinha/Serviço do Residencial
Germano Santos

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Figura 5 – Projeto 04: Planta Baixa
Quartos do Residencial Costa Dourada

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Fonte: Arquivo pessoal do autor

- Formato “T”, esse formato está presente nos projetos dos Residenciais Praias Belas
(Figura 6), Germano Santos (Figura 7) e Canto dos Pássaros (Figura 8),
especificadamente na junção da sala com o hall de circulação. Essa junção segrega
espacialmente a sala em dois compartimentos distintos e sem usos definidos. Deste
modo, o formato “T” se apresenta como ponto positivo, pois não fixa rigidamente os
usos do cômodo. Porém, o posicionamento do setor de serviço, aparenta sinalizar a
localização da atividade de jantar em uma das extremidades do “T”.
Figura 6 - Planta Baixa do
Residencial Praias Belas

Fonte: Arquivo pessoal do autor

3.1

Figura 7 - Planta Baixa do
Residencial Germano
Santos

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Figura 8 - Planta
Baixa do Residencial
Canto dos Pássaros

Fonte: Arquivo pessoal do
autor

Representação Topológica e Caracterização do Tipo 01

Dentre os projetos arquitetônicos que estão inseridos na classificação tipológica 01
(blocos em formato “H”), um empreendimento do PAR-1 possui caixa de escada para
duas unidades habitacionais. Os demais projetos, sete do PAR-1 e seis do PAR-2, são
constituídos por uma caixa de escada para quatro apartamentos por pavimento que
estabelecem relação de proximidade por meio de um hall comum de circulação. Os
grafos resultantes da setorização das plantas baixas (Figuras 9) evidenciam que, em
todos os casos, é comum o acesso ao setor íntimo transcorrer por meio de um hall de
circulação interno, localizado próximo do setor social. Algumas derivações ocorrem
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exatamente no grafo 02 e 05, quando um dos cômodos do setor íntimo é acessado direto
do setor social.
Figura 9 - Grafos justificados para as plantas do tipo 01
Grafo 01

Grafo 02

Grafo 03

Grafo 04

Grafo 05

Grafo 06

Grafo 07

3 Casos
(PAR-1)

5 Casos
(PAR-1)

1 Caso
(PAR-1)

2 Casos
(PAR-1e
PAR-2)

1 Caso
(PAR-1)

1 Caso
(PAR-1)

1 Caso
(PAR-1)

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Na distribuição espacial dos cômodos, percebe-se nos grafos que o setor íntimo é
comumente localizado nas extremidades dos projetos, possivelmente em razão da
ventilação e iluminação. Além disso, o setor de serviço em cinco casos (grafos 04 a 07)
estabelece relação de contiguidade com a caixa de escada e hall comum de circulação.
Verifica-se ainda que apenas três casos inserem no projeto dois halls de circulação
interna, especialmente nos grafos 03 e 04.
No Quadro 1, percebe-se que os projetos apresentam os setores íntimo e serviço com os
mesmos formatos geométricos: um quarto quadrado e outro retangular; cozinha, área de
serviço e banheiro em formato retangular. A diferença entre os projetos se encontra no
formato geométrico do setor social, que no Bernardo Oiticica está em formato “L” e nos
demais em formato retangular. Além da diferença geométrica do setor social, evidenciase que nos projetos dos Residenciais Mendonça Uchôa, Ouro Preto II e os
correspondentes ao PAR-2, um dos quartos do setor íntimo, apresenta acesso direto pelo
setor social.
Quadro 1 – Representação Topológica dos Projetos Tipo 01: projetos com setor
social contíguo à caixa de escada e com um hall de circulação
REPRESENTAÇÃO TOPOLÓGICA - TIPO 01
MAPAS CONVEXOS
Setor Social

Setor Íntimo

PAR-1: Bernardo Oiticica

Setor de Serviço

Hall de Circulação

PAR-1: Mendonça Uchôa e Ouro Preto II
PAR-2: Dom Helder, Lúcio Costa, Iracema, Janaína e Mayra

Origem
Origem

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Além dos projetos supracitados, há os que são caracterizados pela existência de dois
halls de circulação, sendo que um deles é localizado na entrada principal da habitação,
considerado, deste modo, como sendo hall de entrada. Nesses, há predominância do
formato retangular em quase todos os setores funcionais, com exceção dos quartos do
Residencial Costa Dourada em formato “L” (Quadro 2).
2302

Nos projetos dos Residenciais Costa Dourada e Luiz dos Anjos, o setor de serviço é
fortemente demarcado pela contiguidade junto a caixa de escada e hall comum de
circulação; em ambos os casos, tal setor funcional possui ligação direta com o hall de
entrada. Já no Residencial Canto dos Pássaros, o setor de serviço é acessado diretamente
do setor social, mesmo possuindo um hall de entrada.
Quadro 2 – Representação Topológica dos Projetos Tipo 01: projetos com dois
halls de circulação
REPRESENTAÇÃO TOPOLÓGICA - TIPO 01
MAPAS CONVEXOS
Setor Social

Setor Íntimo

Setor de Serviço

PAR-1: Canto dos Pássaros

PAR-1: Costa Dourada

Origem

Origem

Hall de Circulação
PAR-2: Luiz dos Anjos

Origem

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Verifica-se ainda a existência de projetos que possuem um hall de circulação e que a
contiguidade com a caixa de escada é estabelecida pelo setor de serviço, neste caso, os
projetos dos Residenciais Germano Santos, Praias Belas e Mata Atlântica (Quadro 3).
Quadro 3 – Representação Topológica dos Projetos Tipo 01: projetos com setor de
serviço contíguo à caixa de escada e com um hall de circulação
REPRESENTAÇÃO TOPOLÓGICA - TIPO 01
MAPAS CONVEXOS
Setor Social
PAR-1: Germano Santos

Setor Íntimo

Setor de Serviço

PAR-1: Praias Belas

Hall de Circulação
PAR-1: Mata Atlântica

Origem

Origem

Origem

Fonte: Arquivo pessoal do autor

No projeto do Residencial Germano Santos, o modo como os setores íntimo e de serviço
são organizados demarcam a distinção funcional do setor social (sala de estar e jantar)
em duas extremidades, reforçada também pelo posicionamento do hall de circulação.
Além dos formatos quadrados e retangulares comumente destinados aos setores social e
íntimo, o setor de serviço do referido projeto possui o formato “L”, cujas pontas
extremas se destinam ao tratamento e preparo de alimentos e o de limpeza e manutenção
da habitação. No projeto do Residencial Praias Belas, por não possuir um hall de
entrada, o setor de serviço é acessado diretamente pelo setor social. Ademais, observase que o hall comum de circulação também sofreu aumento considerável de área.
Diferentemente dos demais projetos, o Residencial Mata Atlântica é o único exemplar
em formato “H” cuja caixa de escada possibilita o acesso a duas unidades habitacionais.
Nesse, tanto o setor social quanto o setor de serviço são contíguos à caixa de escada,
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além disso, o setor social estabelece contato direto com um dos quartos e com o hall de
circulação interno, responsável por interligar os demais cômodos da habitação.
3.2

Representação Topológica e Caracterização do Tipo 02

Os projetos caracterizados como tipo 02, apesar de possuírem uma caixa de escada para
cada duas unidades, o pavimento tipo dos mesmos é composto por oito unidades
habitacionais. Essas unidades mantêm relação de vizinhança tanto por meio do setor de
serviço quanto por meio do setor íntimo (Figura 10).
Figura 10 - Grafos justificados para as plantas do tipo 02
Grafo 01

Grafo 02

Grafo 03

Grafo 04

1 Caso
(José Bernardes)

1 Caso
(Morada
das Artes)

3 Casos
(Bosque das Palmeiras,
Bariloche e Serraria)

1 Caso
(Ouro Preto I)

Fonte: Arquivo pessoal do autor

A primeira semelhança evidenciada por meios dos grafos entre os projetos é que o setor
social e o setor íntimo são contíguos à caixa de escada e hall comum de circulação. Em
cinco casos (grafos 02 a 04) o setor social se conecta a dois espaços distintos: o hall de
circulação interno e um dos cômodos do setor íntimo. A exceção, nesse caso, relacionase com o grafo 01 cujos acessos aos setores, íntimo e de serviço, se estabelecem
diretamente pelo setor social. Nesse caso, de acordo com Brandão (2006), projetos
arquitetônicos que não contemplam corredores e/ou hall de circulação otimizam espaços
e provavelmente elevam as vantagem econômicas em termos construtivos, mas,
assumem o ônus de propiciar ao usuário perda de privacidade, justamente pelo fato dos
cômodos íntimos serem abarcados visualmente da sala de estar/ jantar.
É comum nos projetos arquitetônicos o setor de serviço envolver as atividades da
cozinha e da área de serviço num único cômodo. Entretanto, o grafo 03, semelhante ao
grafo 02, difere-se desse último unicamente no setor de serviço. No grafo 03, o setor de
serviço divide-se em dois cômodos distintos como é possível ver com detalhe no
Quadro 4.
Quadro 4 - Representação Topológica dos Projetos Tipo 02: projeto dos
Residenciais Morada das Artes, Bariloche Bosque das Palmeiras e Serraria
REPRESENTAÇÃO TOPOLÓGICA - TIPO 02
MAPAS CONVEXOS
Setor Social

Setor Íntimo

Setor de Serviço

PAR-1: Morada das Artes

Origem

Hall de Circulação

PAR-1: Bariloche, Bosque das Palmeiras e Serraria

Origem

Origem

Fonte: Arquivo pessoal do autor
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Origem

No projeto do Residencial Morada das Artes, o setor social (sala de estar e jantar)
estabelece relação direta com um cômodo do setor íntimo (um dos quartos) e com o hall
de circulação interno, sendo esse último responsável por favorecer a interconexão aos
demais cômodos. Além disso, a relação de contigüidade com a caixa de escada e hall
comum de circulação é instituída tanto pelo setor social quanto pelo setor de serviço. Os
demais projetos possuem os setores, social e íntimo, idênticos ao do Residencial Morada
das Artes, o único setor distinto é o de serviço que se divide em dois cômodos.
Diferenciando-se dos demais, o projeto do Residencial José Bernardes (Quadro 5) é o
único exemplar que não apresenta hall de circulação interno. Deste modo, o acesso aos
setores, íntimo e de serviço, são diretamente interligados ao setor social. Já no
Residencial Ouro Preto I, o hall de circulação interno é exclusivamente para acesso aos
quartos. Assim sendo, o setor social continua estabelecendo contato com dois cômodos.
Quadro 5 - Representação Topológica dos Projetos Tipo 02: projeto dos
Residenciais José Bernardes e Ouro Preto I
REPRESENTAÇÃO TOPOLÓGICA - TIPO 02
MAPAS CONVEXOS
Setor Social

Setor Íntimo

Setor de Serviço

PAR-1: José Bernardes

Origem

Hall de Circulação
PAR-1: Ouro Preto I

Origem Origem

Origem

Fonte: Arquivo pessoal do autor

3.3

Representação Topológica e Caracterização do Tipo 03

Composto por um único empreendimento, o Residencial Galápagos (PAR-1), o tipo 03
é caracterizado pela existência de uma circulação externa descoberta voltada para o
interior do condomínio, constituindo assim um pátio interno de uso comum. Cada caixa
de escada possibilita o acesso a duas e/ou quatro unidades habitacionais distribuídas
linearmente, em módulos
dois
a
dois.
Quadro 6 - Representação Topológica do Projeto
Topologicamente,
as
Tipo 03
relações entre as partes
REPRESENTAÇÃO TOPOLÓGICA - TIPO 03
MAPA CONVEXO
do
projeto
são
Setor
Social
estabelecidas pelo setor
Setor Íntimo
Origem
social
que
mantém
ligação direta com um
Setor de Serviço
dos quartos, hall de
Hall de Circulação
circulação interna e setor
Circulação externa
de serviço. Ademais, a
(descoberta)
maior parte dos cômodos
é no formato retangular,
exceto os dois quartos Fonte: Arquivo pessoal do autor
idênticos com formato
quadrado (Quadro 6).
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4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises evidenciaram que o tradicional modo tripartido de habitação (social, íntimo
e serviço) é significativamente presente nos projetos. Identificaram-se três tipos
arquitetônicos: (1) blocos em formato “H”; (2) com caixa inserida; e (3) com caixa de
escada e circulação externa. As relações topológicas evidenciaram que: dos 14 projetos
do tipo 01, 11 deles os halls de circulação interna estabelecem conexão com dois ou três
cômodos do setor íntimo e com o setor de serviço. Em três projetos o setor de serviço é
acessado do setor social e hall de entrada respectivamente; em seis projetos do tipo 02 e
no projeto do tipo 03, o setor social é o principal setor da habitação, de modo que o
mesmo funciona como cômodo de distribuição para os demais. A presença dos halls de
circulação e entrada é inexistente em um dos projetos. Logo, soluções de projetos cuja
inserção de halls de distribuição não seja considerada, favorecem a redução de área útil
e pode apresentar problemas relacionados à perda de privacidade, visto que quartos e
banheiros ficam expostos comumente à sala de estar e jantar.
Alguns projetos foram literalmente repetidos, sem nenhuma modificação de
dimensionamento e/ou posicionamento de cômodos. O exemplo mais significativo
reserva-se aos projetos do PAR-2, dos seis analisados, apenas um possui projeto
diferenciado. Desse modo, os problemas de funcionamento ou inadequação dimensional
constatado num desses empreendimentos se estende aos demais.
Contata-se que em Maceió, as Habitações do PAR, assumem um aspecto formal
uniformizador e repetitivo. Além disso, a organização espacial interna e a geometria dos
cômodos das habitações são, comumente, associados a processos rígidos, sem
flexibilidade, e limitados geometricamente por quadriláteros. Essa constatação também
possibilitou a identificações das formas geométricas dos setores funcionais que
sinalizaram as possíveis facilidades e/ou dificuldades de utilização dos espaços e dos
percursos desenvolvidos pelos usuários no interior da habitação. Nesse quesito,
destacam-se como pontos positivos os projetos que adotaram formatos em “T” (no setor
social) e “L” (nos quartos e cozinha). O uso do formato quadricular, não se demonstrou
adequado, sobretudo no banheiro. Assim, espera-se que essa pesquisa possa contribuir
com a produção de novos projetos habitacionais com qualidade funcional.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi aplicar a APO – Avaliação Pós Ocupação, na variável funcionalidade, em
três (3) edifícios de aulas teóricas, ATs – tipos, da Universidade Federal de São Carlos, buscando
identificar os aspectos positivos e os negativos das diferentes soluções adotadas e assim constituir
parâmetros para os novos projetos de ATs. O método utilizado contou, além da revisão da literatura
técnica-científica, compilação e sistematização das técnicas aplicáveis ao projeto; estruturação e
elaboração dos instrumentos de pesquisa; aplicação de questionários múltipla escolha para os alunos
usuários de cada edifício; aplicação de entrevista estruturada com os professores e bedéis de cada edifício;
visitas técnicas documentadas e a tabulação dos resultados. A pesquisa pode ser classificada como
estudo de caso, com caráter exploratório. Em síntese, os resultados apontaram para uma evolução positiva
entre os projetos, realizados em épocas subsequentes, em especial no que se refere ao conforto
higrotérmico, iluminação natural e à concepção estrutural. Em todos a avaliação quanto à localização foi
satisfatória. Por outro lado foram apontados aspectos a serem aprimorados em particular quanto à
segurança, disposição de sanitários, acessibilidade, mobiliário e disposição dos elementos do sistema
elétrico e de iluminação (nas salas de aula). Os resultados da pesquisa serão disponibilizados para os
setores responsáveis pelos projetos e fiscalização de obras, visando a sua utilização tanto em projetos
futuros como em projetos de reformas e melhorias desses edifícios.
Palavras-chave: APO (Avaliação Pós-Ocupação), funcionalidade, UFSCar, projeto de edifício.

ABSTRACT
The aim of this work was to apply the Post Occupancy Evaluation (POE) in variable functionality to three
(3) buildings for the purpose of theoretical classes at the Federal University of São Carlos, Brazil
(UFSCar). The objective was to identify positive and negative aspects of different adopted solutions and,
therefore, set parameters for new projects in the theoretical classes. The method consisted of: a
technoscientific literature review compiling and systematizing applicable techniques for the project;
structuring and developing research instruments; conducting multiple choice questionnaires with
students who use each building; carrying out a structured interview with lecturers and inspectors from
each building; technical visits registered in the buildings and a table of the results was made. The
research can be classified as a case study having an exploratory nature. To sum up, the results showed
positive progress in the projects, which were carried out in subsequent periods, especially concerning
hygrothermal comfort, natural light and structural conception. In all of them, the evaluation and location
were satisfactory. On the other hand, some aspects need to be improved such as security, layout of the
bathrooms, accessibility, electrical system layout and lighting in the classrooms. The results of the
research will be available for the sectors responsible for projects and construction, aiming to help future
projects concerning renovation and improving these buildings.
Processo nº 2014/16362-1, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo
apoio na divulgação da pesquisa
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1- INTRODUÇÃO
Pela sua própria natureza, ao longo de sua história, a Universidade Federal de São
Carlos tem feito sucessivas edificações com a finalidade de ministrar as aulas teóricas.
Tendo programas bastante semelhantes, as estratégias projetuais e construtivas dos
edifícios mais antigos têm se constituído em referências (positivas ou negativas) para os
mais novos. A condição de replicabilidade desse tipo de edificação favorece a
possibilidade da utilização da Avaliação Pós-ocupação – APO, o que poderá trazer a
percepção do usuário sobre o desempenho da mesma. Assim, o objetivo da pesquisa
aqui apresentada foi o da aplicação desse instrumento, na variável funcionalidade, em
três (3) edifícios-tipo de aulas teóricas, ATs, construídos no campus sede na
Universidade Federal de São Carlos.
Entende-se que este estudo poderá contribuir com a qualidade do ambiente construído
na universidade ao promover uma retroalimentação no processo projetual, trazendo de
forma sistematizada a percepção dos usuários deste tipo de edificação no campus de São
Carlos. Para tal, o resultado da pesquisa está sendo disponibilizado para o Escritório de
Desenvolvimento Físico (EDF), órgão responsável pela consecução e pela avaliação dos
projetos edilícios (arquitetura e engenharia) na universidade.
2- AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO
A literatura técnico-científica, que tem como objeto o estudo do Projeto de Edificações,
considera que o processo de construção é composto por três macro-fases: a da
concepção – que envolve os levantamentos, a elaboração do Programa de Necessidades
e o projeto propriamente dito; a da produção – que equivale à execução da obra - e a de
uso, manutenção e operação, que se refere ao envolvimento do usuário final no produto
pronto (edificação). Esta última, que é de longa duração, traz uma importante
possibilidade de contribuir para o aprimoramento de novos projetos semelhantes (em
qualquer uma das suas macro-fases) por meio da utilização da técnica de Avaliação Pósocupação (APO).
A estruturação da APO, como ela é praticada nos dias atuais, teve como origens
principais a psicologia ambiental (décadas de 40 e 50), que estuda as relações entre
ambiente e comportamento; o desempenho construtivo dos edifícios, em especial o
preconizado pelo US National Insitute of Standards and Technology e Committee E06
on Perfomance of Buildings of ASTM; e a consolidação das propostas da Architectural
Programming. Apesar desta técnica estar disponível desde o final dos anos 60, e ser
bem desenvolvida nos meios acadêmicos, ela ainda não é utilizada, de forma sistemática
e constante, no processo projeto – construção – utilização de edifícios, mesmo em
situações de repetição de Programa de Necessidades ou de replicação de projetos.
Entendemos que a APO pode complementar o estabelecido pela NBR 15.575, da ABNT
– Associação Brasileira de Normas Técnicas, contribuindo para ampliar a avaliação de
desempenho. Esta Norma, que começou a vigorar em junho de 2013 e se restringe a
edifícios habitacionais, reforça, mais uma vez, a importância de se olhar a edificação
por meio do desempenho da mesma, seja como unidade ou pelo conjunto dos seus
sistemas, componentes, elementos ou materiais utilizados.
A técnica da APO, Avaliação Pós-ocupação, consiste em um conjunto de
procedimentos, análises e avaliações que envolve diferentes variáveis, como, por
exemplo:
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- Em relação aos sistemas construtivos: técnica construtiva; instalações
elétricas e consumo energético; qualidade construtiva, qualidade dos
acabamentos e segurança contra incêndio etc.
- Em relação ao conforto ambiental: conforto lumínico; conforto acústico,
conforto higrotérmico, entre outros;
- Em relação à economia: custos de projeto, produção e manutenção, vistos ao
longo do tempo e analisados comparativamente a outras alternativas
construtivas e a outras edificações semelhantes;
- Em relação à estética: cores / pigmentação; texturas; volumetria; percepção
ambiental; efeitos lumínicos, etc;
- Em relação à habitabilidade e funcionabilidade: adequação à função; conforto
ergonômico; relação entre os ambientes da edificação; relação da edificação
com seu entorno; flexibilidade espacial; adequação mobiliário / equipamentos
ao ambiente; acessibilidade; circulação interna aos ambientes e à edificação;
relação entre dimensionamentos praticados e dimensionamentos mínimos;
respeito à escala humana, etc.
A avaliação do desempenho da edificação, vista pela percepção do usuário, pode
contribuir, através da retroalimentação, de forma bastante significativa, para a melhoria
da qualidade de projetos e de construções. Esse procedimento poderá proporcionar,
portanto, situações de maior grau de satisfação em relação ao produto bem como
racionalização em processos construtivos, diminuição de impactos ambientais
decorrentes desses processos, maior eficiência energética, maior segurança no uso,
melhores estanqueidade e estabilidade, maiores condições de prevenção quanto à
manutenabilidade, entre outros fatores.
3- OBJETO DE ANÁLISE
A UFSCar, universidade criada em 1968, a partir de meados dos anos 70, decidiu pela
concentração das aulas teóricas em edifícios específicos projetados para esse fim. Esses
edifícios, denominados AT (Aulas Teóricas), atendiam, assim, a diferentes cursos e
passaram a serem localizados de forma dispersa pelo campus, procurando uma relativa
equidistância com os departamentos acadêmicos e com as atividades coletivas mais
concentradoras, como a Biblioteca e o Restaurante Universitário. Desse período inicial
até meados da primeira década do presente século foram edificados 5 ATs no campus de
São Carlos. A partir da adesão da universidade à Reestruturação e Expansão das
Instituições Federais de Ensino Superior (REUNI), programa do Ministério da
Educação, houve uma significativa ampliação de vagas e cursos e a decorrente
implantação de mais 5 ATs, sendo 4 em novas edificações e um adaptação de prédio já
existente. Neste período houve a mudança de uso em um dos ATs, em virtude da má
condição de conforto acústico do mesmo. Este, o antigo AT3, foi desativado como locus
de aulas teóricas e atende, hoje, a outras finalidades: sala para estudos em grupo, área de
apoio aos alunos do cursinho e secretaria dos cursos de graduação feitos à distância.
Além destes, em outros campi da instituição (Sorocaba e Araras) têm sido construídas
edificações semelhantes para a mesma função.
.As unidades dos ATs têm Programas de Necessidades semelhantes e demonstram uma
progressiva tentativa de melhorias ambientais e construtivas ao longo da implantação
das mesmas. De forma geral, pode-se identificar que o AT1 apresenta uma concepção;
os AT2, AT4 e AT5 outra proposta construtiva e arquitetônica; o AT6, AT7, AT8 e
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AT9 representam um terceiro momento na abordagem projetual. Entre estes últimos
vale destacar uma similaridade maior entre o AT7 e AT9.
Para o presente estudo, foram selecionadas as seguintes edificações: AT1, inaugurado
em 1977 e localizado na área sul do campus com uma área de 1.599,00 metros
quadrados; AT4, inaugurado em 1994 e localizado na área norte do campus, com uma
área de 1.673,70 metros quadrados e AT9, inaugurado em 2011 e localizado na Área de
Expansão Norte do campus, com uma área de 2.472,30 metros quadrados (Quadro 1).
Os critérios utilizados para a seleção foram: (1) cada um destes representa uma das
tipologias existentes entre os ATs; (2) cada um destes são marcos referenciais dos
diferentes momentos na história da evolução das estratégias projetuais adotadas pela
instituição para esse tipo de Programa de Necessidades
Quadro 1 – Edifícios de Aula Teórica Analisados
Edifício

Localização

Ano de
Inauguração

Área (m²)

AT1

Área Sul

1977

1.599,00

AT4

Área Norte

1994

1.673,70

AT9

Área de Expansão Norte

2011

2.472,30

As Fotografias 1, 2 e 3 mostram os edifícios selecionados para essa pesquisa.
É importante ressaltar que CUNHA, R.J. (2010) realizou pesquisa de APO para o AT7.
A metodologia da mesma foi objeto de estudo do presente trabalho.
Fotografia 1 – AT1

Fotografia 2 – AT4

Fotografia 3- AT9

Por essa condição de replicabilidade, entende-se que esse tipo de edificação é muito
propícia a ser objeto da técnica de Avaliação Pós-ocupação, realimentando e
aprimorando a qualidade projetual e construtiva da mesma.
4- METODOLOGIA
4.1

Objetivo

Essa pesquisa tem como objetivo principal a Avaliação Pós-ocupação da funcionalidade
de edifícios destinados a Aulas Teóricas (ATs) no campus de São Carlos, da UFSCar e
como objetivo secundário, uma comparação entre os mesmos, considerando cada
variável analisada.
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4.2

Variáveis de análise

O estudo realizado sobre 3 ATs, uma edificação de cada tipo, considerou as seguintes
variáveis de análise:
4.3

Adequação do ambiente ao uso;
Conforto ambiental – lumínico, acústico, higrotérmico;
Estética
Conforto ergonômico do mobiliário;
Segurança e acessibilidade das circulações verticais e horizontais.
Locação – facilidade de acesso a outros ATs e a edificações de interesse coletivo
no campus.
Instrumentos e Plano de Trabalho

A metodologia utilizou vários instrumentos complementares, pensados de acordo com a
caracterização dos principais atores sociais partícipes da pesquisa. Assim, entre os
alunos usuários foi aplicado questionário múltipla escolha; entre os docentes usuários
foram utilizadas entrevistas com respostas abertas e com os funcionários do edifício,
que atuam na limpeza e no apoio, foram realizadas entrevistas orientadas. O protocolo
de pesquisa proposto previu, ainda, como atividade inicial, visita técnica orientada em
cada unidade edilícia, utilizando-se a observação dos pesquisadores, e iniciando-se a
documentação fotográfica da unidade e do seu uso. Essa atividade teve como referência
o citado no livro “Lugar: procedimentos para a Avaliação Pós-Ocupação” de
RHEINGANTZ et al (2009).
Mesmo sem levantar parâmetros quantitativos, optou-se pela aplicação de técnicas
diversificadas, questionários e entrevistas, dirigidas a diferentes tipos de usuários –
alunos, docentes e bedéis. Na constatação de Orstein e Roméro, diferentes fontes e
técnicas podem trazer maior precisão à avaliação:
“(...) a diversidade de métodos e técnicas adotados (questionários,
entrevistas, observações, registros fotográficos, vistorias técnicas,
outros), sendo alguns com resultados predominantemente quantitativos
e outros com resultados predominantemente qualitativos, e a
comparação entre eles aumentam a confiabilidade dos diagnósticos
finais e de seus cruzamentos;” (ORSTEIN; ROMÉRO, 2003, p.51).
As etapas de pesquisa foram:




Revisão da literatura técnico-científica sobre Avaliação Pós-ocupação (APO)
aplicável a Edificações, em especial as de uso educacional, priorizando as
avaliações quanto à funcionalidade. Esse momento tem como objetivo principal
capacitar o orientando para a utilização da técnica APO. (HEFCE, 2006;
PREISER, 2005; ZANCUL, 2007)
-

Compilação e sistematização das técnicas aplicáveis ao objeto.

-

Sistematização das técnicas identificadas como base para a estruturação
dos instrumentos de avaliação.

Planejamento e realização da pesquisa:
-

Estruturação dos instrumentos.

-

Percepção dos pesquisadores sobre cada unidade edilícia por meio de
visita técnica orientada, com período de observação, verificando
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principalmente aspectos construtivos, arquitetônicos e características de
uso.



-

Levantamento junto ao Escritório de Desenvolvimento Físico da UFSCar
dos dados projetuais de cada unidade analisada.

-

Aplicação de questionário múltipla escolha, junto aos alunos usuários.

-

Aplicação de questionário com respostas abertas junto aos docentes
usuários.

-

Realização de entrevista orientada junto aos funcionários do edifício
(bedéis).

Análise dos resultados:
-

Sistematização e tabulação dos dados coletados.

-

Análise comparativa entre as unidades edilícias pesquisadas, feita por
variável de análise.

As questões iniciais do questionário buscaram caracterizar os respondentes (alunos)
quanto ao gênero, curso e tempo de vínculo com a instituição. As demais questões
foram sobre a condição da edificação em si e sua situação com o entorno. A primeira
parte buscou avaliar a percepção quanto ao conforto térmico em geral, ao mobiliário das
salas de aula, os corredores, as escadas, os elevadores, a segurança e a estética. Ao final,
procurou-se avaliar a questão locacional, principalmente quanto ao acesso a outros ATs,
a papelarias e reprografia, às áreas de estudos e descanso e aos estacionamentos. Houve
a preocupação de se estabelecer uma relação direta entre as perguntas do questionário,
dirigido para os alunos, e as entrevistas dirigidas, tanto as feitas com os docentes como
as feitas com os bedéis.
Tanto os questionários (alunos) e como as entrevistas (professores e funcionários)
abordaram 14 itens relativos à edificação em si; 7 itens relativos a mobiliário ou
equipamentos e 5 itens relativos à situação locacional da edificação.
As entrevistas com os professores e os funcionários também tiveram questões mais
abrangentes e abertas.
Os três conjuntos de respostas (alunos, professores e funcionários) foram cotejados
entre si e tabulados para uma melhor visualização dos resultados.
5- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como os ATs analisados refletem épocas diferentes (AT 9 é o mais recente e o AT1 o
mais antigo), tanto no que se refere às estratégias projetuais como na própria dinâmica
de ocupação do campus, foi possível constatar a evolução existente em cada variável. A
seguir são destacados alguns desses resultados.
Em relação à estética, tanto externa como internamente ao edifício, o índice de
satisfação dos usuários melhorou significativamente, conforme pode-se constatar nos
Gráficos 1 e 2 (onde azul significa péssima; vermelho significa razoável e verde referese a boa / ótima) , mostrados a seguir:
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Gráfico 1
Estética interna ao edifício

Gráfico 2
Estética externa ao edifício
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Segundo relato da equipe responsável pelas edificações da universidade, o conforto
térmico passivo (sem utilização de equipamentos eletromecânicos) tem sido objeto de
especial atenção nas abordagens de projeto de salas de aula, com o cuidado em relação
às faces das aberturas, à utilização de ventilação cruzada e de vedação externa com
parede dupla de alvenaria, entre outras estratégias adotadas. Mesmo assim, na percepção
dos usuários, nesse quesito porém persistiu um alto grau de insatisfação apesar de ter
havido uma significa melhora. O mesmo se reflete quanto à ventilação natural,
conforme sintetizado nos Gráficos 3 – Conforto térmico e 4 – Ventilação natural (onde
azul significa péssima; vermelho significa razoável e verde refere-se a boa / ótima).
Gráfico 4 – Ventilação natural

Gráfico 3 – Conforto térmico
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A melhoria do conforto térmico passivo ocorrida entre o existente no AT1 para com o
existente no AT9 reduziu a insatisfação com a demanda de ventilação artificial,
conforme explicitado no Gráfico 5. Em relação ao conforto lumínico, na percepção dos
usuários, houve uma melhoria, tanto na iluminação natural como na artificial (Gráfico
6) (onde azul significa péssima; vermelho significa razoável e verde refere-se a boa /
ótima).
Gráfico 6 – Iluminação artificial

Gráfico 5 – Ventilação artificial
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Outro aspecto de evolução positiva foi o da localização e quantidade de banheiros e de
bebedouros, que receberam uma avaliação ótima / boa em quase 80% das respostas no
edifício mais recente (AT9). (azul significa péssima; vermelho significa razoável e
verde refere-se a boa / ótima).
Processo nº 2014/16362-1, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo
apoio na divulgação da pesquisa
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Gráfico 7 – Banheiros

Gráfico 8 – Bebedouros
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Por fim, importante notar, também, o surgimento de novas demandas, inexistentes
quando dos primeiros projetos. Dois exemplos simbólicos: (1) necessidade de ambiente
para estudos fora do horário de aulas, surgida como decorrência da política adotada de
“fechamento” das salas de aulas teóricas devido questões de segurança surgidas após a
instalação de projetos fixos nas mesmas; (2) disponibilidade de rede de internet sem fio
aberta em todos os ambientes dos edifícios de ATs. Apesar de serem consideradas
justas, essas demandas não estão completamente atendidas, resultando em altos índices
de insatisfação no levantamento feio, conforme apontam os Gráficos 9 e 10 (onde azul
significa péssima; vermelho significa razoável e verde refere-se a boa / ótima e roxo
significa inexistente).
Gráfico 10 – Área de estudo
Gráfico 9 – Acesso à internet sem fio
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Outros aspectos analisados não apresentaram variações significativas.
6- CONCLUSÃO
Em síntese, os resultados apontaram para uma evolução positiva entre os projetos,
realizados em épocas subsequentes, em especial no que se refere ao conforto
higrotérmico, iluminação natural e à localização de apoios como banheiros e
bebedouros. No geral, a avaliação quanto à localização foi satisfatória. Por outro lado
foram apontados aspectos a serem aprimorados ou implementados, como é o caso de
criação de ambientes para estudo (fora do horário das aulas) e a disponibilização de
acesso a rede de internet sem fio nos ATs.
Os resultados da pesquisa serão disponibilizados para o Escritório de Desenvolvimento
Físico, setor responsável pelos projetos, e para a Prefeitura Universitária, responsável
tanto pela fiscalização de obras como pela manutenção predial, visando a sua utilização
tanto em projetos futuros como em projetos de reformas e melhorias desses edifícios.
AGRADECIMENTOS
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RESUMO
A tecnologia BIM vem cada vez mais sendo requisitada e utilizada no mercado de AEC. O dinamismo do
mercado e a complexidade cada vez maior dos produtos gerados fazem com que o uso de ferramentas
computacionais compatíveis se torne cada vez mais importante. No entanto, acompanhar e compreender
estes avanços tem sido um desafio para os profissionais usuários destes sistemas. Tendo isso em conta,
muitas universidades criaram cursos para ensinar a tecnologia BIM aos alunos de Arquitetura e
Engenharia, o que contribui para sua consolidação como importante ferramenta de projeto. Ainda assim,
muitos alunos ainda preferem utilizar a tecnologia CAD convencional. O presente artigo faz um
levantamento das principais dificuldades encontradas pelos alunos da disciplina de BIM do curso de
Arquitetura e Urbanismo da UFJF e as razões que levam grande parte destes a não adotar a tecnologia
BIM no processo de projeto. Trata-se de uma pesquisa explicativa que visa compreender as raízes das
dificuldades no uso dessa ferramenta. Para tanto, num primeiro momento, foi realizada uma revisão
bibliográfica a fim de se levantar os conhecimentos prévios necessários ao desenvolvimento de projetos
nas plataformas BIM. Depois, os estudantes elegeram as maiores barreiras no uso dessa tecnologia. Os
resultados mostram que a maior dificuldade encontrada por eles é a grande quantidade de dados que
precisam ser inseridos no programa para poder projetar. Segundo os estudantes, isso torna o processo
mais lento e complexo. Uma análise mais profunda revela, porém, que essa dificuldade deve-se
principalmente à falta de conhecimento do próprio processo de construção, saber necessário à execução
de projetos nas plataformas BIM. Conclui-se, daí, que é mais produtivo ensinar aos alunos a tecnologia
BIM através de um enfoque interdisciplinar, sobretudo no que diz respeito às disciplinas de processo de
construção.
Palavras-chave: BIM, Ensino, Interdisciplinaridade.

ABSTRACT
BIM technology is increasingly being requested and used in the AEC market. Market dynamics and
increasing complexity of generated products makes the use of compatible computational tools become
increasingly important. However, follow and understand these advances has been a challenge for
professional users of these systems. Therefore, many universities have courses to teach BIM to
Architecture and Engineering students, which contributes to the consolidation of BIM as an important
design tool. Nevertheless, many students still prefer to use the conventional CAD technology. This paper
makes a survey of main difficulties faced by BIM students from Architecture and Urbanism course of
UFJF and the reasons why most of these students will not use BIM technology in design process. This is
an explanatory research that aims to understand the roots of difficulties in using BIM. For this, at first, a
literature review was performed in order to raise the prior knowledge necessary to the design process in
BIM platforms. Then, students chose the biggest barriers in using BIM. Results show that the greatest
difficulty encountered by students is the large amount of data that must be entered into a BIM program,
in order to design. According to the students, it slows down the process. Further analysis reveals,
however, that this difficulty is mainly due to lack of knowledge on construction process itself, prior
knowledge to design on BIM platforms. Hence, teaching the BIM technology to students through an
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interdisciplinary approach, particularly with regard to the disciplines of the construction process, is more
productive.
Keywords: BIM, Teaching, Interdisciplinarity.

1

INTRODUÇÃO

BIM é um conceito em desenvolvimento. Sendo assim, é difícil vinculá-lo a uma única
definição. Como foi observado por Moreira ele vem sendo transformado “de acordo
com as novas potencialidades da tecnologia e a própria habilidade dos usuários em
manipulá-la e explorá-la” (MOREIRA, 2008, p. 67).
De uma forma geral, podemos dizer que BIM significa uma mudança entre apresentar a
informação sobre a construção e representar essa informação. O BIM pode ser
entendido também como uma filosofia de trabalho que integra profissionais das áreas de
Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) na elaboração de um protótipo virtual
único, que contenha todos os dados necessários à edificação de uma instalação. Assim,
o que antes era fragmentado em diversas partes passa a ser incorporado e lido em uma
plataforma única: projeto estrutural, arquitetônico, projetos complementares, orçamento,
cálculo energético, gestão, etc. (MENEZES, 2011).
A tecnologia BIM surge, portanto, como uma saída para essa fragmentação, já que é
uma plataforma para ser desenvolvida e gerenciada juntamente entre equipes de projeto
e de construção. Fragmentação esta que além de estar presente nas ferramentas de
trabalho também foi adotada na educação destes profissionais (FORGUES et al., 2011).
Como afirmou Lawson (2006), a percepção do projeto sendo o resultado do ato criativo
de apenas um indivíduo está enraizada no ensino de arquitetura e profundamente
embutida no seu conhecimento prático e nas suas ferramentas.
Nesse contexto de fragmentação, a interoperabilidade e o gerenciamento de dados veem
se tornando cada vez mais imprescindíveis ao processo de projeto de edificações. São
exigências decorrentes da dinâmica inerente ao mercado de AEC e da complexidade
cada vez maior dos produtos gerados, e que tornam essencial o uso de ferramentas
computacionais compatíveis.
Sendo assim, a proposta do presente artigo é levantar as principais dificuldades
encontradas pelos alunos da disciplina de BIM do curso de Arquitetura e Urbanismo da
UFJF e as razões que levam grande parte destes a não adotar essa tecnologia no
processo de projeto. Trata-se de uma pesquisa explicativa que visa compreender as
raízes das dificuldades no uso dessa ferramenta. Num primeiro momento foi realizada
uma revisão bibliográfica a fim de se levantar os conhecimentos prévios necessários ao
desenvolvimento de projetos nas plataformas BIM. Depois os estudantes elencaram as
maiores barreiras no uso dessa tecnologia e justificaram suas escolhas.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O BIM se constitui como uma mudança de paradigma sob a qual é repensada a forma
com que o conhecimento em torno do projeto é construído pelos estudantes,
profissionais e pesquisadores das áreas de AEC e afins (FORGUES et al., 2011). Tratase de uma tecnologia com uma variada gama de aplicações. No entanto, tal qual
destacam Crespo & Ruschel, “acompanhar e compreender estes avanços tem sido um
desafio para os profissionais usuários destes sistemas” (CRESPO & RUSCHEL, 2007,
p. 3).
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De fato, os equívocos em torno do BIM são um dos principais motivos para o atraso na
sua implementação (IBRAHIM, 2006). Uma das saídas para contornar esses equívocos
é inserir o ensino do BIM nos currículos das universidades. Esse é um dos principais
motivos do número de pesquisas sobre o ensino dessa tecnologia vir crescendo
vigorosamente (AHN et al., 2013; EL-GAFY, 2006; FORGUES et al., 2011; SACKS E
BARAK, 2009; WOO, 2006).
No entanto, a maioria das universidades ainda não atualizaram seus currículos e
continuam ensinando apenas a tecnologia “CAD convencional”. Isso se deve, por um
lado, à novidade da tecnologia, já que poucas pessoas são capazes de ensiná-la e, por
outro lado, ao dilema entre ensinar o programa e ensinar o próprio conceito da
tecnologia por trás desse programa (IBRAHIM, 2007; FORGUES et al., 2011).
De uma forma geral, a falta de conhecimento das potencialidades de um programa é
uma grande questão. Mesmo com softwares conhecidos com o AutoCad isso ocorre.
Poucos profissionais são capazes de customizar esses programas, escrever macros, ou
fazer uso de recursos mais “sofisticados”. Com a tecnologia BIM essa questão se torna
vital, pois são programas ainda mais difíceis de manipular (IBRAHIM, 2007).
Pesquisas apontam também que uma das principais razões para não usar a plataforma
BIM é que os usuários não acham necessário mudar para essa tecnologia, pois acham
que a tecnologia CAD convencional os atende bem (YAN E DAMIAN, 2008;
SUERMANN, 2009).
Uma análise mais profunda, no entanto, indica que esta questão tem uma relação
intrínseca com a formação desses profissionais. O desconhecimento dos benefícios
provenientes da interoperabilidade da plataforma BIM, em muitos casos, reflete em uma
atitude conservadora do ponto de vista tecnológico. A fragmentação das etapas de um
projeto entre seus diversos participantes contribui para uma visão limitada do conjunto.
Da mesma forma, a pesquisa e o ensino em Arquitetura e Engenharia também são
fragmentados, devido à própria estrutura curricular das Faculdades.
Não por acaso, uma das primeiras iniciativas educacionais focadas na plataforma BIM e
nas práticas integradas, desenvolvida na universidade de Stanford, em 1993, foi um
curso denominado Computer Integrated Architecture, Engineering and Construction
(Em tradução livre: Arquitetura, Engenharia e Construção integradas por Computador)
(FORGUES et al., 2011).
A oposição entre fragmentação e integração parece estar no cerne dessa discussão. É
evidente que um profissional da área de AEC será tanto melhor quanto mais
conhecimento tiver das áreas relacionadas. Um arquiteto que tem certo conhecimento na
área de engenharia e construção terá mais chances de conceber um bom projeto
arquitetônico do que aquele que prescinde desse conhecimento. Da mesma forma, um
engenheiro com conhecimentos da área de arquitetura está mais apto a desenvolver um
bom projeto do que aquele que ignora esse saber.
Tendo isso em conta, buscamos investigar se a fragmentação presente no atual ensino da
área de Arquitetura impacta negativamente os estudantes quando estes fazem uso de
uma ferramenta que trabalha, sobretudo, com o conceito de integração.
3

MÉTODO

A fim de se descobrir a origem das dificuldades no uso da ferramenta BIM, realizamos
uma pesquisa de caráter explicativo com os alunos da disciplina de BIM do
departamento de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Engenharia da UFJF. O
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objetivo principal desta pesquisa é verificar a hipótese de que a principal dificuldade
dos estudantes no uso do BIM está na falta de conhecimento do processo de projeto
como um todo.
Devido à complexidade da tecnologia BIM, optamos por não realizar entrevistas
estruturadas. Apesar de ser mais eficiente na tabulação dos dados, a entrevista
estruturada corre um risco maior de simplificação da questão, visto que ela oferece
opções pré-determinadas. No universo da pesquisa explicativa, a entrevista não
estruturada, por outro lado, corre um maior risco de induzir a erros, já que procura
explicar o porquê de um fenômeno.
Sendo assim, foram realizadas entrevistas não estruturadas com 15 estudantes. Primeiro
pedimos para o entrevistado eleger o maior obstáculo no aprendizado do BIM. Depois
pedimos que justificasse sua escolha.
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como afirmado anteriormente, não é possível fazer uma compilação clara dos dados
obtidos, dada a grande diversidade de dificuldades listadas . Iremos discutir, portanto, a
mais citada, especialmente porque acreditamos ser a que mais contribui para a discussão
colocada no presente artigo.
Os resultados mostram que a maior dificuldade encontrada pelos alunos é a grande
quantidade de dados que precisam ser inseridos no programa para poder projetar, sendo
apontada por quatro dos 15 estudantes entrevistados. Segundo eles, isso torna o
processo mais lento e complexo.
Uma análise mais profunda revela, porém, que essa dificuldade deve-se principalmente
à falta de conhecimento do próprio processo de construção, saber necessário à execução
de projetos nas plataformas BIM. Ao justificar a maior barreira no uso do BIM, nove
entrevistados, ou seja, 60% do total, afirmaram que não se sentiam capazes de finalizar
um projeto completo fazendo uso dessa tecnologia, sobretudo porque não tinham um
conhecimento suficiente do processo construtivo. Essa carência é reveladora. Como foi
apontado por uma abrangente revisão bibliográfica, as três áreas mais importantes que
um usuário de BIM deve conhecer são: tecnologia da informação, gestão e processo de
construção (BARISON & SANTOS, 2011).
Fica claro, para quem está se iniciando no uso do BIM, que essa tecnologia requer que
se pense de uma forma diferente daquela da tecnologia CAD, para representar
corretamente o desenho. Além da integração entre os diferentes profissionais, é
desejável que estes tenham um conhecimento mais holístico sobre o processo de
projeto. Muitos arquitetos já pensavam dessa maneira para projetar, mesmo usando a
tecnologia CAD convencional (IBRAHIM, 2007).
Pesquisadores e professores já perceberam essa condição e muitas universidades já
abriram disciplinas para o ensino do BIM. Mas o problema principal é que não basta
apenas ensinar o BIM, mantendo a mesma compartimentada estrutura curricular. A
indústria está se movendo rapidamente de práticas fragmentadas para práticas integradas
através do IPD (Integrated Project Delivery). As fronteiras entre as especialidades estão
desaparecendo, portanto, redefinindo a forma com que os projetos são desenvolvidos.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

BIM é uma mudança de paradigmas que nos leva a repensar em como o projeto e a
construção são ensinados a arquitetos e engenheiros e também em como o
conhecimento é gerado e transformado em novas formas de se organizar o trabalho.
O problema, nesse contexto de mudança de paradigmas, é que os estudantes estão
adquirindo conhecimentos em projeto que podem tornar-se obsoletos em sua prática
futura, e eles não estão preparados para trabalhar em ambientes digitais integrados
(FORGUES et al., 2011).
Arquitetos, engenheiros e gestores estão entrando em um mundo complexo, que muda
constantemente. Novas habilidades e competências tecnológicas são necessárias para
dar conta dos desafios crescentes que eles irão encarar.
A mudança de ferramentas especializadas de projeto para esse modelo único e integrado
desafia o próprio núcleo da prática profissional, da pesquisa e da educação. Ao se falar
em BIM, há uma grande lacuna entre ensino e prática.
Portanto, introduzir complexas tecnologias configuracionais, como o BIM, compele
profissionais do projeto e da construção a repensar o modo como trabalham e ajudam a
gerar novos conhecimentos.
Contudo é importante ressaltar que para que esse quadro se concretize dentro do ideal
de interoperabilidade, é necessário que esse processo se dê de forma integrada na grande
área de AEC. Não basta que se mude o ensino para a Arquitetura, atualizando seus
profissionais às novas ferramentas de simulação e projeto, se não houver também a
mesma preocupação para o ensino da Engenharia. Mais uma vez trata-se do problema
da fragmentação, que impede que o BIM seja explorado em toda a sua potencialidade,
não só como ferramenta que auxilia o processo criativo e de projeto, mas também que
colabora no planejamento e gestão de todo o processo de desenvolvimento da
edificação.
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RESUMO
Estudos recentes sobre conforto térmico em climas quentes e úmidos sugerem uma aceitabilidade da
velocidade do ar na ordem de até 1 m/s no interior de ambientes, não ocorrendo queixas quando a
velocidade do ar excedeu esse valor (CÂNDIDO et. al, 2008). Essa velocidade é superior ao valor
sugerido pela ASHRAE 55 (2004), onde a velocidade de 0,2 m/s foi considerada como o limite máximo.
Este trabalho tem o objetivo de verificar a aceitabilidade quanto ao conforto térmico em edifícios
universitários. O método adotado consiste na análise da relação entre a aceitabilidade do movimento do ar
e conforto térmico no interior dos edifícios ventilados naturalmente, utilizando como base estudos de pósocupação do prédio da Escola Politécnica da UFBA. Os resultados de diversos índices de conforto foram
comparados com a opinião dos usuários. Os resultados encontrados confirmam os estudos de CÂNDIDO
e outros (2008) quanto à aceitabilidade do aumento da velocidade do ar em ambientes internos. No caso
do edifício estudado, o indicador PMV apresenta uma situação de levemente quente, tanto no verão como
no inverno e o PPD apresenta, em média, 28% de pessoas insatisfeitas durante o ano. As variáveis
climáticas plotadas no Nomograma de Temperatura Efetiva indicaram zona de conforto para a situação
estudada. Quanto à opinião dos usuários, a maioria achou a temperatura da sala confortável, porém,
consideraram que a ventilação da sala de aula era baixa, demandando um incremento da velocidade do ar
proporcionada pelos ventiladores. O estudo sugere uma afinidade entre os indicadores quantitativos e
qualitativos e ratifica a estratégia de aumento da movimentação de ar no interior dos ambientes para
obtenção de conforto em edificações universitárias localizadas em climas quente e úmido.
Palavras-chave: Aceitabilidade do movimento do ar, Ventilação natural, Conforto Térmico.

ABSTRACT
Recent studies on thermal comfort in hot and humid climates suggest acceptability of air velocity on the
order of 1 m/s within environments, no complaints occurring when the air velocity exceeded this value
(CÂNDIDO et al. 2008). This speed is higher than the value suggested by the ASHRAE 55 (2004), where
the speed of 0.2 m/s was considered as the upper limit. This study aims to verify the acceptability
regarding thermal comfort in university buildings. The method adopted consists in analyzing the
relationship between the acceptability of air movement and thermal comfort inside the naturally
ventilated buildings, based on studies using post- occupancy methods applied to the building of the
Polytechnic School UFBA. The results of various comfort indices were compared with the opinion of the
users. Results confirm the studies of CÂNDIDO and others (2008) about the acceptability of increased air
velocity indoors. In the case of the studied building, the PMV indicator presents a situation slightly hot,
both in summer and in winter and PPD has on average, 28 % of dissatisfied people during the year.
Climate variables plotted on the Effective Temperature Nomogram indicated comfort zone for the
situation studied. As for the opinion of users, the majority found the temperature of the room comfortable,
however, found that ventilation of the classroom was low, requiring an increase in the air velocity
provided by fans. The study suggests an affinity between the quantitative and qualitative indicators and
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confirms the strategy of increasing air movement inside the environment to obtain comfort in university
buildings located in hot and humid climates.
Keywords: Acceptability of air movement, Natural Ventilation, Thermal Comfort.

1

INTRODUÇÃO

O aproveitamento da ventilação natural nas edificações e implicações no espaço
habitado vem sendo estudado como uma importante estratégia para obtenção do
conforto térmico.
Dos primeiros trabalhos desenvolvidos por Beaufort, no século XIX, que classificam a
intensidade dos ventos na célebre Escala de Beaufort, até a carta bioclimática de Olgyay
(1963), que adapta os princípios de Beaufort para o ambiente habitado, o vento e sua
intensidade no interior dos ambientes foram, ao longo dos tempos, classificados em
índices, escalas e tabelas que expressam a sensação de conforto (GIVONI, 1976),
(FANGER, 1972).
Os índices de conforto térmico, em sua maioria, “expressam a sensação de conforto
como uma temperatura efetiva ou temperatura operativa que combina o efeito da
temperatura do ar, umidade, radiação e movimento do ar”. (BITENCOURT;
CÂNDIDO, 2008. p. 13).
Como exemplo, o Nomograma de Temperatura Efetiva, proposto por Yaglow e
Houghten (1923), demonstra a correlação entre as sensações de conforto e as condições
de temperatura, umidade e velocidade do ar, apresentando as condições de conforto
térmico. O índice foi posteriormente corrigido por Vernon e Warner (1932), utilizando a
temperatura do termômetro de globo em vez de temperatura seca do ar. (FROTA;
SCHIFFER, 2001)
Outros índices foram desenvolvidos a partir de análise estatística das condições térmicas
preferidas como o Voto Médio Predito - PMV e Porcentagem de Pessoas Insatisfeitas –
PPD (INTERNATIONAL, ... 2005).
Atualmente existem estudos tentando definir a aceitabilidade da velocidade do ar,
quando e onde o movimento do ar é desejável, a partir da obtenção da sensação do
usuário e conforto térmico (CÂNDIDO et al., 2008) (SANTAMOURIS, 2004)
(TOFTUM, 2004), (FANGER, 1988).
Segundo Bittencourt e Cândido (2008), a velocidade máxima do ar considerada como
aceitável pode variar entre 0,5 e 2,5 m/s. O limite máximo é baseado em problemas
práticos ocasionados com o movimento do ar, tais como vôo de papel sobre a mesa ou
desarranjo de penteados.
Para os autores, o incômodo de um fluxo de ar constante pode ser verdadeiro em climas
frios, mas não reflete a realidade de climas quentes e úmidos, onde a ventilação é um
fator fundamental na determinação do conforto térmico. (BITENCOURT e CÂNDIDO,
2008).
A literatura sobre o conforto térmico indica que a velocidade do ar aceitável no interior
em climas quentes deve variar 0,2 e 1,50 m/s. A ASHRAE 55 (2004) estabelece o valor
de 0,2 m/s como limite máximo da velocidade do ar no interior de edifícios com ar
condicionado, onde os ocupantes não têm controle direto sobre o ambiente. No entanto,
estudos recentes com usuários de edificações universitárias no clima quente e úmido de
Maceió (AL), apresentam resultados onde sob temperaturas operativas acima de 24 °C,
a velocidade média do ar preferida é de até 1 m/s, não ocorrendo queixas quanto a
velocidades do ar excedeu este limite (CÂNDIDO et al., 2008).
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Em casos onde se pretendem discutir limites e sua a aceitabilidade, a avaliação pósocupação torna-se um importante instrumento. Estudos técnicos relacionados à opinião
do usuário geram conhecimento sobre a relação ambiente-comportamento, permitindo
elaborar recomendações para o próprio estudo de caso, ou para futuros projetos
semelhantes (ORNSTEIN et al., 1995).
Este trabalho tem o objetivo de investigar se aceitabilidade quanto ao conforto térmico
em edifícios universitários se repete em outras localidades do nordeste brasileiro,
utilizando como referencia a base de dados climáticos do Caso Politécnica (MORAES,
2007), desenvolvida em um período próximo ao estado de Maceió.
Pretende-se também examinar a aceitabilidade quanto aos índices de conforto PMV,
PPD e Nomograma de Temperatura Efetiva, comparando-se os resultados destas
predições com as opiniões declaradas pelos usuários.
2

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para alcançar os objetivos acima delineados, foi realizada uma análise da relação entre o
movimento do ar e conforto térmico no interior dos edifícios ventilados naturalmente.
Foram computados os valores medidos em uma pesquisa realizada no prédio da Escola
Politécnica da Universidade Federal da Bahia – UFBA descrita em Moraes (2007),
tendo sido desenvolvidos os seguintes procedimentos:
(I) Caracterização climática da cidade de Salvador e do microclima no interior da
edificação; (II) Descrição das variáveis ambientais medidas na edificação; (III)
Avaliação qualitativa dos usuários da edificação; (IV) Aplicação dos índices de
conforto: PMV, PPD e Nomograma de Temperatura Efetiva.
2.1

Caracterização climática da cidade de Salvador e do microclima no interior
do edifício

A cidade de Salvador está localizada na latitude de 12° 52’ Sul. Encontra-se na costa
nordeste brasileira, banhada pelo Oceano Atlântico.
Possui o clima quente e úmido, tipicamente tropical, com temperatura do ar média anual
de 25,2 °C e umidade relativa média anual de 80,8% (FREIRE et al., 1997). Os ventos
predominantes são: os alísios de sudeste, na maior parte do ano, os ventos leste, na
primavera e verão e ventos nordeste, de outubro a março (VALENTE, 1977).
Salvador é uma cidade bastante úmida, com baixa amplitude térmica. Segundo Freire e
outros (1997, p.127), a “condição climática da Cidade de Salvador promove a sensação
térmica de estresse térmico positivo durante todo o ano, amenizada nos meses junho,
julho e agosto”.
A Escola Politécnica está localizada em uma cumeada da Cidade de Salvador, no bairro
da Federação, campus Ondina – Federação e está implantada a 72 metros de altitude em
relação ao nível do mar (Figura 01).
Figura 1– Salvador (Bahia) destacando-se a localização da Escola Politécnica
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Fonte: Google Earth, adaptado por Moraes (2007).

A situação privilegiada, sem obstruções do entorno, associada à forma alongada com
implantada com orientação noroeste – sudeste propicia ventilação e iluminação natural
sem obstruções.
A edificação foi concebida de forma a receber a ventilação cruzada e é dotada de
elementos que reduzem a incidência de radiação solar no interior da edificação na maior
parte dos recintos. A fachada principal (noroeste) é constituída por cobogós nos trechos
de circulação e a fachada posterior (sudeste) apresenta esquadrias em fita protegida por
marquise e venezianas (Figura 02).
Pode-se dizer que o edifício da Escola Politécnica está em consonância com as
recomendações bioclimáticas para Salvador (GIVONI, 1992).
Figura 2–Escola Politécnica da UFBA. Cobogós da fachada noroeste e marquise
com venezianas na fachada sudeste

Foto: Antônio Saturnino, adaptada por Moraes (2007).

2.2

Descrição das variáveis medidas nos ambientes

No banco de dados realizado por Moraes (2007) constam duas séries de medições. Para
realização das mesmas, foram utilizadas duas estações meteorológicas móveis da marca
SMETEK– System, cedida pelo Laboratório de Conforto Ambiental da Faculdade de
Arquitetura da UFBA.
As estações foram posicionadas uma no interior e outra no exterior da edificação. As
estações mediram: a temperatura do ar - Ta (°C), a umidade relativa do ar – UR (%), a
velocidade do ar – V (m/s), a temperatura de globo – TG (°C) e a radiação global
(W/m2), em conformidade com a – ISO 7726 (1996).
As medições ocorreram diariamente, no período de 8 às 20 horas, com registros
efetuados em intervalos de trinta minutos. Nos ambientes internos, foram realizadas
medições da velocidade do ar (em m/s) com anemômetro às 8, 12, 16 e 18 horas.
Ambos os instrumentos possuíam certificados de calibração.
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As medições ocorreram nos dias 21, 22 e 23 de março de 2005 e nos dias 31 de agosto,
01 e 02 setembro de 2005. As datas foram definidas em função do calendário escolar, de
acordo com a disponibilidade de obtenção dos aparelhos de medição.
A sala de aula definida para esse estudo é a de número 07.01.05. Encontra-se no sétimo
andar, bloco 1. É uma sala representativa do projeto original da edificação, pois não
sofreu reformas, possui esquadrias em fita voltadas para o sudeste e cobogós na
circulação (Figura 03). As medições ocorreram nos dias 23 de março e 31 de agosto de
2005.
Figura 3–Localização da sala 07.01.05.

Fonte: Autor.

2.3

Opinião do usuário

Com o objetivo de obter a opinião coletiva quanto ao desempenho energético e térmico
da edificação foi realizada uma consulta com os usuários da edificação.
A enquete foi desenvolvida por Roméro (1997) e aplicada de forma adaptada em
instituições de ensino na cidade de Salvador (CARVALHO; MORAES, 2002). Possui
11 perguntas de natureza subjetiva e objetiva. As questões abordam temas como
qualidade da iluminação, sensação de calor, uso da energia elétrica, comportamental e
outros aspectos.
No banco de dados disponibilizado por Moraes (2007) constam 369 enquetes realizadas
nos oito andares da Escola, seguindo procedimentos estatísticos descritos no trabalho.
Para este estudo, foram utilizadas 4 perguntas do questionário aplicado por Moraes
(2007), que se referem especificamente ao conforto térmico (Quadro 1).
Quadro1–Enquete
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Fonte: Romero (1997).

As consultas aos usuários foram feitas durante as medições, com os alunos que se
encontravam utilizando o recinto em atividade de aula. Nos dias e horários de medição,
apresentados no item 2.2, foram realizados um total de 148 enquetes.
O usuário médio da sala de aula é jovem, alto e sem sobrepeso. Têm em média 24 anos,
70,4 quilos e 1,73 metros de altura e predominância do sexo masculino.
2.4

Variáveis subjetivas

As condições climáticas, local de trabalho, as vestimentas e atividade física exercida são
aspectos que interferem diretamente na opinião do usuário.
A roupa é uma variável que influencia na opinião do usuário, pois é responsável pela
sensação de conforto térmico. “A pele troca calor por condução, convecção e radiação
com a roupa, que por sua vez troca calor com o ar por convecção e com outras
superfícies por radiação.” (LAMBERTS et al., 1997).
A ISO 7730 (2005) quantifica a resistência térmica das vestimentas, atribuindo uma
escala de valores medida em clo, clothing em inglês. Associado ao clo, a atividade
exercida no ambiente também afeta a sensação de conforto térmico. A ISO 7730 (2005)
também apresenta valores de taxa metabólica correspondentes a diferentes atividades
físicas, quantificadas em Watts/m2.
O usuário tipo foi considerado do sexo masculino, com isolamento de vestimenta
correspondente a 0,645 clo (com camisa curta, calça média, sapatos com meia fina e
cueca). A atividade exercida é a de escritório, com 70W/m2 de taxa metabólica.
Os procedimentos para obtenção do Índice de Temperatura Efetiva estão descritos em
Frota e Schiffer (2001). Foi considerada a zona de conforto térmico para pessoas
normalmente vestidas, em trabalho leve e considerando o usuário como habitante de
regiões de climas quentes.
2.5

Voto Médio Predito - PMV e Porcentagem de Pessoas Insatisfeitas - PPD

A sensação térmica percebida pelo indivíduo é representada pelo “PMV” ou voto médio
predito. A sensação térmica é representada na escala sétima de sensações, que oscila
entre “muito frio” (-3) e “muito calor” (+3). O valor “0” representa neutralidade
térmica, ou seja, ausência de desconforto. Já o índice PPD estabelece a quantidade
estimada de pessoas insatisfeitas termicamente com o ambiente, sendo 10% o valor
considerado aceitável (ISO 7730, 2005).
Para obtenção dos Índices PMV e PPD foi utilizado o Software ANALISES 1.5
(LABEEE, 2013). Este software permite a avaliação de dados climáticos segundo o
modelo de Fanger (1972). Os dados de entrada consideram as características subjetivas
(peso, sexo e idade), a vestimenta, a atividade exercida e as variáveis ambientais do
local em estudo. Como dados de saída obtêm-se os indicadores PMV e PPD, em
conformidade com a ASHRAE 55 (2004).
3

RESULTADO E DISCUSSÃO

No caso da sala examinada, as variáveis ambientais obtidas encontram-se situadas na
zona de conforto do Nomograma de Temperatura Efetiva (Figura 04), sendo os pontos
plotados na cor vermelho representam o dia quente, medido no mês de março e os azuis,
o dia frio, medido no mês de agosto.
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As temperaturas obtidas na sala variam entre 27,7 ºC e 29,4 ºC, com umidade relativa
média de 75 %, medidos em março. Em agosto, a temperatura variou entre 25,5ºC e
26,7ºC, com umidade relativa média de 72% (Tabela 1).
Figura 4 –Nomograma de Temperatura Efetiva

Fonte: Autor.

Tabela 1 –Resumo das variáveis ambientais medidas na sala 07.01.05

Março

Agosto

Dia

Período
HORA
09:00
12:00
15:00
18:00
09:00
12:00
15:00
18:00

TEMP1 UR
o

C

25,5
26,3
26,7
26,2
27,7
29,4
29,2
28,7

%
77
77
64
71
76
72
74
77

Tef
o

C

23,4
24,4
23,9
24,1
25,4
26,5
26,6
26,2

Sala
07.05.01

VEL AR
m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

Pto. 1 Pto. 2 Pto. 3 Pto. 4 Pto. 5
0
0
0
0,1
0
0
0
0,36
0
0
0
0
0
0,31
0
0,6
0
0
0,3
0,25
0,4
0,2
0,3
0
0,3
0
0
0
0
0
1,5
0,2
0
0,1
0,3
0,6
0,8
0,2
0,2
0,1

Fonte: Autor.

Sendo:
TEMP 1 = Temperatura; UR = Umidade Relativa; Tef = Temperatura Efetiva; VEL AR =
Velocidade do ar no ponto.
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Tabela 2 – Resultados da consulta ao usuário e aplicação do índice PMV e PPD

27 0
7,1 0
28 0
0 0
0 0
0 0
57 14
25 6,3

67 33 27 18
67 33 0 31
75 25 11 17
0 0 22 26
0 0 0 0
0 0 17 17
100 0 20 40
100 0 16 26

36 9,1 9,1 27
54 0 7,1 7,1
44 11 11 44
30 13 0 56
100 0 0 0
67 0 0 0
40 0 43 14
58 0 19 6,3

55
79
33
39
100
50
14
44

9,1
7,1
11
5,6
0
33
0
13

PPD (%)

PMV (%)

Instalando um ar condicionado (%)

Índice
Fanger

Inserindo mais janelas ou melhorando
Substituindo os aparelhos de
ventilação (%)

Instalando ventiladores

Inexistente (%)

Fraca (%)

Boa (%)

Forte (%)

64
64
67
67
100
100
29
69

Frio (%)

Bom (%)

9,1
29
5,6
33
0
0
0
0

Quente (%)

Ótimo (%)

09:00
12:00
15:00
18:00
09:00
12:00
15:00
18:00

Ruim (%)

Hora

Março

Agosto

Mês

P1

Péssimo (%)

Resultados da consulta ao usuário
(Perguntas e Percentuais de respostas)
P 1.a
P3
P4

Período

1,1 34
1,2 38
0,6
0,7
1,4
0,9
1

13
18
46
25
26

Fonte: Autor.
Nota:
P 1:Como você está sentindo a temperatura desta sala neste momento?
P 1.a: Em caso de ruim ou péssima. Por quê?
P 3: Como é a ventilação deste cômodo?
P 4: Como você melhoraria o conforto térmico deste ambiente?

A opinião do usuário confirma as indicações de conforto apresentadas no Nomograma
de temperatura efetiva. A maioria dos usuários acha a temperatura da sala no momento
boa. Porém, informam que a ventilação da sala é fraca, indicando como soluções a
melhoraria da eficiência das esquadrias e a substituição dos equipamentos mecânicos
por outros com melhor desempenho (Tabela 2).
Comparando os dados da velocidade do ar com a opinião do usuário, na medição de
março, às 15 horas e às 18 horas, registraram-se velocidades do ar superiores a 0,6 m/s
no interior do recinto. Na condição onde a ventilação atingiu 1,5 m/s, às 15 horas,
obteve-se o melhor percentual de aceitabilidade por parte dos usuários, onde 40%
considerou a ventilação do recinto boa. (Tabela 2).
É importante ressaltar que a opção pelo uso do ar condicionado atingiu uma faixa entre
5,5% e 12% em todos os períodos, com exceção para o horário de 12 horas no mês de
março, quando 33% dos usuários solicitaram o condicionamento artificial como
alternativa para melhorar o conforto térmico no recinto (Tabela 2).
O índice PMV ratifica a opinião dos usuários, apresentando resultados variando entre
0,6 e 1,4, valores que configuram o ambiente em situação de “levemente quente”, tanto
no mês de março como em agosto (Tabela 2).
Já o PPD apresenta faixas entre 12,7% e 45,6 % de pessoas insatisfeitas no recinto, a
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depender do horário e da estação do ano, sendo em média 28% de pessoas insatisfeitas
quanto ao conforto térmico, valor próximo ao obtido com a opinião dos usuários, onde
7% a 31% usuários consideram a temperatura do ambiente ruim ou péssima, com
exceção ao mês de março no horário de 15 horas, quando 71% dos usuários
manifestaram-se insatisfeitos (Tabela 2).
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No artigo, através do caso Escola Politécnica da UFBA, foi possível ratificar as
indicações da literatura em edificações do tipo escolar no nordeste brasileiro que
demostraram a aceitabilidade do aumento da velocidade do ar em ambientes internos,
propiciando conforto térmico (CÂNDIDO et al., 2008) (SANTAMOURIS, 2004)
(TOFTUM, 2004).
Os resultados demonstraram que as sugestões apresentadas pelos usuários para melhorar
a sensação de conforto térmico no ambiente analisado estão relacionadas ao aumento da
ventilação, pelo incremento de equipamentos de ventilação mecânica ou por melhorias
nas esquadrias, com o objetivo de propiciar aumento da circulação do ar. As sugestões
apresentadas contrariam a cultura vigente de instalação de sistemas de climatização
artificial do tipo ar condicionado.
O estudo de caso também permitiu demonstrar a afinidade existente entre os indicadores
quantitativos obtidos: plotagem das variáveis climáticas medidas no Nomograma de
Temperatura Efetiva, que contém o indicativo de zona de conforto; a utilização do PMV
e PPD e os indicadores qualitativos obtidos com a opinião dos usuários, principalmente
no que se refere à aplicação em clima quente e úmido. A correspondência entre os
indicadores confirmam a aplicação dos mesmos como ferramenta de avaliação pósocupação de edifícios escolares.
Espera-se que o estudo contribua para o estabelecimento de novos parâmetros de
velocidade do movimento do ar no interior de edifícios, em prol do conforto térmico na
região do nordeste brasileiro.
REFERÊNCIAS
AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING
ENGINEERS – ASHRAE. Standard 55: Thermal environmental conditions for human
occupancy. Atlanta, ASHRAE: 2004.
BITTENCOURT, Leonardo S. e CÂNDIDO, Christhina. Introdução à ventilação natural.
Maceió: EDUFAL, 2008.
CÂNDIDO, Christhina, DEAR, Richard de, LAMBERTS, Roberto and BITTENCOURT,
Leonardo. Natural ventilation and thermal comfort: air movement acceptability inside naturally
ventilated buildings in Brazilian hot humid zone. Air Conditioning and the Low Carbon
Cooling Challenge, Cumberland Lodge. Network for Comfort and Energy Use in Buildings
London, p. 27-29, 2008.
CARVALHO, Maria Lúcia ; MORAES, Júlia. Aplicação da Metodologia APO - Avaliação
Pós - Ocupação, no Campus da UFBA, com vistas a implantação de um Programa de
Gestão Ambiental – 2º etapa. Relatório Final de atividades apresentado ao Programa
Institucional de Iniciação Científica do CNPq. Salvador, 2002.
FANGER, P. O. Thermal Comfort: analysis and applications in environment al
engineering. New York: McGraw - Hill, 1972.

2330

FANGER, P. O., MELIKOV, A. K., HANZAWA, H. and RING, J. W. Air turbulence and
sensation of draught. Energy and Buildings. Energy and Buildings, n. 121, p. 21–39, 1988.
FREIRE, Tereza ; NERY, J. M. F. G. ; CARVALHO, L. ; ANDRADE, Telma Côrtes Quadros
de ; FREIRE, M. ; AZEVEDO, H. ; PIZARRO, E. . Primeira aproximação para estudo de clima
urbano em Salvador. . In: Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído, 1997,
Salvador. Anais do IV Encontro de Conforto no Ambiente Construído ANCAC / ANTAC,
1997. v. 01. p. 124-133.
FROTA, Anésia Barros e SCHIFFER, Sueli R. Manual de conforto térmico: arquitetura,
urbanismo. São Paulo: Studio Nobel, 2001.
GIVONI, B. Man, climate and architecture. London: Elsevier, 1976.
GIVONI, Baruch. Confort climate analysis and building design guidelines. Energy and
Buildings, n. 18. [local?]: Elsevier, 1992.
INTERNATIONAL FOR ORGANIZATION STANDARDIZATION – ISO. ISO 7726 .
Ergonomics of the thermal environment – Instruments for measuring physical quantities.
Suíça: ISO, 1996.
______. ISO Standard 7730. Analytical determination and interpretation of thermal
comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria.
Geneva: ISO, 2005.
LABORATÓRIO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES – LABEEE.
Disponibiliza
o
software
ANALISES
1.5.
Disponivel
em:
<
http://www.labeee.ufsc.br/downloads/softwares>, acesso em: 15 de outubro de 2013.
LAMBERTS, R; DUTRA, L; PEREIRA, F. Eficiência Energética na Arquitetura. São Paulo:
PW Editores. 1997.
MORAES, J. S. Indicadores Energéticos de Edifícios Públicos: Estudo de Caso da Escola
Politécnica – UFBA. Salvador: 2007. Dissertação (Mestrado em Gerenciamento e Tecnologias
Ambientais no Processo Produtivo – ênfase em Produção Limpa) – Escola Politécnica,
Universidade Federal da Bahia.
OLGYAY, V. Design with climate. New Jersey: Princeton University, 1963.
ORNSTEIN, Sheila Walbe; BRUNA, Gilda e ROMÉRO, Marcelo. Ambiente Construído &
Comportamento: A Avaliação Pós-Ocupação e a Qualidade Ambiental. São Paulo: Studio
Nobel, 1995.
ROMERO, M. Avaliação Comportamental e Energética do Edifício da FAUUSP. In: Cadernos
Técnicos Aut, n. 3. São Paulo: FAUUSP, 1997.
SANTAMOURIS, M. Adaptive thermal confort and ventilation. Ventilation Information Paper,
Air Infiltration and Ventilation Centre. Belgium, Air Infiltration and Ventilation Centre, v.
12, 2004.
TOFTUM, J. Air movement – good or bad? Indoor Air. Vol. 14, Issue Supplement s7, p. 40–
45. [local?]: Indoor Air, 2004.
VALENTE, M. Conforto térmico em Salvador. Salvador: UFBA - Centro Editorial e
Didático, 1977.

2331

http://doi.org/10.17012/entac2014.718

USO DA FERRAMENTA CONSTELAÇÃO DE ATRIBUTOS NO
DIAGNÓSTICO DE DESEMPENHO DE ESPAÇOS ABERTOS
NIEMEYER, Carlos Augusto C (1); LABAKI, Lucila Chebel (2)
(1) PPG Fec-Unicamp: carlosniemeyer@hotmail.com (2) Fec-Unicamp: lucila@fec.unicamp.br

RESUMO
Atualmente estudos de psicologia social e ambiental têm contribuído para a compreensão do urbano e das
respostas sensoriais e emocionais do ser humano relativas ao ambiente em que vive. O artigo apresenta
um estudo de caso afeto a avaliação ergonômica do ambiente construído adotando a ferramenta
Constelação de Atributos em um espaço aberto. Introduz questões de psicologia ambiental e suas
decorrentes relações de analise comportamentais geradas a partir dos aspectos configurados pela dinâmica
de organização do ambiente construído. Para o desenvolvimento desse estudo foram realizadas entrevistas
com 52 frequentadores da praça escolhidos aleatoriamente, procurando captar nas respostas níveis de
empatia com o ambiente. Estabelecendo desse modo parâmetros de percepção cognitiva que possa servir
de modelo auxiliar na avaliação de qualidade de desempenho de praças públicas. A metodologia pretende
gerar modelos gráficos – constelação de atributos - que permitam identificar e qualificar atributos ligados
a percepção do ambiente. O método prevê duas perguntas fundamentais acerca da percepção do espaço
imaginário (subjetivo) e do espaço real (objetivo) com a compilação das respostas através do
agrupamento de significados e afinidades geradas. Os resultados gerados permitem evidenciar
graficamente os atributos que têm maior relevância com o ambiente estudado e, assim, a “distância
psicológica” associada ao nível de percepção de conforto.
Palavras-chave: Avaliação Pós-ocupação, Constelação de Atributos, Psicologia Ambiental.

ABSTRACT
Currently studies in social psychology and environment has contributed to the understanding of the urban
and the answers sensory and emotional of the human being relating to the environment in which he lives.
Has as the objective to present a study of a case affect the ergonomic assessments of the constructed
environment adopting the tool "Constellation of Attributes" in the cognitive assessment in opened spaces.
The approach introduces issues of environmental psychology and those arising from behavioral relations
generated from the functional aspects configured by dynamic organization of the constructed
environment. For the development of this study interviews with 52 frequenters of the square randomly
chosen, trying to capture levels of empathy of the environment. Establishing this way parameters of
cognitive perception that can serve as an auxiliary model in the assessment of the quality of
environmental performance of public squares. The methodology intend to generate templates graphics the constellation of attributes - that allow visually and to qualify attributes associated with the perception
of the environment by the user. The method previse two basic questions about the perception of the
imaginary space (subjective) and the real space (objective) with compilation of answers through the
grouping of meanings and affinities generated. The results generated allow evidencing attributes
relevance with the studied environment and, consequently, the "psychological distance" associated with
the perception of comfort.
Keywords: Evaluation Post-occupancy, Constellation of Attributes, Environmental Psychology.
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1

INTRODUÇÃO

Os equipamentos comunitários, em especial as praças públicas, objeto deste trabalho,
vinculam-se a uma materialidade do ambiente construído permitindo consolidar a ideia
de progresso civilizatório e de qualidade de vida estabelecendo aquilo que entendemos
como função social da cidade e de ação politica sobre o espaço urbano.
Cabe à arquitetura, enquanto arte funcional, estabelecer a estrutura física em torno de
nossas vidas ordenando e humanizando o habitat do homem. Por este aspecto a
arquitetura é também encarada como uma “arte política” por cristalizar o domínio
público e os valores sociais e culturais de longo prazo configurando um elemento
mediador e simbólico da vida social (MAGALHÃES, 2001). Como tal, a arquitetura dá
forma e estabelece valores e significações ao espaço urbano servindo de palco à
urbanidade. LYNCH (1982:11) ilumina esse protagonismo da vida pública ao destacar
que “os elementos móveis de uma cidade, especialmente as pessoas e as suas atividades,
são tão importantes como as suas partes físicas e imóveis” e que sendo a cidade objeto
de nossa percepção temos a necessidade de reconhecer o ambiente em que estamos.
Componentes funcionais do espaço citadino, as praças públicas são parte do sistema de
espaços abertos da cidade, consistindo áreas de permanência e de convívio voltados a
fruição dinâmica no interesse da promoção da sociabilidade no espaço urbano. Sua
relevância para uma efetiva apropriação social vincula-se a qualidade ambiental e
estética e um enfoque metodológico que preveja questões de coexistência cultural,
conforto, pregnancia e sentido de pertencimento.
Atendendo a tais requisitos e quando devidamente mantido pelo poder público, a
aceitação social de um espaço público é automática e reflete a construção de uma
identidade morfológica configurando condições propícias a sua atratividade. Segundo
MACEDO (1995), três fatores devem ser levados em consideração na permanência de
um espaço aberto: sua adequação funcional, definida como sua correta conformação
morfológica e dimensional permitindo uso apropriado a uma dada finalidade; sua
adequação ambiental, afeto a questões de salubridade e desempenho aos diferentes
climas; e sua adequação estética, função das diferentes expectativas sociais e padrões
socioeconômicos. O conjunto estruturado desses componentes deve assim oferecer
personalidade ao lugar, estar em harmonia com o meio, contribuir na imaginabilidade
do ambiente urbano, ou seja, ser claro, perceptível, seguro e legível ao citadino
(LYNCH, 1960; CULLEN, 1971).
As praças públicas, objeto deste estudo, são lugares tradicionais da morfologia urbana e
assumem um protagonismo social, primeiro enquanto lugar de difusão da sociabilidade,
e segundo ao incorporar a função lúdica, atividade regressiva e inspiradora na qual o
individuo se envolve voluntariamente resultando em bem estar e desenvolvimento
humano (DUMAZEDIER, 1973). Fundamental para o desenvolvimento psicossomático
do individuo, não se concebe setores urbanos sem a existência de praças, cujo lazer
oferecido pode assumir função ativa ou passiva em face das especificidades
socioeconômicas e aspirações lúdicas da sociedade.
A despeito do esvaziamento da vida pública nos lugares abertos frente ao apelo
midiático da cultura do consumo e da celeridade globalizada, com frequência cabe nos
indagarmos que perspectiva haveria a praça pública nos tempos atuais? Destacamos que
a praça resiste aos valores dominantes enquanto lugar do encontro na esfera pública
assumindo funções especializadas a determinados segmentos e faixas etárias como o
lazer ativo (jogos, esporte) e passivo ao ar livre (o descanso e a contemplação), o
footing e, por fim, o lugar de ações culturais, funções essas que dificilmente a esfera
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privada poderia propiciar. Assim, o tema da praça pública é sempre atual, mas exige um
constante repensar nas configurações morfológicas que atendam às características de
lazer e sociabilidade nos contextos locais e temporais para a qual mantem forte seu
poder de atratividade e usabilidade.
Sobre o ponto de vista de sua manutenção, a praça brasileira, apesar de existir em boa
quantidade na maioria de nossas cidades, de um modo geral padece de uma conservação
sistemática que recupere a agradabilidade nesses recintos ancestrais que se confundem
com própria historia das cidades. Espoliadas e abandonadas, o que se observa são o
retrato acabado da discricionariedade das politicas públicas impondo ao tecido urbano
aquilo que TUAN (1980) chama de “topocídio” ou a eliminação do sentido cultural
desses lugares, esvaziando as estruturas de efetivação desta apropriação numa espécie
de obsolescência programada da vida pública.
O êxito ou desacerto no desenho ou redesenho de lugar público relaciona-se com a
capacidade em articular dimensões e contextos sociais (históricos, econômicos,
culturais) e arquitetônicos (tecnológicos, funcionais, legais, etc) sem perder de vista a
dimensão humana que sempre o determina (MAGALHÃES, 2001). Fragilidades
organizacionais tradicionalmente verificadas na condução de projetos como
insuficiência de estudos prévios ou indefinição de objetivos e necessidades acabam por
determinar muitas vezes uma “preponderância de aspectos técnicos e estéticos sobre
aspectos funcionais e organizacionais”, destaca MARTIN (2009:360), produzindo
resultados insatisfatórios no seu desempenho físico ou cognitivo. Situação esta que pode
ser contornada através de uma concepção projetual que valorize uma cultura de
“construção progressiva e coletiva”; que maximize interações entre os diversos atores
envolvidos no projeto (usuários, ente público, empreendedores, projetistas) e a
percepção de que o projeto não se restringe a uma construção somente, mas a “um modo
de funcionamento”, um anseio de vivência relativa a um futuro (MARTIN, op. cit).
NUNES (2007) faz uma alusão crítica aos espaços concebidos na base da intuição
individual do projetista, isento de aferições mais sensíveis da ambiência desejada pelo
usuário, não raro resultando em equívocos que remetem a desorientações, desconforto e
disfuncionalidade. Quando trabalhamos com espaços públicos o cliente é uma
coletividade com aspirações comuns exigindo uma metodologia de intervenção que,
numa linguagem e escala convenientes, capte anseios de uma concepção ideal que
atenda as necessidades e características de usabilidade ali previstas. Desenvolver aquilo
que TUAN (1980) chama de “sentimento de topofilia”, fundado na apreciação estética,
no favorecimento ao contexto urbano e aos estímulos sensoriais que, conjuntamente,
potencializam condições favoráveis à construção de um ambiente agradável. TUAN (op.
cit) ilumina a dicotomia “espaço” x “lugar” fundamental no entendimento do caráter
afetivo do lugar, distinto, portanto, da materialidade fria do espaço físico e
indiferenciado. Nessas condições, eleva-se o caráter de “pracialidade”, expressão
cunhada por QUEIROGA (2007), que podemos traduzir como um “estado de praça”
apropriado pelo coletivo, permitindo acolhimento e congraçamento de nossas
experiências, de nossos movimentos e de nossos anseios de apropriação do lugar.
O estudo de caso aqui apresentado pretende contribuir no entendimento prático dessas
questões voltadas à concepção de espaços públicos mais eficientes no desempenho de
suas funções sob um ponto de vista cognitivo. Propõem-se adotar aqui a ferramenta
analítica denominada Constelação de Atributos, idealizada pioneiramente por Abraham
Moles da Escola de Estrasburgo (1968), posteriormente desenvolvida por EKAMBISCHIMIDT (1974); método experimental já aplicado em análises de desempenho
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ergonômico do ambiente construído no interesse de apreender a chamada “consciência
psicológica” do usuário e a percepção do espaço vivido (VILLAROUCO &
ANDRETO, 2008). Aplicada nas condições específicas de espaços abertos, o estudo em
tela centra-se na qualidade vivencial voltada a atributos físicos e cognitivos ligada a
sensações de segurança, conforto ambiental, mobiliário, funcionalidade, estética e
manutenção, buscando uma lente investigativa nas condições existentes no sistema
homem-ambiente.

2

FUNDAMENTAÇÃO

Cabe a ergonomia ambiental, disciplina que estuda as interações homem-ambiente
oferecer os meios e técnicas necessárias para identificar e sistematizar ações de
correção/prevenção de condições adversas que interferem no desempenho do ambiente
construído e que se relaciona intrinsicamente com fatores fisiológicos, cognitivos,
sociais, organizacionais e ambientais (MONT’ALVÃO & VILLAROUCO, 2011;
VASCONCELOS et ali, 2009 e 2010; VILLAROUCO & ANDRETO, 2008). Questões
relacionadas a conforto térmico, acústico e lumínico se colocam também presentes nas
preocupações da interação homem-ambiente, configurando um contexto multidisciplinar
que agrega os campos da arquitetura, da psicologia ambiental e da ergonomia.
Partindo do principio que as demandas psicossociais não são facilmente observáveis em
face da subjetividade e intangibilidade a ponto de poder serem exteriorizadas e medidas
(ELALI & PINHEIRO, 2008; BONFIM, 2008), exige-se aplicação de metodologias
investigativas oriundas da psicologia ambiental que permitam apreender esta dimensão
oculta. Visando identificar e sistematizar os aspectos que interferem na usabilidade do
lugar, bem como a forma mais adequada de percebê-los, os estudos de ergonomia
ambiental contribuem para uma leitura mais rigorosa de desempenho do ambiente
construído visando readequá-lo fisicamente às suas funções.
A abordagem foca essencialmente em um diagnóstico pós-ocupacional calcado em um
processo informacional de análise cognitiva de um espaço aberto na perspectiva dada
pela ergonomia ambiental, iluminando condições de adaptabilidade e conformidade do
espaço comunal às atividades ali previstas. O processo metodológico visa dar
tangibilidade ao intangível, observa BONFIM (2008), permitindo dimensionar
geometricamente emoções e sentimentos experienciados a partir de um processo
analítico que visa estimular e captar elementos de percepção do usuário no ambiente. O
estudo visa oferecer um diagnóstico de usabilidade do recinto, questão sutil e
fundamental ao projetista na condução de projetos pós-ocupacionais.

3

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa de campo foi realizada em fevereiro de 2014 no recinto da Praça Cândido
Mota situada na área central da cidade de Caraguatatuba (SP). O total de respondentes
foi estimado com base em critério estatístico considerando-se uma margem de erro de
5% e um grau de confiança de 95%. Assim determinou-se o tamanho da amostra em 52
(cinquenta e dois) respondentes escolhidos aleatoriamente em diversas faixas etárias,
com entrevistas aplicadas em horários diversos ao longo dos três turnos. A pesquisa
seguiu as recomendações do protocolo do Comitê de Ética na Pesquisa (CEP), no que se
refere ao caráter de pleno consentimento, privacidade e confidencialidade das
informações obtidas em conformidade com os objetivos acadêmicos em tela.
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A metodologia adotada por diversos autores em análises ergonômicas do ambiente
construído e que foca na percepção ambiental (VILLAROUCO & ANDRETO, 2008;
VASCONCELOS et ali, 2009; OLIVEIRA, 2013, entre outros) considera em seu
diagnóstico a leitura de uma série de variáveis (atributos) levantadas e sistematizadas a
partir das respostas obtidas afetas às duas realidades distintas aqui colocadas no
contexto deste trabalho: a realidade vivida e a imaginabilidade do recinto. Perguntaschave de caráter investigativo endereçadas aos respondentes guiam este processo
metodológico em duas etapas de procedimentos que dialogam-se analiticamente. A
pergunta (1) remete ao campo do imaginário, aos desejos e anseios do usuário quanto a
um espaço livre que, no seu ponto de vista, lhe causaria agradabilidade: Que imagens ou
ideias lhe vêm a cabeça quando você pensa numa praça? O objetivo é determinar
percepções positivas acerca de uma concepção ideal de praça enquanto ambiente de
estar, pergunta esta em geral carregada de estereótipos pré-concebidos. A pergunta (2)
remete a imagem da praça real: Que imagens ou ideias lhe vêm a cabeça quando você
pensa nesta praça? Esta indagação capta a opinião particular sobre o recinto real já não
influenciado por respostas ou comportamentos massificados ou estereotipados em geral
transmitidos sutilmente na resposta anterior.
O modelo gráfico gerado a partir da tabulação realizada nos dados permite demonstrar
visualmente a percepção do usuário sobre o recinto, onde a cadeia de atributos
provocada permite destacar aquelas de maior relevância segundo sua “frequência” de
aparição permitindo o cálculo das “distâncias psicológicas” (vide Quadros 1 e 2). Duas
“constelações de atributos” (real e imaginaria) são assim geradas como resultado das
codificações levantadas fornecendo um mapeamento das percepções objetivas e
subjetivas atuantes que geram influência cognitiva na interface homem-ambiente.
As variáveis são representadas graficamente através da definição da probabilidade (Pi)
de associação do atributo (i) com o objeto avaliado a partir da fórmula (a) e a “distância
psicológica” (D) em cm que separa cada atributo do objeto de estudo com base na
fórmula (b), descritas respectivamente (1):
(a)

(b)

(1)

Onde, Pi = probabilidade de associação do atributo i
D = distância psicológica do atributo (cm)
ni = número de aparições do atributo i
N = total de respostas
4

RESULTADOS

Na sequência geram-se Quadros demonstrativos (1 e 2) com os atributos quantificados e
categorizados com as respectivas distâncias psicológicas calculadas com base na
fórmula descrita concebidas com base na frequência do atributo. A partir dos valores
das distancias psicológicas se procede a construção das respectivas Constelações que
representam a materialização do fenômeno estudado (BONFIM, 2008). Aloca de forma
gráfica a interação de fatores psicossociais, sociofísicos e histórico-culturais que atuam
no nosso inconsciente resultando uma abordagem visual da percepção sensorial.
As configurações gráficas apresentadas se destacam pelo comprimento das barras
definindo as “distâncias psicológicas” com suas respectivas classificações indicadas nos
círculos. As categorias são representadas pelo código cromático associado ao Quadro
com as medidas das barras (em centímetros) calculadas em função das frequências de
aparecimento do atributo. A imagem dinâmica mostra o maior ou menor valor
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simbólico dado a cada atributo pelo usuário, assim distâncias maiores demonstram
pouca afinidade enquanto as menores revelam maior afinidade a este ou aquele atributo.
O desenho resultante dá tangibilidade ao fenômeno observado e exibe o nível de
adaptação psicológica do usuário frente àquele espaço. A constelação de atributos
fornece uma leitura da percepção simbólica do ambiente por um coletivo, portanto um
diagnóstico de usabilidade do recinto permitindo associarmos analiticamente atributos
imaginários e reais captando os anseios e graus de afetividade ali gerados.
Segue os quadros demonstrativos e suas respectivas construções gráficas finalizando a
abordagem metodológica descrita:
Quadro 1 - atributos associados a praça imaginária.
TABELA DE ATRIBUTOS ASSOCIADOS A PRAÇA IMAGINÁRIA
LOCAL DE PESQUISA: Praça Cândido Mota

CATEGORIA

ATRIBUTOS ASSOCIADOS AO
AMBIENTE
Conforto
Muita árvore/sombra
ambiental
Aconchegante/fresca
Plantas e flores
Presença de água/fonte
Som ambiente
SUBTOTAL
Ergonomia
Bancos confortáveis
SUBTOTAL
Segurança
Piso drenante
Pavimentação plana/acessível
Boa iluminação
SUBTOTAL
Funcionalidade Playground
Palco para apresentações
Banheiros limpos
Estares reservados/sombreados
Espaços amplos
Lixeiras
Bebedouro
Aparelhos para exercícios
Mesas com tabuleiros
SUBTOTAL
Estética
Jardins/paisagismo
Chafariz
Layout agradável
SUBTOTAL
Manutenção
Manutenção de jardim
Limpeza geral permanente
SUBTOTAL
TOTAL DE RESPOSTAS
TOTAL DE RESPONDENTES
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RESP
28
11
4
4
3
50
39
39
6
15
13
34
19
9
16
5
8
14
12
3
6
92
21
16
12
49
5
9
14
278
52

CLASSI
2
10
15
15
16

DIST
PSI
1,01
1,68
6,33
6,33
30,21

1

0,87

13
6
8

2,99
1,37
1,49

4
11
5
14
12
7
9
16
13

1,19
1,96
1,32
3,92
2,18
1,42
1,58
30,21
2,99

3
5
9

1,39
1,32
1,58

14
11

3,92
1,96

Quadro 2 - atributos associados a praça real.

TABELA DE ATRIBUTOS ASSOCIADOS A PRAÇA REAL
LOCAL DE PESQUISA: Praça Cândido Mota

CATEGORIA

ATRIBUTOS ASSOCIADOS AO
AMBIENTE
Conforto
Boa sombra
ambiental
Aconchegante/fresca
Insolada a tarde
SUBTOTAL
Ergonomia
Bancos desconfortáveis
Praça confortável
SUBTOTAL
Segurança
Piso ruim/inseguro
Fechar rua interna
Ambiente inseguro
Escura a noite
SUBTOTAL
Funcionalidade
Precariedade da feira de artesanato
Ausência de banheiro
Layout pouco funcional da praça
Ausência de playground
Ausência de bebedouro
Ausência de atrativos
Ausência de lixeiras
Desvalorizada
SUBTOTAL
Estética
Revitalizar o paisagismo
Melhorar as podas
Falta cor
Ligar fonte
Praça feia
SUBTOTAL
Manutenção
Manutenção geral precária
Abandonada
Ambiente sujo/vandalizado
SUBTOTAL
TOTAL DE RESPOSTAS
TOTAL DE RESPONDENTES
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RESP

CLASS

20
8
3
31
32
4
36
19
7
7
11
44
7
11
7
3
9
3
20
5
65
19
13
8
9
9
58
17
14
13
44
278
52

2
9
13

DIST
PSI
0,86
2,18
30,21

1
12

0,94
6,33

3
10
10
7

1,19
2,49
2,49
1,68

10
7
10
13
8
13
2
11

2,49
1,68
2,49
30,21
1,96
30,21
0,86
3,92

3
6
9
8
8

1,19
1,49
2,18
1,96
1,96

4
5
6

1,27
1,42
1,49

Figura 1. Constelação de Atributos referente a praça imaginária
LEGENDA
PAVIMENTAÇÃO PLANA E
ACESSÍVEL

LIXEIRAS
BOA ILUMINAÇÃO

8
BEBEDOURO

LAYOUT AGRADAVEL

ACONCHEGANTE /
FRESCA
PALCO PARA
APRESENTAÇÕES

7

LIMPA

ESPAÇOS AMPLOS

ERGONOMIA

5

9

BANHEIROS LIMPOS

5

SEGURANÇA
PLAYGROUND

4

9

FUNCIONALIDADE
JARDINS /
PAISAGISMO

3

10
1

ESTÉTICA

MUITA ARVORE /
SOMBRA

2

PRAÇA
IMAGIN
ARIA

11

CONFORTO AMBIENTAL

CHAFARIZ

6

MANUTENÇÃO

BANCOS CONFORTAVEIS

11
16

12

PISO DRENANTE

16

13
15

13
MESAS COM TABULEIROS

14

14

ESTARES RESERVADOS / SOMBREADOS

15

APARELHOS PARA
EXERCICIOS

SOM AMBIENTE

PRESENÇA DE AGUA

ARVORES / FLORES

MANUTENÇÃO DO JARDIM

Figura 2. Constelação de Atributos referente a praça real
SUJA
ESCURA A NOITE

MELHORAR AS PODAS

LEGENDA

ABANDONADA
CONFORTO AMBIENTAL

AUSENCIA DE BANHEIROS

MANUTENÇÃO PRECARIA
ERGONOMIA

REVITALISAR PAISAGISMO

AUSENCIA DE
BEBEDOUROS

SEGURANÇA

PISO INSEGURO

FUNCIONALIDADE

LIGAR FONTE
AUSENCIA DE LIXEIRAS

ESTÉTICA

BOA SOMBRA

PRAÇA FEIA

MANUTENÇÃO

BANCOS
DESCONFORTAVEIS

FALTA COR

ACONCHEGANTE

FECHAR RUA
INTERNA

AMBIENTE
INSEGURO
PRECARIEDADE DA
FEIRA DE ARTESANATO

AUSÊNCIA DE ATRATIVOS

LAYOUT POUCO FUNCIONAL
DESVALORIZADA

AUSÊNCIA DE PLAYGROUND
CONFORTÁVEL
ENSOLARADA A TARDE
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Figura 3. Imagem renderizada da Praça Cândido Mota em seu contexto urbano.

5

CONCLUSÕES

Os resultados mostram que a percepção da praça imaginária é fortemente marcada por
expectativas ligadas a funcionalidade, estética e conforto ambiental. Não raro, durante
as entrevistas, remeteu-se a concepções tradicionais embasando o anseio por lugares
“acolhedores” do passado contrapondo ao ambiente real distante do imaginado.
Constatou-se que qualidades funcionais e estéticas exercem importância na percepção
da praça real, indicando insatisfação com um fato concreto e incômodo como, por
exemplo, a ausência de banheiros públicos, bebedouros, lixeiras, fonte quebrada e
outros que impactam na atratividade do lugar. Também se destaca na visível distância
psicológica de atributos pontuais como desconforto ao sol da tarde, ausência de
playground e de outros atrativos, uma escassa insatisfação social com esses atributos.
A estética do ambiente real recebeu significativas citações, em especial à necessidade
de revitalização do paisagismo como melhoria nas podas e conserto da fonte luminosa,
percepção esta mais forte entre idosos mais afetos ao fenômeno da lembrança. Na
leitura da praça imaginária, a categoria estética empata em citações com a de conforto
ambiental denunciando que o desempenho térmico angaria grande importância
cognitiva tanto quanto a performance paisagística. Contudo, na praça real a estética
assume uma ascendência sobre o conforto ambiental, o que pode ser explicado pelo fato
de já conter expressiva presença do componente arbóreo, garantindo a priori qualidade
térmica aos lugares resultando em prioridade a outros componentes funcionais.
Cabe observar que é justamente na ergonomia que encontramos o atributo de maior
frequência tanto na imagem idealizada quanto no objeto real: mobiliário inadequado
impacta diretamente na usabilidade do recinto, sobretudo para aqueles que utilizam a
praça de forma sistemática. Atributos negativos ligados a ergonomia (bancos
desconfortáveis), manutenção (em geral precária), segurança (pavimentação ruim) e
ausência de paisagismo (estética) granjearam unanimidade na avaliação da praça real, o
que constitui sinais evidentes de uma inadequação ambiental que impacta diretamente a
qualidade da vivência nesses lugares.
De forma que o estudo permitiu aferir a eficácia da ferramenta Constelação de Atributos
no diagnóstico ergonômico de praças públicas e no conhecimento do universo de
valores e representações que os usuários fazem desses recintos. Colocado nesses termos,
a Constelação de Atributos torna-se uma ferramenta eficiente na condução de
diagnósticos pós-ocupacionais mais precisos ao vislumbrar aspectos psicológicos
ocultos e, por isso, difíceis de lidar, permitindo, num processo de investigação
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criterioso, um olhar corretivo e determinante para valorização social e cognitiva do
lugar público.
6
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RESUMO
Na construção civil, a área de projeto é a responsável pelo Projeto de Desenvolvimento de Produto e
enfrenta complexidade crescente necessária para a elaboração do produto edificação, atendendo soluções
projetuais avançadas e gerenciando o inter-relacionamento entre agentes diferentes. A pesquisa apresentada
é exploratória e faz uma análise do Lean Thinking (LT) aplicado em projetos como uma filosofia que vem
sendo estudada pela academia e aplicada pelas empresas para melhorar processos, otimizar fluxos e
aumentar a qualidade dos produtos. A pesquisa parte de uma pesquisa cientifica bibliográfica e tem como
resultado uma proposta de checklist com aplicação do Lean Project Delivery System – LPDS - incluindo
teste e validação em um escritório de Arquitetura. O instrumento proposto permite uma análise rápida da
situação do escritório e explicita as aplicações dos conceitos de LT no desenvolvimento do produto. A
expectativa é que os principais gargalos da produção do projeto arquitetônico e da própria edificação sejam
explicitados, garantindo um enxugamento do tempo e do trabalho do envolvidos.
Palavras-chave: Projeto Arquitetônico, Lean Project Delivery System, Desenvolvimento de Produto, Lean
Thinking.

ABSTRACT
In construction, the project area is responsible for the design of Product Development and faces increasing
complexity needed to make the product building, having advanced design solutions and managing the
interrelationship between different agents. This work is exploratory and analyzes the Lean Thinking (LT)
applied to projects as a philosophy that has been studied by academia and applied by companies to improve
their processes, optimize flows and increase the quality of their products. The research begins on a
scientific literature search and has as result a proposed checklist with application of Lean Project Delivery
System - LPDS - already tested and validated in an Architecture office. The instrument allows for quick
analysis of the situation of the office applications of the concepts of LT on the product development. The
expectation is that the main bottlenecks in the production of architectural design and building itself are
showed, wholly or partially, ensuring a downsizing of the time and work involved.
Keywords: Architectural Design, Lean Project Delivery System, Product Development, lean thinking.

1

INTRODUÇÃO

Na construção civil, a área de projeto é a responsável pelo Processo de Desenvolvimento
de Produtos (PDP) e enfrenta complexidade crescente necessária para a elaboração do
produto edificação, atendendo soluções projetuais avançadas e gerenciando o interrelacionamento entre agentes diferentes. Entretanto, ao longo dos anos, não se verifica na
prática a reorganização das empresas quanto ao gerenciamento desse processo, causando
resultados insatisfatórios no processo construtivo (ROMANO, 2003).
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Caracterizado como uma atividade de elevado grau de incertezas, a área de PDP trabalha
manipulando e gerando volume relevante de informações que provém de diversas fontes
e que possui multiplicidade de requisitos a serem atendidos considerando todas as fases
do ciclo de vida do produto (AMARAL et al., 2006). É importante destacar que os autores
definem o PDP como um conjunto de atividade por meio das quais se busca chegar às
especificações de um produto e de seu processo de produção para que a manufatura seja
capaz de produzi-lo.
No dia a dia dos escritórios de projetos, os profissionais já incorporaram conceitos de
qualidade, flexibilidade, engenharia simultânea, uso de ferramentas de tecnologia da
informação e o aplicam o conceito de desenvolvimento sustentável. Embora ainda
existam projetistas que não consigam atender aos requisitos de qualidade nos projetos e
documentos gerados. Fato que é identificado como uma das causas principais da redução
de desempenho e eficiência de edificações.
Na literatura existem técnicas diferenciadas que são adotadas para gerenciar os problemas
de projeto, tais como: reuniões coordenadas, informações via e-mail e lista de verificação.
No entanto, há carência de ferramentas que resolvam os problemas relacionados aos erros
de documentação. Portanto, técnicas desenvolvidas previamente em outros setores vêm
sendo adaptadas. Dentre estas, o conceito de Mentalidade Enxuta (Lean thinking)
considerado um novo paradigma, não só de produção, mas de negócio, envolve também
desenvolvimento de produto, relação com fornecedores, estratégia de venda, gestão de
pessoas, etc.
Este artigo é parte da pesquisa Tecnologia da Informação e Comunicação para Habitações
de Interesse Social (TIC-HIS). Tem como resultado uma proposta de checklist com
aplicação do Lean Project Delivery System – LPDS - já testado e validado em um
escritório de Arquitetura, parte de uma pesquisa cientifica bibliográfica e quanto aos
objetivos é exploratória. Faz uma análise do Lean Thinking aplicada a projetos como uma
filosofia que vem sendo estudada pela academia e aplicada pelas empresas para melhorar
seus processos, otimizar fluxos e aumentar a qualidade de seus produtos.
2

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

Durante a etapa de Projeto, o empreendimento é formalizado e detalhado para orientar as
demais atividades, portanto é a etapa onde são definidas as estratégias que guiam as
decisões de projeto, os gastos de produção, a agregação de qualidade e o custo final do
empreendimento. As decisões são distribuídas em diferentes fases e exercidas por
diferentes agentes e esse conjunto, que extrapola as atividades da etapa de Projeto, é
chamado de Processo de Projeto (FABRICIO, 2002; MELHADO, 2005).
Um produto pode possuir diferentes definições de acordo com o seu desenvolvedor,
usuário e área de conhecimento, e, para a construção civil, o produto é uma edificação e
o seu conjunto de bens e serviços associados (MOURA, 2005).
O PDP envolve todas as decisões e formulações que visam subsidiar a criação e a
produção de um empreendimento, indo da montagem da operação imobiliária, passando
pela formulação do programa de necessidades e do projeto do produto até o
desenvolvimento da produção, o projeto “as built” e a avaliação da satisfação dos usuários
com o produto (FABRICIO, 2002). Melhado (2005) complementa que há níveis de
decisão hierarquizados, dispersão de responsabilidades e baixo grau de interação entre os
agentes.
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Uma iniciativa para auxiliar o PDP da construção é o uso de tecnologias e ferramentas
computacionais para integrar as informações do produto e criar um modelo representativo
de todas as disciplinas de projeto de forma compatibilizada e disponível para colaboração
entre multiusuários (EASTMAN et al., 2008).
Entretanto não se deve concentrar esforços na tecnologia sem observar o contexto da
aplicação da mesma no processo de desenvolvimento (RISCHMOLLER et al., 2006). O
uso de modelos de informação pode causar excessos que levam a desperdícios e
retrabalhos (SACKS et al., 2009). Exemplos do desenvolvimento enxuto da Toyota
mostram que existem casos em que a adoção de tecnologia pode aumentar as dificuldades
de trabalho como diminuição da transparência do processo, maior movimentação (buscas
em bancos de dados) e diminuição da simplicidade, aumentando assim o número de
atividades que não agregam valor ao processo (MORGAN; LIKER, 2008).
Assim, a aplicação do Pensamento Enxuto (WOMACK; JONES, 2003) em processos de
desenvolvimento de produtos conduz equipes de trabalho a um processo colaborativo
com potencial de conformidade e agregação de valor ao produto final, e com esforços dos
participantes ao combate de desperdícios que surge em variadas formas, causando perdas,
retrabalhos e aumento de custos (MORGAN; LIKER, 2008).
2.1

Engenharia Simultânea

O envolvimento da equipe de PDP é um requisito discutido por Fabricio (2002) por
propiciar melhoria da relação entre mercado/usuário, que engloba: a) prever as demandas
de mercado, seja privada ou social; b) entendimento dos requisitos dos usuários finais,
realizado de forma direta com estes ou por pesquisa com usuários de empreendimentos
anteriores; e c) o envolvimento antecipado de fornecedores e subempreiteiros, para
garantir a qualidade ao longo do ciclo de produção e uso. Essa ativa participação da equipe
permite o alinhamento das reais necessidades e expectativas dos envolvidos e permitindo
a definição conjunta do empreendimento (MELHADO, 2005).
Portanto, a engenharia simultânea, ou projeto simultâneo, busca a integração dos agentes
internos e externos do processo, e o desenvolvimento do projeto em equipe e de forma
sistêmica. Ainda tem como objetivos a redução de custos e tempo de elaboração de
projetos (MELHADO, 2005). A integração das equipes no início dos trabalhos desde o
compartilhar das informações sob discussão e passíveis de mudança, que, apesar de
sofrerem incertezas e alto risco, podem desenvolver senso de colaboração e de divisão de
responsabilidades que é condição básica para a implementação da engenharia simultânea
(TRESCASTRO, 2005).
2.2

Integrated Project Delivery

O Integrated Project Delivery – IPD – com tradução de Santos (2010) como
Implementação Integrada de Empreendimentos, é uma iniciativa que busca formalizar o
desenvolvimento integrado do processo de projeto, apoiada por órgãos reguladores
americanos como o American Institute of Architects – AIA – (Instituto Americano de
Arquitetos) e construtoras, projetistas e desenvolvedoras de software.
O processo de projeto que compõe o IPD é similar ao proposto pela Engenharia
Simultânea, os benefícios do trabalho integrado sejam garantidos os princípios também
são formalizados e as equipes são orientadas a adotá-los: a) respeito e confiança mútua;
b) benefícios e recompensas compartilhadas; c) decisão e inovação colaborativas; d)
envolvimento antecipado dos participantes; e) definição antecipada dos objetivos; f)
planejamento intenso; g) comunicação transparente; h) adoção de tecnologia apropriada;
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e i) organização (AIA, 2007). Acrescente-se ainda que as características do
relacionamento são intangíveis e possuem outros meios de motivar os participantes, como
a aprendizagem organizacional, troca de tecnologias e inovação, e a construção de
relacionamentos baseados em confiança, fator crucial para o sucesso do IPD
(INTEGRATED PROJECT DELIVERY FOR PUBLIC AND PRIVATE OWNERS, 2010).
Cunha (2004) aponta a integração do trabalho interfuncional como solução à
complexidade das questões inerentes ao desenvolvimento de um produto, ou seja, as
atividades não são centradas no trabalho individual e não são voltadas a uma única área
de conhecimento, são, na realidade, um conjunto de esforços de profissionais de várias
áreas, num trabalho articulado e colaborativo. Isso requer reduzir ao máximo os processos
burocráticos que travam o processo ágil no PDP.
3

LEAN THINKING

De acordo com Womack e Jones (2003), o pensamento enxuto é uma forma de especificar
valor ao alinhar as ações que criam valor na melhor sequência e realiza-las sem
interrupção toda vez que alguém as solicita e de forma cada vez mais eficaz.
Machado (2006) redefine o pensamento enxuto como um processo dinâmico, orientado
pelo conhecimento e focado no cliente, através do qual as pessoas em uma determinada
empresa eliminam desperdícios com o objetivo de criar valor.
O pensamento enxuto é definido pela geração e aperfeiçoamento de cinco princípios:
valor, cadeia de valor, fluxo, puxar e perfeição, descritos nos próximos itens.
3.1

Valor

O valor é definido pelo cliente final e sua relevância é explicitada em um produto que
atende aos requisitos do cliente com um preço, tempo e qualidade específicos. A primeira
ação do pensamento enxuto é a análise e o diálogo com clientes com o objetivo de
entender suas necessidades particulares (WOMACK; JONES, 2003; BAUCH, 2004).
Os processos de negócio dentro de uma empresa também são considerados uma rede de
relações cliente-fornecedor e o princípio do valor se aplica para estes clientes internos.
Os requisitos dos clientes, sejam internos ou externos, devem ser mantidos íntegros e não
devem ser confundidos com necessidades e planos imediatos de acionistas e da alta
gerência (WOMACK; JONES, 2003).
O PDP agrega valor para o cliente ao definir a qualidade final do produto e do serviço, o
tempo de entrega e custos de aquisição, suporte e obsolescência. O valor final resultará
da interação dessas definições com outras que garantem valor para os empregados e
investidores do processo de desenvolvimento. Portanto, O valor é alcançado pela correta
interpretação e tradução dos requisitos do cliente no PDP e no produto fruto deste
desenvolvimento, representando o quanto o bem será estimado pelo usuário, interno e/ou
externo (MACHADO, 2006).
3.2

Cadeia de Valor

A cadeia de valor é formada por todas as ações necessárias para produzir um produto
específico, um serviço ou uma combinação de ambos, e entregá-lo ao cliente. De acordo
com o potencial de geração de valor, as atividades são classificadas nas seguintes
categorias (WOMACK; JONES, 2003; BAUCH, 2004), ações que: geram valor para o
cliente; não geram valor para o cliente, mas são necessárias; e não geram valor para o
cliente e podem ser eliminadas.
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O benefício de analisar a cadeia de valor é explicitar a geração de valor em cada etapa do
desenvolvimento do produto, desde o primeiro agente do processo até o último
consumidor. Empresas que fazem essa análise conseguem detectar as atividades que não
geram valor e causam desperdícios e criar planos para eliminá-las ou diminuir seu
impacto. (BAUCH, 2004)
3.3

Fluxo

As atividades que agregam valor devem fluir no processo de desenvolvimento de forma
contínua e livre de desperdícios de fluxo como retrabalhos, perdas, interrupções, passos
desnecessários e esperas (BAUCH, 2004; MACHADO, 2006).
O objetivo do fluxo é redefinir o modo de trabalho dos funcionários, departamentos e
companhias de forma que eles possam contribuir positivamente na geração de valor, e
encontrar as reais necessidades dos participantes do processo em todos os pontos ao longo
da cadeia de valor, tornando-a interesse de todos. O fluxo pode ser aplicado em qualquer
atividade, seguindo o mesmo procedimento (WOMACK; JONES, 2003): concentrar-se
na gestão da cadeia de valor para cada produto ou serviço específico; eliminar barreiras
organizacionais em nome do pensamento enxuto; realocar e redefinir o porte das
ferramentas; e aplicar as práticas enxutas para que o valor flua continuamente.
3.4

Puxar

O princípio de puxar significa deixar o agente sucessor puxar o produto quando necessita
ao invés do agente antecessor produzir em excesso, criando estoques e empurrando os
produtos. Analogamente, o princípio se aplica internamente a toda cadeia de valor de uma
produção, o que significa que uma operação só será realizada quando solicitada pela
operação subsequente (WOMACK; JONES, 2003).
O fluxo contínuo é essencial para a realização da produção puxada, e vice-versa,
resultando na diminuição do tempo total de desenvolvimento de produto, maior
flexibilidade das operações e capacidade de atender os requisitos do cliente de forma
exata e no momento solicitado. Para as organizações a produção puxada permite retorno
acelerado do investimento, que não fica estacionado em inventários e estoques ou em
atividades desnecessárias, mesmo em ambientes complexo de produção (BAUCH, 2004).
Machado (2006) afirma que o conceito de ‘puxar’ a produção é de difícil aplicação no
PDP já que este raramente inicia-se ao ser ‘puxado’ por um cliente externo, pois
comumente se inicia com caráter estratégico de lançar um novo produto no mercado e
conseguir criar o desejo de posse por parte dos clientes. Quanto às atividades internas ao
PDP, a autor afirma que características como o longo tempo de duração, simultaneidade
e pouca repetição dificultam a implantação do fluxo puxado.
3.5

Perfeição

O último princípio é a busca da perfeição, que defende que não há fim na redução de
desperdícios durante a produção, atendendo aos requisitos do cliente em melhoria
contínua e simultânea dos processos. A transparência e o acesso irrestrito a dados são os
mais importantes mecanismos para se alcançar a perfeição e cria um ambiente onde se
torna fácil a descoberta de novas formas de criar valor (WOMACK; JONES, 2003)
3.6

Processo de Desenvolvimento Enxuto de Produtos

O Processo de Desenvolvimento Enxuto de Produto (PDEP) é uma abordagem para a
gestão do PDP baseada nos princípios enxutos, como a busca pela maximização do valor
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agregado no produto ao cliente, diminuição dos desperdícios e busca de melhoria contínua
em direção à perfeição (AMARAL et al., 2006).
O enfoque enxuto fornece vantagens competitivas ao aprimorar a capacidade de projetar
e produzir uma maior variedade de produtos, atingindo diferentes segmentos do mercado,
e permitindo obtenção de uma taxa maior de renovação de produtos, mantendo-os mais
atualizados do que os da concorrência (AMARAL et al., 2006).
Fatos que motivam a proposta de um checklist rápido na fase de projetual para alerta aos
membros da equipe sobre pontos importantes a observar antes de prosseguir e tornando
seu PDP mais ágil e alinhado aos anseios do cliente interno e externo.
4

MATERIAIS E MÉTODOS

Pesquisa exploratória que utiliza os conceitos definidos por Mattar (2008), nela busca-se
atingir os seguintes objetivos: familiarizar e elevar o conhecimento e compreensão de um
problema de pesquisa em perspectiva; auxiliar a desenvolver a formulação mais precisa
do problema de pesquisa; acumular a priori informações disponíveis relacionadas a um
problema de pesquisa conclusiva a ser efetuada ou que está em andamento; ajudar no
desenvolvimento ou na criação de hipóteses explicativas de fatos a serem verificados
numa pesquisa causal; ajudar no desenvolvimento ou criação de questões de pesquisa
relevantes para o objetivo pretendido; auxiliar na determinação de variáveis relevantes a
serem consideradas num problema de pesquisa; clarificar conceitos; ajudar no
delineamento do projeto final da pesquisa; verificar se pesquisas semelhantes já foram
realizadas, quais os métodos utilizados e quais os resultados obtidos; e estabelecer
prioridades para futuras pesquisas.
Fez-se uma análise do Lean Thinking aplicada a projetos como uma filosofia que vem
sendo estudada pela academia e aplicada pelas empresas para melhorar seus processos,
otimizar fluxos e aumentar a qualidade de seus produtos.
Com base nesses estudos veio a proposta de um checklist visando desenvolver um modelo
de avaliação da qualidade e grau de aplicação do pensamento enxuto em escritórios de
projeto. A partir da aplicação, os resultados geram uma média, que indicará uma
classificação da empresa quanto ao grau de qualidade e de aplicação dos conceitos da
construção enxuta em suas obras.
A classificação foi definida de AAA (de 95% a 100% da pontuação atingida, significa a
busca em desenvolver a qualidade como na aplicação dos conceitos lean) até D (de 0% a
9% da pontuação, significa desalinho com a qualidade dos processos e do produto, baixo
foco em melhorias, desperdícios e nenhum conhecimento da filosofia enxuta).
O estudo partiu de outro exercício anterior denominado de Rapid Lean ConstructionQuality Rating model (LCR) proposto por Hofacker et al (2008) que visava reduzir as
dificuldades em mensurar as vantagens que a aplicação dos conceitos da Lean
Construction trazia às empresas construtoras. O modelo oferece uma avaliação
categorizada, com fácil visualização e interpretação dos resultados (Figura 1).
As etapas seguintes foram retiradas da literatura e se alinham aos princípios do Lean
Thinking e definida em seis categorias como segue: Atendimento das demandas,
Desperdícios, Qualidade, Fluxo do processo de projeto e produção puxada, Organização,
planejamento e fluxo de informações e Melhorias contínuas
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Figura1 – Processo de desenvolvimento do LCR.

Fonte: Adaptado de Hofacker et al (2008)

Partiu-se para busca as evidencias do Lean Manangement necessárias a identificação dos
pontos críticos do PDEP e definição de gradação a ser utilizada no processo de avaliação
(Quadro 1). Documento completo no Apêndice A.
Quadro 1 – Categorias para Lean Project Delivery System - LPDS.
Categoria

Nr
1.
2.
3.

Atendimento
das demandas
(Valor)

4.
5.
6.
7.

Fonte: Dos Autores

Evidências de avaliação
O projeto é feito de maneira a buscar as necessidades
do usuário final.
Incorpora as necessidades do usuário final no projeto
Certeza da viabilidade econômica e temporal
Busca se comunicar com os clientes internos (outros
projetistas) para adaptar mudanças necessárias
Possui ambiente de interação entre profissionaisproduto-usuário
Nível de detalhamento dos projetos executivos
Analisar se o trabalho realizado atende aos quesitos
do desejo, aplicabilidade e uso do usuário.

Graduação
0a6
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6

O conjunto de evidências total é composto de 40 questões construídas com base na escala
Likert que permite ter uma visão geral de como pensam os projetistas da unidade
produtiva e seus pares. Os dados podem ser visualizados individualmente ou pela média
da equipe.
A classificação foi determinada de modo que as empresas que não conhecessem e/ou não
aplicassem os conceitos da PDEP não pudessem atingir o nível B na classificação do
LPDS. Apenas as empresas que aplicam a filosofia Lean Thinking em seus projetos
podem atingir os níveis B e A.
5

APLICAÇÃO DO LEAN PROJECT DELIVERY SYSTEM

Antes da aplicação do instrumento final, o mesmo foi submetido a três especialistas e
posteriormente aplicado em um escritório de projeto em que os princípios do Lean
Thinking (LT) já é dominado por todos a mais de dois anos. As duas aplicações trouxeram
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importantes questionamentos levando a redefinição, retirada e inclusão de outras
evidências consideradas importantes pelos profissionais contatados.
O documento final foi disponibilizado na Internet, via formulário online, e tem na sua
primeira página um termo de consentimento livre e esclarecido. Aborda a natureza da
pesquisa e finalidade, inclusive que será utilizado em artigos científicos respeitando a
confidencialidade dos nomes das empresas e respondestes.
A última etapa constou da aplicação do checklist em um escritório de arquitetura de porte
médio, onde a gestora conhece dos princípios do LT. O objetivo era descobrir até quanto
os conhecimentos e a cultura do Lean é repassada para sua equipe. Os resultados são
apresentados na Figura 2.
Figura 2 - Avaliação de desempenho nas categorias e classificação da empresa

Fonte: Dos Autores

O escritório de arquitetura teve duas avaliações distintas, que resultou em uma
classificação geral B, ou seja, o escritório consegue aplicar os conceitos do Lean Thinking
nos seus processos. As respostas das avaliações estão presentes no Apêndice A.
As avaliações permitem mostrar que, apesar da subjetividade implícita no preenchimento
do questionário, o mesmo explicita tendência similares das respostas. O Avaliador B
possui uma visão mais otimista do que o avaliador A, resultando em notas maiores,
entretanto os dois possuem opiniões similares no resultado geral.
Para os dois avaliadores. as práticas de “Melhorias Contínuas” são as que estão menos
presentes na rotina do escritório (menores notas) e as práticas de “Organização e Fluxo
de Informações” e de “Atendimento das Demandas” estão mais presentes (maiores notas).
6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criação do Checklist foi satisfatória seguindo seu objetivo inicial, de criar um modelo
para avaliar o grau de Lean que o escritório consegue colocar em prática e,
consequentemente, fazendo com que o escritório tenha conhecimento de onde podem
aperfeiçoar para buscar a perfeição.
Quanto a aplicação do checklist no escritório de arquitetura, foi positiva a forma com que
se conseguiu avaliar o escritório e chega-se à conclusão que os conceitos do Lean
Thinking estão aplicados nos processos internos.
O resultado final permitiu esclarecer o cenário do escritório estudado de acordo com os
parâmetros Lean e serve de guia estratégico para definir quais categorias devem ser
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melhoradas para alcançar os objetivos e resultados da empresa e do cliente e traduzir os
objetivos em ações internas à rotina dos projetistas para evoluir nas categorias escolhidas.
Espera-se, com isso, que os principais gargalos da produção do projeto arquitetônico e da
própria edificação sejam explicitados, total ou parcialmente, garantindo oportunidades de
combate aos desperdícios de tempo e trabalho dos envolvidos.
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Apêndice A – Checklist utilizado e respostas dos Avaliadores A e B.
Categoria

Nr
1.
2.
3.

Atendimento
das demandas
(Valor)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Desperdícios

11.
12.
13.
14.

Qualidade
(Cadeia de
valor)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.

Fluxo do
processo de
projeto e
produção
puxada

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Organização,
planejamento e
fluxo de
informações

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Melhorias
contínuas
(Perfeição)

37.
38.
39.
40.

Graduação
0a6

Evidências de avaliação
O projeto é feito de maneira a buscar as necessidades do
usuário final.
Incorpora as necessidades do usuário final no projeto
Certeza da viabilidade econômica e temporal
Busca se comunicar com os clientes internos (outros
projetistas) para adaptar mudanças necessárias
Possui ambiente de interação entre profissionais-produtousuário
Nível de detalhamento dos projetos executivos
Analisar se o trabalho realizado atende aos quesitos do desejo,
aplicabilidade e uso do usuário.
Existe uma organização sistêmica do processo de produção de
projeto.
Existe um acompanhamento e análise do processo de projeto
(foco nas perdas em todas as dimensões)
Padronização do uso das etapas de projetos ou de elementos
conceituais.
Redução no tempo de espera entre uma etapa e outra
Há plano para eliminar ou diminuir as perdas no processo de
projeto do produto
Diversificação de softwares especialistas que requerem
adequações, manutenção e interoperabilidade.
Realização de reuniões colaborativas entre os projetistas para a
busca por soluções integradas.
Controle de qualidade constante nos processos de projeto
Identificação e análise das causas dos retrabalhos
Relação entre produto final e o processo de projeto
Modularização de projeto
Padronização de processos construtivo ou modularização
Grau de automatização do processo de projeto com uso de
software, evitando trabalhos manuais.
Existe uma forma de comunicação entre os envolvidos para
identificação de qual fase todos estão no processo.
Possui um fluxo do projeto na área de desenvolvimento,
levando em conta a interação entre as partes envolvidas.
Coordenação entre processo de projeto e consultorias externas
complementares
Aplicabilidade dos conceitos BIM.- Comunicação, acesso e
processamento de dados, Apoio ao conhecimento e decisão
colaborativos e Interoperação de Sistemas.
Capacidade de respostas rápidas à análises de propostas
Capacidade de produzir estudos projetuais com rapidez
Capacidade de produzir projetos executivos em curto prazo.
Tempo entrega do projeto ao solicitante com Baixo custo +
atendimento ao munícipe.
O nível de interesse da gerência sobre a análise do lean no
processo de projeto por demanda já aprovada.
Nível de organização das atividades de gerenciamento.
Grau de motivação e corresponsabilidade dos projetistas no
ambiente (Incentivos/motivadores)
A equipe possui a capacidade de fazer diferentes trabalhos
caso necessária.
Existência de ferramentas de interação entre a equipe.
Existência de sistemas confiáveis de comunicação horizontal e
vertical, como e-mails, chats, etc.
Sistema de gerenciamento visual no escritório (sinalização
clara, sinalização autoexplicativa e sistemas de controle de
qualidade).
Existem procedimentos de Autoavaliação ao final de um
término de ciclo
Existem reuniões frequentes com foco na aplicação de
melhoria no processo
Busca pela perfeição nos produtos e nos procedimentos através
da melhoria
Há atenção voltada a novas inciativas ou inovações
Há um favorecimento para Educação continuada dos
projetistas (e.g. qualidade, cursos de especialização, Lean.).
Avaliação externa. O usuário final opina e faz uma avaliação
sobre as facilidades e necessidades em construir as soluções do
projeto e se este atendeu suas necessidades.
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avaliador avaliador
A
B

0

1

2
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RESUMO
A educação desempenha um papel fundamental na sensibilização dos profissionais para a construção de
um futuro mais sustentável e oportuniza a discussão de propostas e pesquisas relacionadas à temática. O
investimento na formação de graduandos e pós-graduandos é uma forma direta e eficiente de alcançar
esse objetivo. Este artigo busca descrever o método de ensino da disciplina de Sustentabilidade no
Ambiente Construído, do Programa de Pós graduação em Engenharia da Construção Civil da
Universidade Federal do Paraná. A abordagem ocorreu sob uma perspectiva colaborativa e dirigida para a
resolução de problemas a nível local, regional e global, fomentando um novo modo de pensar o ensino e a
aprendizagem. Sendo assim, a disciplina foi estruturada oportunizando a revisão bibliográfica e a análise
de materiais disponibilizados para suprir a demanda em tecnologias e materiais mais sustentáveis. Com
base em diferentes pesquisas, foi abordada a temática da ACV (análise do ciclo de vida) e ACVE (análise
do ciclo de vida energético) nas edificações. O encerramento da disciplina deu-se através da elaboração
de um projeto arquitetônico, aplicando os fundamentos abordados. A elaboração do projeto arquitetônico
materializou os conhecimentos adquiridos principalmente na análise do impacto ambiental relacionando
os materiais especificados ao índice de emissão de CO2, em todo o ciclo de vida do material, desde a
produção até a fase operacional da edificação.
Palavras-chave:Ensino, sustentabilidade, ambiente construído.

ABSTRACT
Education plays a key role in the awareness of professionals to build a more sustainable future and gives
opportunity to discuss theoretical proposals and practices related to the theme.Investment in training of
undergraduate and graduate students is a direct and efficient way to achieve this goal.This paper aims to
describe the methodology of teaching the discipline of Sustainability in Built Environment,tothe post
Graduate Civil Construction Engineering program of Federal University of Paraná.The approach
occurred under a collaborative perspective and directed toward the resolution of problems at local,
regional and global levels, promoting a new way of thinking about teaching and learning.Thus, the
discipline has been structured opportunity to the literature review and analysis of available materials to
supply the demand for more sustainable technologies and materials.Based on different researches,
addressed the topic of LCA (life cycle analysis) and AELC (analysis of the energy life cycle) in
buildings.Closing the discipline was made through the development of an architectural design, applying
the basics covered. The development of architectural design materialized knowledge acquired mainly in
environmental impact analysis relating to the materials specified index of CO2 emissions throughout the
life cycle of the material, from production to the operational phase of the building.
Keywords: education, sustainability, built environment.
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1

INTRODUÇÃO

É necessária a alteração da mentalidade em relação ao desenvolvimento, para que se
atinja uma visão de sustentabilidade. Isso pode ser obtido mediante esforços e
transformações, a longo prazo, na educação, em todos os seus níveis (CORTESE,
2003).
Fomentar as discussões acerca do meio ambiente e o reflexo desse pensamento em
projetos e obras de construção civil, justificam o surgimento de disciplinas nos
currículos de arquitetura e engenharia, ampliando a consciência global dos profissionais.
Edwards (2013) cita alguns princípios adotados pela UIA (União Internacional dos
Arquitetos), dos quais declara no segundo princípio que os arquitetos têm uma
responsabilidade pública e deveriam refletir sobre o impacto social e ambiental de suas
atividades profissionais. O terceiro princípio afirma que os arquitetos devem se esforçar
em melhorar o meio ambiente, a qualidade de vida e o habitat de maneira sustentável.
Considerando a universidade um núcleo disseminador do conhecimento, acredita-se que
a educação é a chave para que a consciência sustentável possa ser despertada.
É fundamental que as instituições de ensino apresentem uma preocupação com o
desenvolvimento sustentável e para isso, além de atividades acadêmicas relacionadas à
formação do pensamento crítico sobre a educação sustentável, é necessário que
trabalhem sob um sistema de gestão integrada abrangendo os impactos causados por
suas atividades.
O presente artigo aborda o método utilizado na disciplina de sustentabilidade aplicada,
do programa de pós-graduação em engenharia de construção civil da Universidade
Federal do Paraná (PPGECC-UFPR), que tem como diretriz a pesquisa de temas
relacionados à prática da construção civil e medidas mitigadoras de impacto ao meio
ambiente. Os mestrandos basearam-se em artigos científicos, livros, dissertações e teses
de autores renomados e também buscaram dados e informações com referencial
comercial para apresentação de seminários sobre metodologia da análise do ciclo de
vida, eficiência energética, cálculo de energia embutida, emissão de CO2 dos materiais
construtivos e técnicas alternativas para redução do impacto ambiental, possibilitando
assim ampliar a compreensão do papel da edificação nesta discussão.
2

DISCIPLINA SUSTENTABILIDADE APLICADA

“Os edifícios são os poluentes mais nocivos, consumindo mais da metade de toda a
energia utilizada nos países desenvolvidos e produzindo mais da metade de todos os
gases que vêm modificando o clima” (ROAF, 2006).
É primordial que a indústria da construção civil proporcione a tecnologia necessária
para atenderas necessidades de desenvolvimento humano. A indústria da construção
civil comercializa vários produtos para melhorar a qualidade de vida. Entretanto é
importante reconhecer que as práticas da construção civil são um dos principais
contribuintes para os problemas ambientais, principalmente devido à utilização de
materiais não renováveis (BIANCHINI E HEWAGE, 2011).
A disciplina buscou fomentar a discussão acerca da arquitetura sustentável,
conceituando e compreendendo as variáveis que a envolvem, e foi estruturada de forma
a abordar diferentes linhas de pesquisas, o progresso que a pesquisa científica tem
proporcionado nos dias atuais e o que o mercado está oferecendo para suprir essa

2353

demanda em tecnologias e materiais mais sustentáveis, ou seja, de menor impacto
ambiental, maior eficiência energética e benefícios à saúde humana.
Como subsídios a esta discussão,foram realizadas leituras, estudos e análises críticas de
alguns livros que fundamentam e direcionam a prática de projetos mais sustentáveis,
tais como: Ecohouse, a casa ambientalmente sustentável de Sue Roaf, Manuel Fuentes e
Stephanie Thomas (2006); Guia básico para a sustentabilidade de Brian Edwards (2013)
e Fundamentos de projeto de edificações sustentáveis de Marian Keeler e Bill Burke
(2010); além da tese intitulada Metodologia de análise do ciclo de vida energético de
edificações residenciais brasileiras, de autoria do professor Dr. Sérgio Fernando Tavares
(2006).
2.1

Produção Científica Nacional e Internacional - Seminário I

A primeira atividade desenvolvida na disciplina teve como objetivo fomentar a análise
da produção científica nacional e internacional de autores consagrados, com foco na
sustentabilidade aplicada às edificações. Neste seminário, os mestrandos foram
orientados a conhecer linhas de pesquisa sem correlação direta com o tema de suas
dissertações,ampliandoo conhecimento de cada um. Desta forma, foi designado a cada
aluno a análise de um tema específico que abordasse um autor referenciado e na
sequência, um novo estudo com a atualização do mesmo tema, com resultados
atualizados. Segue abaixo pontos abordados nessa análise e disutidos durante a
disciplina.
Em torno da discussão sobre análise do ciclo de vida, Harris (1999) afirma que a análise
deve ser feita considerando o uso de matéria-prima, energia embutida, propriedades
térmicas, a instalação, os requisitos de manutenção, a vida útil, a toxicidade, o descarte
e a reciclagem. Rincón et al.(2013) afirmam que os impactos ambientais de uma
construção podem ser analisados por meio de dois sistemas complementares: AFM
(Análise de Fluxo de Materiais) e ACV (Análise do Ciclo de Vida). A metodologia de
AFM avalia o fluxo de entrada e saída de materiais de um sistema definido no espaço e
no tempo. A ACV é um processo de avaliação dos pesos ambientais associados ao
produto, processo ou atividade, identificando e quantificando o uso de materiais, energia
e descarte ao meio ambiente (from cradle to grave). Foi dado um destaque para o artigo
de Rincón et al. (2013), que acrescenta ainda os chamados fluxos ocultos –materiais
extraídos e não compatibilizados do meio ambiente, mas necessários para se obter o
resultado final.
Bairde Alcorn (1997) apresentam um breve relato sobre os métodos de análise de
energia em quatro níveis, e um estudo sobre a energia embutida em materiais de
construção de edificações residenciais na Nova Zelândia, por meio da comparação dos
coeficientes dos materiais envolvidos os autores concluem que a variação percentual é
muito baixa.
O artigo publicado por Thormark (2001) revela que o consumo total de energia durante
o ciclo de vida de um edifício é um campo de pesquisa em crescimento. A energia
incorporada se torna uma parte considerável do consumo total de energia em edifícios
de baixo consumo energético.A autora cita ainda as vantagens da reciclagem, que
oferece a oportunidade de reduzir a energia incorporada por meiodo reuso desses
materiais. A energia segundo a autora foi responsável por 45% da necessidade total de
energia utilizada e o potencial de reciclagem ficou entre 35% e 40% da energia total
incorporada.
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Mithraratne e Vale (2003) descrevem um método desenvolvido pela Universidade de
Auckland para detalhar a análise do ciclo de vida para uma residência na Nova
Zelândia, baseada na energia embutida e energia operacional requerida, e nocusto do
ciclo de vida ao longo da vida útil do edifício. A pesquisa demonstrou a análise do ciclo
de vida e o uso eficiente dos recursos limitados no setor de construção residencial.
Yung, Lam e Yu (2013) descorrem sobre a auditoria no ciclo de vida energético das
edificações, abordandouma análise de 38 pesquisas que incluíram 206 casos em 16
países cuja finalidade foi oferecer uma base de dados e análise de energia embutida e
energia operacional, fornecendo assim informação útil e confiável para projetistas e
tomadores de decisões na área de sustentabilidade.
Fomentando os estudos sobre a análise do ciclo de vida energético Keoleian et al.
(2003) abordam as dificuldades de modelagem e as implicações de projeto ao analisar o
ciclo de vida energético e o desempenho ambiental de uma edificação universitária com
ciclo de vida útil projetado para 75 anos. Com o objetivo de avaliar o ciclo de vida dos
materiais com relação ao impacto ambiental causado por estes, foram analisados fatores
como consumo de água primário, potencial de aquecimento global, potencial de
destruição da camada de ozônio, potencial de nutrificação e acidificação e a geração de
resíduos sólidos. Com isso, os autores concluem que os serviços de HVAC
(aquecimento, ventilação e ar-condicionado) e o consumo de eletricidade no edifício
representam 94,4% do consumo de energia primária do ciclo de vida. Concluem ainda
que a implementação de tecnologias renováveis reduziria a fase operacional da
edificação e que as mudanças futuras podem influenciar no tempo de vida estimado e no
desempenho ambiental.( KEOLEIAN et al. (2003))
Em seu artigo sobre seleção de materiais para construção civil, Treolaret al. (2001)
defendem a influência na seleção de materiais tanto na energia embutida das
construções quanto na energia operacional. Segundo os autores, para garantir estratégias
mais sustentáveis com relação aos gases do efeito estufa originados pelas construções, a
energia embutida e a energia operacional devem ser otimizadas. Para tal apresentam o
cálculo de energia embutida de diversas opções de materiais utilizados em uma obra.
Demonstram também a redução de energia operacional em edificações através de
estratégias de eficiência termoenergética, como utilização de vidros duplos em janelas e
isolamento térmico através de parede dupla de tijolos.
Na abordagem sobre telhados verdes, Kosareo e Ries (2006) comparam uma cobertura
convencional com um telhado verde extensivo (fina camada de substrato) e um telhado
verde intensivo (espessa camada de substrato), objetivando determinar a opção de
menor impacto ambiental. Os resultados, com base no inventário do ciclo de vida,
mostram que em todos os casos as alternativas com telhado verde são preferenciais, e
indicam que telhados verdes extensivos e intensivos reduzem em cerca de 50% os
impactos ambientais, sendo que o impacto é ainda menor com o telhado verde
intensivo.Castletonet al. (2010) destaca a importância da espessura do substrato nas
coberturas verdes ressaltando que quanto maior a espessura do substrato, maior o
isolamento térmico que este proporciona. Köhler (2002) apresenta os benefícios dos
telhados verdes intensivos e extensivos e realiza um experimento com foco nas
condições térmicas e na retenção de águas pluviais.
Assim como Kosareo e Ries(2006) e Castleton (2010), Köhler (2002) conclui que as
superfícies com telhado verde apresentaram temperaturas mais amenas e com menor
amplitude térmica. As superfícies com telhados vivos retêm as águas pluviais resultando
em menores índices de escoamento. Leeet al. (2013) em sua pesquisa traz uma
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atualização do estado da arte das pesquisas científicas sobre o tema, apontando que
ainda são diversas as pesquisas sobre temperatura das superfícies e retenção de águas
pluviais.
Houveram ainda estudos relacionando os telhados verdes ao “retrofit”, ao sequestro de
CO2, à redução da poluição sonora, entre outros benefícios.
2.2

O estudo do Ciclo de Vida Energético – ACVE na disciplina de
Sustentabilidade Aplicada

Conforme destacado nos artigos analisados, compreender e aplicar uma arquitetura
sustentável não pode ser dissociada da análise dos materiais e seus impactos. Desta
forma o núcleo de discussão da disciplina foi a ACV, mais especificamente,a ACVE
(análise do ciclo vida energético).
Durante o processo fomentou-se a discussão da relação da ACV estuda e os aspectos
ambientais, impactos potenciais e a energia consumida ao longo da vida útil de um
produto, isto é, do “berço ao túmulo”, desde a extração de matéria-prima até a
demolição e descarte, passando por produção, uso e disposição (NBR 14044, 2009).
As crises energéticas da década de 70 colocam a redução do consumo na pauta das
discussões econômicas e ganham o reforço da problemática ambiental, ampliando o
debate para a área da construção civil (CIB, 1999 apudTAVARES, 2006; ROAF, 2006).
Nesse tipo de análise (ACVE) observa-se a importância da chamada Energia Embutida,
sendo o conjunto dos insumos energéticos para a fabricação e transporte de materiaise
outros insumos indiretos relacionados. (TAVARES, 2006)
O projeto arquitetônico quando norteado pela análise do ciclo de vida pode contribuir de
forma importante para a sustentabilidade. As edificações podem produzir sua própria
energia, captar e reciclar sua própria água, utilizar materiais reciclados e promover a
reutilização de resíduos, além de manter o equilíbrio entre o CO2 produzido durante sua
construção e uso e o CO2 transformado novamente em oxigênio mediante o plantio de
árvores em outras áreas (CORBELLA e YANNAS, 2003).
Qualquer atividade de transformação ou transporte de matéria implica em uso de uma
forma de energia. O entendimento dos fluxos energéticos é fundamental para a
compreensão da maneira como se consomem os recursos energéticos disponíveis
(TAVARES, 2006).
O ciclo de vida energético das edificações do programa brasileiro de habitação “Minha
casa, minha vida” foi estudado por Paulsen (2013). A pesquisa mostrou que, no ciclo de
50 anos do projeto, a energia incorporada é 30% do total do ciclo de vida neste período.
Tavares (2006) conclui que 73% do consumo residencial de energia está relacionado à
energia para fabricação de materiais de construção além do transporte e desperdício
junto à energia operacional de cocção. Mas o autor afirma que a oferta interna de
energia no Brasil é de 59% de fontes não renováveis.
Toda a discussão referente a este tema deve ser incorporada como diretriz dentro de um
processo de concepção de um partido arquitetônico. A compreensão que a
sustentabilidade de uma edificação não pode ser analisada meramente pelos materiais
que a compõem, por mais sustentáveis que sejam, mas sim pela sua sustentabilidade
durante todo o ciclo de vida da edificação.
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2.3

As certificações e a importância no desenvolvimento do mercado da
construção civil.

Com o objetivo de compatibilizar os estudos científicos às necessidades dos
profissionais de arquitetura e engenharia, foram incentivadas discussões acerca dos
selos e programas de certificação ambiental de edificações.
As principais certificações utilizadas no Brasil foram analisadas nesta disciplina, a fim
de entender os métodos de certificação dos selos LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design), Aqua (Alta Qualidade Ambiental), Selo azul da Caixa, Selo
Sustentax e Procel Edifica.
A abordagem quanto a importância da interpretação das certificações norteou os
estudos, segundo Xavier (2011),a certificação de um edifício não necessariamente atesta
que o empreendimento seja sustentável ou não, pois é preciso avaliar se a certificação
foi obtida por preencher critérios do selo ou pontuar estrategicamente o suficiente para
receber um status de obra sustentável.Assim, é importante a análise crítica,
considerando que mesmo edifícios certificados podem apresentar características não
sustentáveis.
Destaca-se o estudo de Hilgenberg (2010), que buscou entender o sistema Aqua, e
verificar a sua eficiência na aplicação no Brasil. Segundo o autor, este selo tem grande
credibilidade, visto que os critérios de certificaçãoestão embasados em normas e leis
nacionais e internacionais. Hilgenberg (2010) destaca ainda:
Quanto mais forte for a sensibilização do mercado, mais exigente ele fica e,
com isso, temos mais quantidade e qualidade de produtos certificados. Com a
prática do desenvolvimento de produtos com preocupação ambiental, os
profissionais ficam mais experientes na área e melhor qualificados para
aprimorar técnicas e desenvolver tecnologias com melhor desempenho
(HILGENBERG, 2010).

Outro selo que merece destaque no cenário é o Selo Casa Azul da Caixa Econômica
Federal. "O Selo Casa Azul é uma classificação socioambiental de empreendimentos
residenciais da Caixa Econômica Federal. É o primeiro sistema de certificação criado
para a realidade da construção habitacional brasileira" afirma Grünberg et al. (2014).
Em sua pesquisa destaca que segundo o método de análise hierárquica o Selo Casa Azul
obteve um melhor desempenho que o processo Aqua, mas com pontuações próximas,
segundo os autores a pontuação do LEED for homes foi muito inferior, evidenciando
que os sistemas idealizados para a realidade nacional são mais eficientes (GRÜNBERG
et al. (2014).
2.4

Tecnologias sustentáveis Seminário II

No transcorrer da disciplina, a segunda atividade lançada foi um Seminário em duplas,
que consistiu na pesquisa e análise de materiais mais sustentáveis disponíveis no
mercado, correlacionando-os a estudos publicados em periódicos científicos. A escolha
dos materiais a serem pesquisados foi realizada pelos alunos. A busca pela informação
foi fundamentada na aplicabilidade do material e referencial científico. Este trabalho
teve como objetivo determinar a escolha dos materiais a serem aplicados no projeto
arquitetônico mais sustentável, elaborado paralelamente pelos mestrandos e consistiu a
atividade final de conclusão da disciplina. A finalidade foi obter um conjunto amplo e
completo de materiais mais sustentáveis para compor a edificação. Desta forma, o leque
de materiais e técnicas analisados englobou diferentes aspectos de uma edificação.
Destaca-se a seguir algumas das tecnologias discutidas nessa etapa.
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2.4.1

Elementos de Vedação

Com o objetivo de analisar tecnologias que se diferenciem do sistema tradicional
construtivo no Brasil - alvenaria cerâmica, avaliou-se o sistema de painel cimentomadeira que pode ser utilizado como elemento de vedação, contribuindo assim com o
desempenho térmico e acústico das edificações. Pode ser produzido através de resíduos
de madeira oriundos da construção civil ou das madeireiras, e a quantidade de cimento
utilizada para sua produção é pequena, reduzindo assim a energia embutida e a emissão
de CO2 ou seja diminui o impacto ambiental.
Ainda como material de vedação foi abordado o sistema construtivo Poroton, que é um
bloco cerâmico de tecnologia alemã que tem como diferencial a redução da densidade
do material cerâmico pela adição de materiais orgânicos à massa básica de argilas. Tais
materiais entram em combustão durante o processo de queima dos blocos e deixam
vazios que aumentam a capacidade de isolamento térmico e acústico, além de contribuir
no processo de queima dos blocos, gerando calor e reduzindo o tempo de queima dos
tijolos de 48h, que é o ciclo de queima da cerâmica vermelha tradicional no Brasil, para
24h.
Na Alemanha, a adoção desse processo no decorrer de 10 anos, reduziu em 40% o
consumo energético médio do setor. No entanto, a conclusão em torno desse sistema é
que a precariedade da produção de blocos cerâmicos no Brasil inviabiliza a implantação
do sistema alemão de fabricação, o qual se baseia em diversos controles de qualidade e
processos automatizados.
2.4.2

Esquadrias

Visando a eficiência da edificação explorou-se o estudo de esquadrias de madeira com
vidros duplos, sendo destacada a importância do uso da madeira comparada com outros
materiais. Kamke (2009) afirma que a madeira oferece algumas vantagens, como ser um
recurso renovável e necessitar de menos energia para o processamento, resultando em
menos resíduos poluentes. Como material isolante, a madeira é 400 vezes mais eficaz
do que o aço e 1,8 mil vezes mais eficaz do que de alumínio.
2.4.3

Coberturas

Como soluções de cobertura para edificações, um dos sistemas explorados foi o telhado
verde, que apresenta algumas vantagens em relação aos sistemas tradicionais
comumente utilizados.:
As chamadas coberturas verdes podem constituir alternativas viáveis para
minimizar as altas temperaturas do interior das edificações, provocadas pela
radiação solar excessiva, além de auxiliar as cidades a controlar inundações
(absorvendo uma parte da água pluvial), melhorar a qualidade do ar,
prolongar a durabilidade da cobertura e reduzir custos de energia. (MORAIS
E RORIZ, 2004).

Além da eficiência térmica, destaca-se a capacidade de retenção de água da chuva, que
pode reduzir as enchentes e as ilhas de calor nos centros urbanos. Esse sistema pode ser
utilizado juntamente com placas fotovoltaicas e coletores solares para aquecimento de
água destaca (BALDESSAR, 2012)
Segundo Aldabó (2002) apud Mendonça (2009), é comum a utilização do recurso solar
para o aquecimento residencial passivo e o fornecimento de energia elétrica para
sistemas autônomos remotos. O primeiro grupo faz parte das aplicações térmicas e o
segundo das fotovoltaicas. A conversão térmica ativa consiste no aproveitamento da
2358

energia radiante como calor, enquanto a conversão fotovoltaica transforma a energia
radiante em energia elétrica.
A conversão solar fotovoltaica é um importante meio de substituição aos métodos
convencionais de geração de eletricidade numa época em que problemas ambientais se
agravam e matérias primas se esgotam, tornando-se cada vez mais insustentável a
exploração continuada dos combustíveis fósseis.
2.4.4

Tintas naturais

Foi realizada uma análise sobre opções de tintas ecológicas disponíveis no mercado para
auxiliar a escolha sobre estes materiais no projeto final. Diante dos problemas
relacionados às tintas convencionais, foram encontradas opções com baixos índices de
VOC (volatile organic compounds), identificadas no mercado como “tintas de baixo
VOC”. Na maioria dos casos, utilizam água como solvente em substituição às
substâncias nocivas, além de optarem por pigmentos à base de óxido de ferro ou terra.
2.5

Aplicação dos conceitos: O Projeto

A atividade desenvolvida teve como objetivo a aplicação das técnicas e conceitos
abordados durante toda a disciplina com o objetivo de materializar as pesquisas,
transformando-as em um projeto mais sustentável.
A proposta definida pelo grupo foi elaborado projeto arquitetônico de um laboratório
para o PPGECC - Programa de Pós Graduação em Engenharia da Construção Civil,
atendendo assim a necessidade de docentes e discentes de um espaço de apoio ao ensino
e pesquisa da linha de ambiente construído.
As diretrizes de projeto visam atender as áreas de aprendizagem, pesquisa e convivência
dos alunos.
A proposta foi elaborada embasando-se na sustentabilidade e arquitetura bioclimática,
Enquanto os conceitos plásticos e características desejadas para o empreendimento eram
apontados, o microclima e as estratégias bioclimáticas eram estudados e caracterizaram
a formatação da planta levando em consideração a acessibilidade ao terreno e topografia
do local em um projeto com área de 797,20m², contemplando os usos conforme figura
2. Em paralelo foi realizada a análise do cliclo de vida dos materiais em questão. O
projeto contemplou aplicação de diferentes materiais com baixo impacto ambiental.
Figura 1 - Fachada noroeste do projeto arquitetônico de
conclusão da disciplina.

Figura 2 - Planta de ventos predominantes criada
para o projeto final da conclusão da disciplina.

Fonte; Os autores

Fonte; Os autores
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3

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação desempenha um papel fundamental na consciência dos profissionais para a
construção de um futuro mais sustentável e oportuniza a discussão de propostas teóricas
e práticas relacionadas à temática. As instituições de ensino, básico e superior,
representam um importante fator na disseminação do conhecimento e transmissão de
ideias relacionadas ao tema da sustentabilidade. Segundo Cortese (2003) o campus de
uma universidade comprometida com a sustentabilidade praticaria o que é pregado e
colocaria a sustentabilidade como centro de suas ações, embasando as estratégias para
operações, planejamento, projeto das instalações, compras e investimentos e vincularia
esses esforços para o currículo formal.
Como resultados alcançados, a disciplina apresentou aos mestrandos novas
possibilidades na aplicação de tecnologias através da análise de exemplos concretos e
técnicas para quantificar o impacto ambiental de edificações. A elaboração do projeto
arquitetônico materializou os conhecimentos adquiridos principalmente na análise do
impacto ambiental relacionando os materiais especificados e ao índice de emissão de
CO2.
O desenvolvimento sustentável está diretamente ligado à compreensão coletiva do
quanto nossas atividades influenciam diretamente omeio ambiente. Dessa forma, a
disseminação da pesquisa na temática da disciplina através das instituições de ensino
superior é fundamental a formação dos profissionais de arquitetura e engenharia.
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RESUMO
A ventilação natural é uma estratégia projetual que deve ser usada sempre que possível em países de
clima quente como o Brasil. O uso desta estratégia deve ser priorizado principalmente em projetos
destinados à população de baixa renda como é o caso dos edifícios incluídos no “Programa Minha Casa
Minha Vida”- PMCMV. O objetivo geral deste artigo é discutir a qualidade de projetos de edifícios
multifamiliares criteriosamente escolhidos do PMCMV, do ponto de vista da ventilação natural no
interior de edifícios. Metodologicamente a pesquisa baseia-se em três estudos de caso avaliativos quanto
ao desempenho da ventilação natural interna por meio de simulação computacional com CFD (Computer
Fluid Dynamics). Primeiramente realizou-se a seleção dos edifícios que serviram de estudo de caso e a
consequente modelagem 3D destes, considerando suas aberturas.
Posteriormente realizou-se
caracterização climática dos ventos (de Campinas), para obtenção dos dados de entrada no CFD. Por fim,
realizou-se a simulação computacional da ventilação natural nas três tipologias escolhidas como estudos
de caso para três diferentes ângulos de incidência do vento (0º, 90º e 135º). Foram extraídos resultados
quantitativos (velocidade média do vento em cada ambiente interno) e qualitativos (imagens do fluxo de
ar externo e interno). Entre as tipologias estudadas os resultados apontam para um melhor desempenho de
ventilação interna no edifício da tipologia 1, com planta tipo “H”, no qual a abertura localizada na grande
reentrância representou papel determinante para tal. Na tipologia 2, com planta quadrada, comprovou-se
que a solução projetual de ventilar banheiro e cozinha por meio de abertura localizada na área de serviço
não é eficiente. Porém o pior desempenho foi verificado na tipologia 3 com planta retangular o qual
apresenta maior fachada monolítica (sem reentrâncias). Os apartamentos mais prejudicados foram aqueles
localizados na parte central do edifício. Assim, propõem-se recomendações projetuais visando evitar erros
os quais comumente acontecem em nosso país, uma vez que este tipo de projeto se repete,
independentemente das características climáticas de cada região.
Palavras-chave: Ventilação natural, simulação computacional e habitação de interesse social.

ABSTRACT
The natural ventilation is a project strategy that must be used always when possible, mainly in warm
countries like Brazil. The use of such strategy must be prioritized mainly in projects that has objective to
the low-incomes families, like the buildings included in the very know Brazilian social program “My
House, My Life”– PMCMV. This paper aims the discussion of the natural ventilation into the multifamily
buildings to PMCMV in three different architectonics typologies localized in Campinas city – SP.
Methodologically, this thesis bases in three cases´ studies that evaluate the performance of natural
internal ventilation through computational simulation with CFD (Computer Fluid Dynamics). So, first of
all it was made the selection of the undertaken that were the focus of this case´s research, and the
consequent 3D modeling of those buildings considering their openings. In a second step, it was made the
wind´s climate characterization in Campinas, looking to obtain starting data to CFD. At the end, it was
done the computer simulation to the natural ventilation for the threes typologies chosen as the case´s
study to the three different incident angles of the wind ( 0º,90º e 135º). It were obtained quantitative
results (average speed to the wind in each internal environment) and qualitative (internal and external
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air flow images). Among the three typologies researched, the results points to the better performance for
the internal ventilation in the building of the typology 1, with the plant kind “H”, where the opening
localized on the big reentrance showed important role to that. In the typology 2, it was concluded that the
projectual solution to ventilate the bathroom and kitchen through the opening localized in the service
area it wasn´t efficient.. However, the worst performance was verified to the rectangular building with
the bigger monolithic façade (without reentrances), mainly to the apartments localized in the central part
of the building. Therefore, the biggest research´s contribution is through to the projectual
recommendations aiming to avoid detected mistakes into those studies´ cases, which constantly repeat in
our country, when such kind of project is rather repeated, independently of the climates characteristics in
each region.
Keywords: natural ventilation, computer simulation, public housing.

1

INTRODUÇÃO

Desde que se confirmou a crise no cenário energético mundial, a arquitetura passou a
desempenhar um papel ainda mais importante, pois pode através da correta utilização de
recursos naturais, oferecer aos seus usuários não somente um edifício mais confortável e
saudável, como também eficiente energeticamente. Assim, o uso de estratégias passivas
de resfriamento deveria ser o ponto de partida quando se visa projetos adequados a
climas quentes como é o caso do Brasil. A ventilação natural é um recurso, ou ainda
uma estratégia projetual, que se consolida como uma solução direta e de baixo custo,
trazendo inúmeros benefícios dentre eles o conforto térmico e a eficiência energética,
uma vez que os edifícios bem ventilados não necessitam de climatização artificial.
Este artigo discute o uso da ventilação natural em habitações de interesse social,
especificamente aquelas que estão inseridas no programa do governo federal
denominado “Programa Minha Casa Minha Vida” - PMCMV.
Mesmo sabendo que cada região do Brasil faz parte de um mesoclima com
especificidades que determinam características de projeto diferenciadas, o que ocorre na
pratica é que os projetos deste tipo de habitação no país são repetidos em várias
localidades. Isto acontece, sobretudo por parte das empresas executoras que utilizam o
mesmo projeto arquitetônico numa obra seja em Campinas/SP ou em Fortaleza/CE.
Outra questão é que visando a maior obtenção de lucros por parte das empresas
executoras, os blocos são implantados nos lotes quase que aleatoriamente, considerando
apenas objetivo final de locar o máximo numero possível de blocos por gleba. Com isso,
são esquecidos requisitos tão importantes como a implantação mais eficiente do bloco
frente ao vento dominante, o que confirma que a ventilação natural não é tratada como
item de prioridade nestes edifícios.
2

OBJETIVO

O objetivo deste artigo é apresentar análise de ventilação natural por meio de simulação
computacional em projetos de edifícios do programa “Minha Casa Minha Vida” no
intuito de alertar os projetistas em geral sobre decisões de projeto que podem influenciar
na ventilação interna e consequentemente no conforto térmico dos usuários.
3

METODO

O método adotado neste artigo está dividido em três etapas principais:
1. Seleção e caracterização dos estudos de caso em Campinas/SP
2. Caracterização dos ventos em Campinas/SP
3. Simulação computacional da ventilação natural usando ANSYS CFX
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3.1

Seleção e caracterização dos estudos de caso em Campinas/SP

O PMCMV chegou a Campinas no ano de 2009. No ano seguinte, o panorama de
construções aprovadas pelo programa nesta cidade já era considerado muito grande. O
principal critério para seleção dos empreendimentos foi a abrangência social (por isso
optou-se por edificações multifamiliares), sendo assim, foram selecionados
empreendimentos que tivessem aproximadamente 2 mil unidades habitacionais e que
estivessem na faixa salarial de 0 a 3 salários mínimos, a qual corresponde à população
de baixa renda. Outro fato levado em consideração foi a escolha de empreendimentos
que tivessem seus projetos já aprovados pela Prefeitura de Campinas, pelo simples fato
de serem avaliados edifícios que já estão sendo usados pela população. Por fim foram
selecionados edifícios com tipologias arquitetônicas diferentes, que resultam em plantas
e volumetrias também distintas. Neste artigo serão comparados três estudos de caso,
todos com cinco pavimentos (sendo o térreo o primeiro deles).
O estudo de caso 1 está localizado no conjunto residencial Parque São Bento, na
macrorregião Sudoeste de Campinas e foi entregue à população no fim de 2011. Este
empreendimento possui um total de 2.380 unidades habitacionais distribuídas em 119
blocos. Sua planta de pavimento tipo, mostrada na Figura 1, é do tipo “H”, tipologia
bastante usada no país desde a época dos Institutos de Aposentadorias e Pensões- IAP’s
(BRUNA,2010). Numa rápida análise do projeto, percebe-se que a porta principal de
cada apartamento encontra-se numa posição que não somente compromete a abertura da
janela da sala, como também está alinhada em relação à porta do banheiro. Isto poderia
ter sido evitado ainda na fase de projeto.
O estudo de caso 2 constitui-se numa particularidade. Ele não foi realmente construído
como consta no projeto apresentado pela prefeitura, no entanto, foi escolhido porque a
planta original apresenta ventilação de cozinha e banheiro através da abertura da área de
serviço e esta, infelizmente, não é uma solução projetual difícil de ocorrer neste tipo de
empreendimento. O conjunto localiza-se na macrorregião Sudoeste de Campinas e
apresenta 2700 unidades habitacionais distribuídas em 135 blocos. Quanto à
distribuição interna das unidades habitacionais, há um claro problema de circulação,
pois a porta de entrada quando aberta, interrompe a passagem para o banheiro. Isto
também poderia ter sido facilmente evitado em fase de projeto: apenas a relocação da
porta para a parede ao lado. Nesta tipologia, a sala dá acesso direto aos quartos, não
havendo hall para essa ligação e seu formato é, portanto, bastante longilíneo (Figura 2).
O estudo de caso 3 localiza-se na macrorregião Sul de Campinas, às margens da rodovia
Anhanguera SP330. O empreendimento total apresenta 2120 unidades habitacionais
distribuídas em 53 blocos, resultando em oito unidades habitacionais por pavimento
(Figura 3). Esta construtora habitualmente constrói blocos conjugados dois a dois com
parede geminada, o que é uma tendência atual deste mercado devido à vantagem de
ganhar mais espaço na gleba para acomodar mais blocos. O resultado final é um edifício
bastante alongado com duas fachadas monolíticas dotadas de pequena reentrância e
duas fachadas menores com reentrância considerável. Internamente possui 4 unidades
habitacionais de canto iguais entre si (ap1, ap4, ap5 e ap 8), e as demais unidades
habitacionais na parte central do edifício, também iguais entre si (pior distribuição
interna). Diferentemente dos outros, este edifício apresenta banheiro entre os quartos, e
não ao lado da cozinha.
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Figura 1: planta baixa estudo de caso 1

Fonte: autora

Figura 2: planta baixa estudo de caso 2

Fonte: autora

Figura 3: planta baixa do estudo de caso 3

Fonte: autora

3.2

Caracterização dos ventos em Campinas/SP

A caracterização de ventos se fez necessária, pois se precisava criar um cenário próximo
à realidade nas simulações computacionais. A estação utilizada pertence ao posto
metereológico do Instituto Agronômico de Campinas- IAC, localizado na Fazenda
Santa Elisa (latitude de 22o53' S; longitude de 47o5' W; altitude de 664 m). Este posto
localiza-se numa zona próxima a um dos empreendimentos estudados (estudo de caso 3)
e com rugosidade similar a dos empreendimentos (região suburbana). Para tal
caracterização foram enviados, pela estação, dados de velocidade do ar e direção do
vento. Os dados enviados eram diários e horários, abrangendo um período de nove anos
consecutivos (de 2001 à 2010). Sequencialmente procedeu-se a determinação das
direções predominantes dos ventos e a consequente velocidade média representativa de
cada direção. A Figura 4 mostra os intervalos que foram considerados como sendo de
cada direção no banco de dados. Em Campinas verificou-se que a direção predominante
é Sudeste com velocidade média representativa de 3,59m/s seguida da direção Norte,
com velocidade média de 2,64m/s.
Assim, decidiu-se simular as direções 0º (usou-se banco de dados direção Norte), 135º
(banco de dados da direção Sudeste) e 90º (usou-se banco de dados do vento Leste com
velocidades médias de 2,17 m/s), pois a intenção é mostrar aos projetistas o
comportamento da ventilação interna destas tipologias em pelo menos três diferentes
incidências de vento em relação à geometria dos edifícios (que são simétricos). Assim o
projetista pode entender o que ocorre nas demais orientações, como mostra a Figura 5.
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Figura 4: intervalos de valores de
direção registrados pela estação IAC
considerados no banco de dados.

Fonte: autora

Figura 5: esquema gráfico indicativo da
implantação do edifício 1 diante dos ventos
simulados de 0º, 90º e 135º.

Fonte: autora

Sendo assim os valores de velocidade média e direções foram usados nas simulações
apenas para se tentar reproduzir um cenário de ventilação externa ao edifício próximo a
uma realidade existente – no caso escolheu-se a cidade de Campinas. No entanto as
análises podem ser consideradas para outras localidades desde que se entenda a posição
do bloco em relação ao vento dominante local e, que se considerem os valores de
velocidade média do mesmo a uma altura de 10m.
3.3. Simulação computacional da ventilação natural com ANSYS/CFX
Para a referida pesquisa utilizou-se o CFX 13.0 produzido pela empresa ANSYS e
devidamente licenciado no laboratório da Engenharia Química. As simulações foram
executadas por um “cluster” computacional com 90 nós de processamento de 3GHz. O
ANSYS-CFX compõe-se de quatro módulos nos quais podem ser executadas etapas da
simulação que vão desde a confecção do modelo até o tratamento dos resultados. Antes
de qualquer passo, fez-se necessária a construção dos modelos a serem simulados.
Os modelos tridimensionais foram confeccionados no AutoCad e exportados para o
ICEM CFD. Nos três modelos utilizou-se a altura de parede de 2,4m com laje de 10cmcomo os modelos tem 5 pavimentos (térreo +4), a altura total dos edifícios foi de
12,5m.Nestes modelos todas as janelas foram consideradas abertas assim como as
portas internas, com exceção da porta de entrada do apartamento, que por questões de
privacidade/segurança normalmente permanecem fechadas.
Apenas aberturas efetivas para ventilação foram consideradas nas janelas. Ou seja, nas
cozinhas, quartos e salas, onde o tipo de esquadria utilizado foi janela de correr,
considerou-se apenas 50% do tamanho da esquadria. Já nos banheiros, o tipo de
esquadria utilizada foi basculante com abertura total, então a área efetiva de abertura é
igual à área da janela.
O próximo passo foi a definição do domínio. Como o objetivo era avaliar a ventilação
interna do edifício, utilizou-se um domínio cúbico. Esta decisão deu agilidade às
simulações uma vez que mudando as coordenadas vetoriais do vento incidente (direção
e velocidade de referência), foi possível fazer uma nova simulação utilizando a mesma
malha e o mesmo modelo.
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Quanto à malha, os principais parâmetros seguiram padrões estabelecidos em outras
simulações computacionais de ventilação natural (PRATA, 2005; LEITE, 2010).
Utilizou-se a malha tetraédrica em função do tempo de simulação, além de que, se
ajusta melhor a geometrias complexas. Refinou-se as Parts CHAO e PREDIO onde o
tamanho máximo do tetraedro foi de 0,3m.
No CFX-Pre as condições iniciais seguiram o padrão indicado pelo CFX para este tipo
de simulação, apenas ressalta-se a escolha do modelo de turbulência. Utilizou-se o
modelo de turbulência híbrido conhecido pela sigla SST que reúne dois tipos de
modelos: o k-ε (k-Epsilon), que é mais usado para escoamentos externos e o k-ω (kômega), o qual é mais usado em escoamentos confinados ou junto às paredes. Esta
decisão deu-se em função do objetivo geral que visa à ventilação interna dos edifícios
escolhidos como estudos de caso.
As condições de contorno são um conjunto de parâmetros aplicados às parts do
domínio, que interferem diretamente no escoamento. Neste artigo utilizou-se a equação
de perfil logarítmico do vento como dado de entrada (INLET) onde o valor da
velocidade a 10m foi substituído pelo valor médio encontrado em cada direção.
No CFX-Post, foram gerados três planos horizontais localizados respectivamente a
1,5m, a 6,5m e a 11,5m do solo. Essas alturas foram escolhidas por corresponderem à
altura de zona de respiração humana (em média 1,5m acima do piso) do primeiro,
terceiro e quinto pavimentos. Além de recursos de análise qualitativa do fluxo de ar
interno, como é o caso de visualização por meio de vetores, utilizou-se ferramenta
denominada Isoclips, que corresponde a um corte na simulação segundo parâmetros do
domínio (distâncias nos eixos x e y) fornecidos pelo usuário. Criada a Isoclip, o usuário
pode obter informações sobre diversas variáveis tendo por base cálculos realizados nos
nós da malha tetraédrica localizados naquele local. Esta ferramenta permitiu a obtenção
dos valores de velocidade média do ar em cada ambiente nos três planos em questão se
aproximando assim da metodologia proposta por Givoni (1962).
4. ANÁLISE DE RESULTADOS
A seguir serão apresentados os resultados obtidos para 3 direções de vento incidente: 0°
(vento Norte), 90° (vento Leste), incidência de vento oblíqua à 135º (vento Sudeste).
Como os edifícios estudados são simétricos, estes resultados podem ser rebatidos.
Para cada estudo de caso inicialmente são tecidas análises qualitativas, obtidas de
imagens vetoriais do fluxo de ar no interior dos apartamentos relacionadas a direção e
percurso do vento. Em seguida apresentam-se as análises quantitativas obtidas das
velocidades médias registradas nas Isoclips. Para estas análises de velocidades médias
estabeleceu-se uma escala cromática de valores relacionados ao conforto térmico
(Figura 6). Esta escala foi desenvolvida com base no trabalho de Cândido et al (2010).
Figura 6: escala cromática de velocidades médias (m/s)

Fonte: autora.

Os resultados que serão apresentados a seguir foram obtidos da seguinte maneira:
realizou-se classificação cromática das velocidades médias de cada ambiente para as
três alturas de pavimento estudadas (primeiro, terceiro e quinto pavimentos). A seguir
foram obtidos os diagramas finais sempre representando dois dos três resultados
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encontrados. Ou seja, sempre a maioria. Assim é possível dar um panorama geral do
desempenho da tipologia por direção de vento incidente.
4.1 Estudo de caso 1
Em linhas gerais quando o vento incidiu a 0º (Figura 7) o fluxo de ar que percorreu os
apartamentos a barlavento (ap1 e ap2) entrou pela abertura da sala –posicionada na
grande reentrância- e usou as aberturas da cozinha e banheiro como saída. Este sentido
de percurso, onde o ar entra por uma zona seca e sai por zonas de áreas molhadas,
responsáveis pela grande produção de odores, é considerado correto e deve ser buscado
sempre que possível pelos projetistas. Porém nos demais apartamentos, ap3 e ap4 - os
quais se localizam à sotavento- apesar do mesmo sentido, os valores de velocidades
médias foram baixíssimos.
Para incidência à 90º (Figura 8), a eficiência da ventilação ficou totalmente concentrada
nos ambientes que possuem abertura direta para esta posição (cozinhas e banheiros),
funcionando como entrada de ar (zona de pressão positiva) e na sala por ter abertura que
funcionou como saída de ar (localiza-se numa zona de pressão negativa). Ou seja, nestes
apartamentos o vento vai da cozinha para a sala estando os quartos sem ventilação. A
simples adoção de outra abertura ou do deslocamento da existente para a fachada de
vento incidente mudaria este resultado.
Já na incidência à 135º (Figura 9) identificou-se um maior incremento da ventilação nos
apartamentos 2 e 4 e deficiência nos apartamentos 1 e 3 . No apartamento 4 além de ser
ótima a ventilação em todos os ambientes, ela ocorreu no sentido correto,
contrariamente ao apartamento 2.
Figura 7: síntese dos Figura 8: síntese dos Figura 9: síntese dos
resultados da tipologia 1. resultados tipologia 1. resultados tipologia 1.
Vento incidente 0º.
Vento incidente 90º.
Vento incidente 135º.

Fonte: autora.

Fonte: autora.

Fonte: autora.

4.2. Estudo de caso 2
Nesta tipologia, com incidência de vento a 0º (Figura 10), de uma maneira geral, nem os
apartamentos à barlavento apresentaram valores de velocidades médias adequados ao
conforto ( com exceção da área de serviço e quarto com abertura lateral).
Na incidência de vento à 90º (Figura 11), somente os quartos com aberturas localizadas
à barlavento (quartos D dos apartamentos 2 e 3) apresentaram resultados satisfatórios do
ponto de vista de ventilação natural para conforto térmico. Nos demais ambientes,
mesmo nos apartamentos à barlavento, os resultados foram ruins. O desempenho geral
desta tipologia para incidência de vento à 90º é considerado muito baixo.
Para vento incidente à 135º o apartamento mais bem ventilado foi o apartamento 4.
Ainda assim a sala e o quarto C apresentaram deficiência de ventilação indicando
provável desconforto térmico para calor nestes ambientes. O apartamento 3 por ter a
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maior parte das aberturas sob pressão positiva, não apresentou boa ventilação. O
apartamento 1 , como já era esperado por localizar-se à sotavento, também não obteve
bons resultados, com exceção do quarto D (eixo do edifício) o qual apresentou
ventilação adequada devido a diferença de pressão nas aberturas.
Figura 10: síntese dos Figura 11: síntese dos Figura 12: síntese dos
resultados da tipologia 2. resultados da tipologia 2. resultados da tipologia 2.
Vento incidente 0º.
Vento incidente 90º.
Vento incidente 135º.

Fonte: autora.

Fonte: autora.

Fonte: autora.

4.3. Estudo de caso 3
Para ventos a 0º (Figura 13) apenas os apartamentos de canto à barlavento (ap1 e ap4),
apresentaram ventilação regular, pois as aberturas de cozinha e quartos serviram de
entrada e a abertura da sala, posicionada na grande reentrância, serviu como saída de ar.
Os demais apartamentos a barlavento, por apresentarem aberturas todas voltadas para a
mesma fachada, sob a mesma pressão do vento, não apresentaram ventilação cruzada, e
sim unilateral. Nos apartamentos à sotavento os resultados foram péssimos.
Praticamente o mesmo resultado pode ser observado para incidência à 90º (Figura 14),
onde dos 8 apartamentos, apenas 2 apresentaram ventilação natural cruzada.
Figura 13: síntese dos resultados da Figura 14: síntese dos resultados da
tipologia 3. Vento incidente 0º.
tipologia 3. Vento incidente 90º.

Fonte: autora.

Fonte: autora.

Com vento incidente à 135º a situação melhorou um pouco (Figura 15) para os
apartamentos do centro à barlavento pois houve incremento de diferença de pressão nas
aberturas, mas nada significativo para conforto térmico. Os melhores resultados foram
nos apartamentos de esquina, 4 e 8. No apartamento 4 o sentido da ventilação acontece
de forma desejável (da sala para quartos e cozinha) , já no apartamento 8 ocorre sentido
inverso (ventilação vinda da cozinha para sala), o que deve ser evitado pelo projetista.
Figura 15: síntese dos resultados da tipologia 3. Vento incidente 135º.

Fonte: autora.
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4.3. Comparação entre os estudos de caso
Para comparar as três tipologias realizou-se tratamento estatístico do banco de dados das
velocidades médias em todos os ambientes nas três alturas de pavimento e nas três
direções de vento dominante. Foi necessário utilizar um procedimento estatístico de
comparação de médias, denominado análise de variância- ANOVA, a fim de obter
evidências sobre quais diferenças foram estatisticamente significativas. Foram
elaborados gráficos (Figuras 16 e 17) para demonstrar o “perfil das velocidades médias”
considerando estes fatores que foram diferentes estatisticamente.

Figura 16: Perfis de velocidades médias do ar por
ângulo (a) para as três tipologias

Figura 17: Perfis de velocidades médias do ar por
ambiente (b) para três tipologias

Resumidamente a tipologia 1 apresentou melhor desempenho que as demais nos três
ângulos de incidência. Além disso, nos três estudos de caso a incidência a 135º foi
melhor que as demais. Relativo aos ambientes, o estudo de caso 1 apresentou maiores
velocidades médias do ar em quase todos, exceto nos quartos, onde é superada pela
Tipologia 2. Esta, por sua vez, mostrou um péssimo resultado no banheiro (WC) e
cozinha, os quais são ventilados pela área de serviço. Em relação à Tipologia 3, é
interessante notar que as médias de velocidades permanecem praticamente constantes
em todos os ambientes, nos quais foram registrados valores baixíssimos.
5. CONCLUSÕES
Primeiramente alerta-se para a implantação do edifício no lote. Nesta pesquisa
investigou-se três implantações diferentes dos blocos perante o vento dominante e
constatou-se que a posição de implantação oblíqua (ou diagonal) do edifício em relação
ao vento dominante é a mais indicada para as três tipologias estudadas.
Quanto ao aspecto geométrico dos edifícios, observou-se que o uso de reentrâncias nas
fachadas incrementa a diferença de pressão nas aberturas ali contidas. Entre as três
tipologias estudadas a tipologia 1, com grande reentrância central na fachada,
apresentou os melhores resultados de ventilação nos apartamentos. Para o caso de
edifícios com circulação vertical central e sem bandeiras nas portas internas e principal
(como é o caso deste tipo de habitação), afirma-se ainda que edifícios monolíticos e
muito alongados, com fachadas desprovidas de reentrâncias, resultam em apartamentos
centrais desprovidos de ventilação, como ocorreu na Tipologia 3. Portanto, este tipo de
solução formal/volumétrica precisa ser repensada. Uma alternativa seria promover
captação de ventilação no hall central dos apartamentos (boa solução são elementos
vazados) para aumentar a permeabilidade desta fachada ao vento, e nos apartamentos,
promover uso de aberturas altas, como bandeiras, ou portas de entrada ventiladas.
A simetria formal comprometeu os resultados das três tipologias, impedindo que o bom
desempenho fosse superior a 50% dos apartamentos. Se os apartamentos fossem
pensados de modo mais independente uns dos outros no tocante à posição e quantidade
de aberturas, bem como configuração do ambiente interno, talvez pudessem ser
atingidos melhores resultados. É claro que pra isso, estudos prévios devem ser
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realizados, inclusive em CFD’s, para que o projetista chegue a uma solução mais
eficiente do ponto de vista da ventilação natural, porém viável para o executor.
Evitar usar aberturas de um ambiente para ventilar ambientes adjacentes, como ocorreu
com cozinhas e banheiros da Tipologia 2. Definitivamente esta solução de projeto não
garante resultados satisfatórios de ventilação natural nos ambientes desprovidos de
aberturas externas próprias, independentemente da altura do pavimento.
Por fim recomenda-se o planejamento dos ambientes internos, conhecendo a posição do
vento dominante local em relação ao edifício, de modo que o sentido do fluxo de ar seja
previsto sempre partindo de zonas “secas” para zonas “molhadas”, mantendo a
qualidade do ar interior mais saudável e os ambientes mais confortáveis termicamente
através do uso da ventilação natural resultando em baixo consumo energético. Espera-se
que muitos outros trabalhos possam colaborar com esta temática e que tenhamos em
breve projetos do PMCMV de maior qualidade em todo o país.
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RESUMO
A construção civil brasileira encontra-se num período de grandes transformações. Um das razões está
associada com a homologação da ABNT NBR 15575 (2013), destacando-se a avaliação de desempenho
de edificações, fato novo para o Brasil. Esse cenário é propício para disseminar e aplicar o conceito de
desempenho na concepção de edificações e, por consequência, melhorar a qualidade dos projetos. Diante
desse contexto, este trabalho tem por objetivo mostrar as melhorias e modificações realizadas nos projetos
e protótipos de edificações após a avaliação de desempenho de seus sistemas construtivos conforme a
ABNT NBR 15575 (2013). O presente estudo de caso é constituído por edificações habitações de
interesse social (HIS) térreas que, no momento atual, incorpora novas tecnologias aos sistemas
construtivos. Foram selecionadas para o estudo de caso quatro edificações HIS térreas constituídas de
sistemas de vedações verticais externas (SVVE) inovadores. Para a avaliação de desempenho dos SVVE
utilizou-se o método de ensaio experimental para avaliar os requisitos de segurança estrutural e
habitabilidade. Os resultados dos ensaios de impacto de corpo mole (estrutural) e de estanqueidade à água
da chuva (habitabilidade) indicaram a necessidade de intervenção nos protótipos de forma a atender aos
requisitos de desempenho da ABNT NBR 15575 (2013). As intervenções propostas foram implementadas
com resultado satisfatório e, por consequência, os projetos foram alterados. Com o estudo foi possível
concluir que a avaliação de desempenho por meio de ensaios experimentais proporciona conhecimento
prévio do comportamento em uso de SVVE e contribui significativamente para a melhoria da qualidade
do projeto. Outra conclusão percebida neste trabalho diz repeito ao início de um novo processo de
concepção de edificações habitacionais: a concepção “por desempenho”.
Palavras-chave: avaliação de desempenho, melhoria da qualidade de projeto, edificações habitacionais.

ABSTRACT
The Brazilian construction industry is in a period of great change. One of the reasons is associated with
the approval of ABNT NBR 15575 standard (2013), highlighting the performance evaluation of buildings,
something new in Brazil. This scenario is conducive to disseminate and apply the concept of performance
in the design of buildings and consequently improve the quality of projects. Given this context, this work
aims to show the improvements and modifications in the designs and prototypes of buildings after the
performance evaluation of its systems according to ABNT NBR 15575. This case study consists of social
housing (HIS) that incorporate new building technologies for its systems. We’ve selected for the case
study four ground floor buildings constructed with innovative vertical external sealing systems (SVVE).
For the performance evaluation of SVVE we’ve used the experimental testing method to assess the
requirements of structural safety and habitability. The results of the soft body impact testing (structural)
and water tightness testing (habitability) indicated the need for intervention in the prototypes in order to
meet the performance requirements of ABNR NBR 15575(2013). The proposed interventions were
implemented with satisfactory results and therefore there was an improvement in projects. The studied
SVVE were considered adequate for the parameters adopted by ABNT NBR 15575. In this study it was
concluded that the performance evaluation through experimental testing provides prior knowledge of the
behavior of SVVE in use and contributes significantly to improve the quality of design. Another
conclusion implicates in a new process of designing residential buildings: a design "by performance".
Keywords: performance evaluation, quality improvement project, residential buildings.
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1

INTRODUÇÃO

O Brasil, até recentemente, não dispunha de uma sistemática de avaliação de
desempenho para caracterizar o comportamento em uso das edificações. Esse cenário
começou a mudar com a criação e homologação da ABNT NBR 15575 (2013) que tem
na sua concepção a filosofia de avaliar o desempenho de sistemas construtivos de
edificações habitacionais. A avaliação de desempenho tem por objetivo conhecer
previamente o comportamento em uso de componentes, elementos e sistemas
construtivos que compõem as edificações.
No intuito de padronizar à avaliação de desempenho a ABNT NBR 15575 (2013)
contém uma síntese de métodos de avaliação, subdivididos em grandes grupos: análise
de projeto, simulações, ensaios e inspeções técnicas. Para Lorenzi (2013) a definição de
qual ou quais métodos utilizar está ligada ao tipo de resultado que se quer obter, sendo,
por vezes, necessário combiná-los para se obter um melhor resultado.
Desta forma, o Brasil encontra-se num momento de consolidação da avaliação de
desempenho, recomenda pela ABNT NBR 15575 (2013), com especial atenção ao
método de ensaios de desempenho, que visa o conhecimento prévio do comportamento
em uso dos sistemas construtivos que compõem as edificações. Lorenzi (2013) relata
que, dentre os métodos de avaliação, o método de ensaios tem papel de destaque, visto
que avalia o produto (componente, elemento e sistema construtivo) em sua utilização ao
simular condições de exposição em protótipos (escala reduzida ou real), podendo ser
realizado em laboratório ou e campo.
Diante destes aspectos, este trabalho explora a hipótese de que a realização da avaliação
de desempenho de sistemas construtivos, por meio de ensaios, aprimora e impulsiona a
melhoria da qualidade do projeto de edificações habitacionais. Isso ocorre em função de
que as informações obtidas nos resultados dos ensaios podem indicar a necessidade ou
não de modificações nos projetos, para que os mesmos atendam às exigências de
desempenho, adotadas na ABNT NBR 15575 (2013).
Tendo como base o exposto acima, o objetivo deste trabalho é identificar e apresentar
as melhorias realizadas nos projetos de edificações habitacionais que ocorrem após a
avaliação de desempenho, por meio dos ensaios recomendados na ABNT NBR 15575
(2013). Algumas limitações se fazem necessárias para viabilizar a realização deste
trabalho:
 a amostra é composta por edificações habitacionais de interesse social (HIS) térreas,
que, por possuir um elevado peso no mercado imobiliário, é aquela que, no atual
momento, está a incorporar novas tecnologias aos sistemas construtivos;
 o estudo de caso é formado por quatro edificações HIS térreas compostas por
sistemas de vedações verticais externas (SVVE) inovadores;
 os ensaios selecionados para serem aplicados nos SVVE inovadores estão adequados
a capacidade do Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais (LEME) da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

2

DESEMPENHO DE EDIFICAÇÕES

O conceito de desempenho associado a edificações habitacionais começou a ser
formulado em meados do século XX, mais precisamente na década de 60, na França,
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onde Blachere (1969) associou o comportamento do edifício quando da utilização ao
desempenho.
A concepção da norma ISO 6241(1984) foi um marco para a cultura de aplicação do
conceito de desempenho no que se refere a concepção de edificações habitacionais e foi
incorporada em muitos países, principalmente no continente Europeu.
O International Council for Research and Innovation in Building and Constrtuction –
CIB (1995) sistematizou e difundiu o conceito de desempenho como sendo o
comportamento de um produto em utilização. O Performance Based Building – PeBBu
(2005) acrescentou nesse conceito o termo “durante o ciclo de vida”. Alguns autores
brasileiro, estudiosos do assunto, Mitidieri Filho (2007), Borges (2008), Covelo Silva
(2010), Thomaz (2012) e ABNT NBR 15575 (2013) comungam o conceito de
desempenho como sendo o comportamento em uso de um edifício e seus sistemas,
desde que cumpra com a função para o qual foi projetado nas condições de exposição.
De acordo com Lorenzi (2013) o desempenho de uma edificação será alcançado quando
existir equilíbrio entre três fatores, ao longo da vida útil: o meio ao qual a edificação
está inserida, a função a qual a edificação se destina e a composição dos sistemas
construtivos que a constituem. Para atigir esse equilíbrio é fundamental conhecer o
comportamento dos sitemas construtivos antes de serem aplicados na concepção da
edificação e, para isso, é de extrema relevância que seja realizada a avaliação de
desempenho de edificações.

3

MÉTODO

A pesquisa caracteriza-se como descritiva experimental por descrever fatos, referindo-se
a análises quantitativas e qualitativas, e por registrar a maneira que ocorrem os
acontecimentos, as interpretações e a avaliação dos resultados.
A pesquisa também é caracterizada como exploratória em função do estudo científico
possuir poucas informações a respeito do desempenho de sistemas construtivos
inovadores.
O estudo de caso é constituído por quatro edificações habitações de interesse social
(HIS) térreas que são compostas por sistemas de vedações verticais externas (SVVE)
inovadores. Cada edificação ficou denominada por um modelo (A, B, C ou D) e foi
classificada por suas características quanto à composição de seus SVVE, conforme
estabelecido na ABNT NBR 15575– Parte 2 (2013): um componente/elemento
estrutural é considerado LEVE quando a massa específica for menor ou igual a 1.200
kg/m³ ou o peso próprio menor ou igual a 60 kg/m². As características básicas dos
modelos selecionados para o estudo de caso estão apresentadas no Quadro 1.
A partir da definição da amostra foram selecionados e aplicados os ensaios
experimentais de desempenho quanto a segurança estrutural e estanqueidade a água da
chuva.

2374

Modelo

Quadro 1 - Resumo dos modelos das edificações HIS térreas estudadas

Descrição Sucinta dos Sistemas Construtivos

Tipo de
Inovação

Sistema Construtivo: PESADO

A

Estrutural e
Vedação
Vertical
(Parede):

Paredes em concreto armado,
externa, espessura 120 mm, e
internas, espessura de 100 mm.

Vedação
Horizontal
(Piso):

Contrapiso de concreto.

Cobertura:

Estrutura metálica, telha cerâmica e
forro de PVC.

Aberturas:

Portas de madeira e janelas de PVC

Paredes de
concreto
moldado no
local.

Sistema Construtivo: PESADO
Estrutural:

B

Vedação
Vertical
(Parede):

Pilares e vigas em concreto armado.
Placas pré-moldadas de concreto
armado (350x2600x 50) mm, largura,
altura e espessura, respectivamente.

Vedação
Horizonta
l (Piso):

Placas pré-moldadas de concreto
armado para laje, piso com espessura de
100 mm.

Cobertura
:

Estrutura em madeira, telha cerâmica e
forro de madeira.

Aberturas:

Portas e janelas em madeira.

Paredes de
concreto prémoldado.

Sistema Construtivo: PESADO

C

Estrutural
e Vedação
Vertical
(Parede):

Paredes tipo sanduíche constituída de
perfis de PVC com o preenchimento
em concreto, espessura de 750 mm.

Vedação
Horizontal
(Piso):

Contrapiso de concreto.

Cobertura:

Estrutura metálica e telha cerâmica e
forro de PVC.

Aberturas:

Portas de madeira e janelas de PVC.

Paredes de
concreto
moldado no
local com
forma
permanente
de PVC.

Sistema Construtivo: LEVE

D

Estrutural
e Vedação
Vertical
(Parede):

Paredes em painéis sanduíche de placas
de aço galvalume com núcleo de
poliuretano expandido (PU),
(Lx2500x60) mm, largura variável,
altura e espessura, respectivamente.

Vedação
Horizontal
(Piso):

Contrapiso de concreto.

Cobertura:

Telha sanduíche autoportante de placa
de aço galvalume e núcleo de EPS.

Aberturas:

Portas compostas painéis sanduíche de
placas de aço galvalume com núcleo de
poliuretano expandido (PU) e janelas
de alumínio.
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Paredes
sanduíche de
chapas de
aço
galvalume
com núcleo
de
poliuretano
expandido
(PU).

Imagem
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste item são apresentados e discutidos os resultados dos ensaios experimentais de
desempenho aplicados aos SVVE dos modelos A, B, C e D e, também, as melhorias
necessárias aos projetos e protótipos para o atendimento a ABNR NBR 15575 (2013).
As melhorias estão focadas no requisito de segurança estrutural e habitabilidade, visto
que os resultados dos ensaios de impacto de corpo mole e estanqueidade à água da
chuva.
O Quadro 2 apresenta os ensaios realizados e o atendimento aos requisitos de
desempenho da parte 4 da ABNT NBR 15575 (2013). O resultado do conjunto de
ensaios evidenciou a necessidade de mudanças no projeto do modelo A, C e D. As
modificações foram realizadas e os protótipos para os ensaios foram alterados, a fim de
possibilitar novos ensaios para avaliar as alterações.

Quadro 2 – Ensaios de desempenho realizados nos SVVE dos modelos A, B C e D.

4.1

Modelo

Local

A

Protótipo
(escala real)

B

Protótipo
(escala real)

C

Protótipo
(escala real)

D

Protótipo
(escala real)

Tipo de Ensaio

Atende a ABNT NBR
15575 (2013)

Estanqueidade à água da chuva
Corpo Mole Porta
Fechamento brusco porta
Corpo Mole
Corpo Duro
Estanqueidade à água
Corpo Mole
Corpo Duro
Estanqueidade à água
Corpo Mole
Corpo Duro
Peças Suspensas
Corpo Mole Portas

NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO
SIM
SIM
SIM

Fechamento brusco de porta

SIM

Estanqueidade à água

NÃO

Ensaio de impacto de corpo mole

O ensaio de impacto externo de corpo mole recomendado na ABNT NBR 15575 (2013)
tem como objetivo analisar o comportamento do SVVE, com e sem função estrutural,
quanto à resistência mecânica ao ser submetido a impactos sucessivos de energias
distintas. O procedimento de ensaio consiste em abandonar um corpo mole de 40 kg em
pêndulo livre, de alturas distintas, para produzir impactos com energias diferentes e
avaliar o deslocamento horizontal instantâneo (dh) e residual (dhr) e degradações que
possam comprometer a função do SVVE.
O ensaio foi aplicado no SVVE dos modelos B, C e D. O SVVE do modelo A tem este
ensaio dispensado, pela diretriz SINAT nº001 revisão 02. Os resultados dos ensaios de
impacto de corpo mole quanto aos deslocamentos horizontais instantâneos (dh) e
residuais (dhr) para cada modelo estão apresentados no Quadro 3, bem como o limite
dos deslocamentos para a energia de 240J.
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Descrição dos
SVVE
Modelo B
SVVE sem função estrutural
Altura (h) =
2600 mm
Espessura (e) = 50mm
Modelo C
SVVE com função estrutural
Altura (h) =
2500 mm
Espessura (e) = 75 mm
1 º Ensaio Modelo D
SVVE com função estrutural
Altura (h) =
2500 mm
Espessura (e) = 60 mm
2 º Ensaio com modificações
no protótipo do Modelo D
SVVE com função estrutural
Altura (h) =
2500 mm
Espessura (e) = 60 mm

Deslocam
entos

Quadro 3 – Resumo dos resultados dos ensaios de impacto de corpo mole nos SVVE dos modelos B, C e D

120 J

180 J

240 J

360 J

480 J

720 J

dh

2,80

3,10

6,10

9,70

12,80

-

dhr

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

-

dh

3,80

5,00

6,70

8,80

10,00

dhr

0,00

0,00

0,00

0,00

dh

13,6

16,9

23,5

dhr

0,00

0,00

dh

11,5

dhr

0,00

Resultados dos deslocamentos (mm)
para cada Energia (Joules)

Imagem Ensaio

Resultado e limite de dh e dhr
para Energia de 240 J
Limite
dh ≤ h/125
dh ≤ 20,8 mm

Resultado
APROVADO

dhr ≤ h/625
dhr ≤ 4,16 mm

APROVADO

12,80

dh ≤ h/250
dh ≤ 10,0 mm

APROVADO

0,10

0,30

dhr ≤ h/1250
dhr ≤ 2,0 mm

APROVADO

-

-

-

dh ≤ h/250ª (dobro)
REPROVADO
dh ≤ 20,0 mm

0,00

-

-

-

dhr ≤ h/1250
dhr ≤ 2,0 mm

APROVADO

16,0

19,0

25,7

27,4

38,4

dh ≤ h/250ª (dobro)
dh ≤ 20,0 mm

APROVADO

0,00

0,00

0,20

0,20

0,30

dhr ≤ h/1250
dhr ≤ 2,0 mm

APROVADO

ªPara sistemas LEVES, podem ser permitidos dh iguais ao dobro de sistemas PESADOS, desde que o dhr atenda ao valor máximo adotado na ANBT NBR 15575 (2013)
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A uma energia de 240J os SVVE dos modelos B e C têm comportamentos praticamente
iguais e estão adequados aos parâmetros estabelecidos na norma. O SVVE do modelo D
apresenta deslocamento horizontal instantâneo (dh) superior ao limite estabelecido na
norma. O modelo D sofreu modificações para atender ao limite adotado na Parte 4 da
ABNT NBR 15575 (2013). A solução adotada foi um reforço estrutural na parte
superior do SVVE, denominado “Reforço na parte superior do SVVE”, conforme mostra
Figura 1.

Figura 1 – Solução adotada: (a) desenho esquemático do reforço estrutural na
parte superior do SVVE e (b) vista da chapa de aço

Detalhe
Barra de aço

Reforço Estrutural
Chapa de (12,75 x 50) mm

(a)

(b)

Após a instalação do reforço estrutural o SVVE do modelo D foi submetido novamente
ao ensaio de impacto de corpo mole. O resultado indicou que a solução adotada foi
adequada, levando-se em questão o deslocamentos horizontal instantâneo (dh) e residual
(dhr) (Quadro 3). Não foram observadas degradações estruturais no SVVE, nem
problemas no sistema como um todo.

4.2

Ensaio de estanqueidade à água da chuva

O ensaio de estanqueidade à água objetiva analisar o comportamento quanto à
dificuldade de penetração de água das chuvas através do SVVE (elemento) e interface
entre sistemas construtivos adjacentes ao SVVE. O ensaio consiste em submeter o
SVVE a exposição à chuva com vento, durante 7 (sete) horas consecutivas, levando em
consideração as condições de exposição expressas pela ABNT NBR 6123 (1988).
O ensaio foi aplicado no SVVE dos modelos A, B, C e D. O resultado indicou que três
dos quatro sistemas inovadores não atendem aos parâmetros mínimos adotados pela
ABNT NBR 15575 (2013). O quadro 4 apresenta os resultados dos sistemas que foram
reprovados quanto a estanqueidade à água da chuva a luz da ABNT NBR 15575–Parte 4
(2013) e as soluções adotadas para melhoria da qualidade do projeto de cada um dos
referidos sistemas.
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Quadro 4 – Resumo das condições de exposição e resultado do ensaio de estaqueidade à água da chuva nos SVVE dos modelos A, B C e D.
Descrição dos
SVVE

Condições de Exposição para o Ensaio de
Estanqueidade à água da Chuva
Tempo
duração (h)

Pressão
estática (Pa)

Região

Modelo B
SVVE sem função estrutural
Altura (h) =
2600 mm
Espessura (e) = 50mm

Região

V

7

50

3

Modelo C
SVVE com função estrutural
Altura (h) =
2500 mm
Espessura (e) = 75 mm

Região

Tempo
duração (h)

Pressão
estática (Pa)

Vazão

1º Modelo D
SVVE com função estrutural
Altura (h) =
2500 mm
Espessura (e) = 60 mm

(L/m² . min)

7

50

3

Tempo
duração (h)

Pressão
estática (Pa)

Vazão
(L/m² . min)

(L/m² . min)

V

7

50

3

Região

Tempo
duração (h)

Pressão
estática (Pa)

Vazão

V

7

50

Resultado
Limite

Resultado

Vazão

Modelo A
SVVE com função estrutural
Altura (h) =
2600 mm
Espessura (e) = 120mm

V

Local de Aplicação do Ensaio
(Interface entre sistemas)

(L/m² . min)

3
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(SVVE x
Sistema de
Aberturas)

(SVVE x
Sistema de
Piso)

(SVVE x
Sistema de
Piso)

REPROVADO
 Edificação Térrea
(somente a parede,
seja com ou sem
função estrutural).
 Percentual máximo
da soma das áreas
das manchas de
umidade na face
oposta à incidência
da água, em relação à
área total do corpo de
prova submetido à
aspersão de água, ao
final do ensaio.

APROVADO

REPROVADO

 Limite da área ≤ 10
%

(SVVE x
Sistema de
Piso)

REPROVADO

4.2.1

Modelo A

O resultado do ensaio constatou que houve penetração de água na interface dos sistemas
(SVVE x Janela) e através das tomadas da lavanderia (área externa) e cozinha (área
interna), conforme se observa na Figura 2a. A solução adotada foi acrescentar mais uma
camada de selante na interface entre SVVE e janela e alterar a altura da tomada da
cozinha, conforme Figura 2b.

Figura 2 – (a) vista interna com detalhe do escorrimento da água que penetrou
através da interface e da tomada e (b) solução adotada para evitar penetração de
água pela tomada (alteração de projeto)
Tomada
cozinha
(área
interna)

Tomada
lavanderia
(Área
Externa)

Escorrimento
da água

(a)

4.2.2

Tomada
cozinha
(Área
Interna)
h=10cm

(b)

Modelo C

No ensaio foi avaliado o SVVE e a interface com o sistema de piso. O resultado indicou
que houve penetração de água na interface dos sistemas evidenciada por manchas de
umidade no piso interno, conforme pode ser observado na Figura 3a. A solução adotada
foi a concepção de um rodapé especial, com furos na parte externa/inferior para eliminar
a água que, por ventura, venha a escorrer pela parede e penetrar no rodapé, o radier foi
recuado do alinhamento do SVVE, permitindo o escoamento livre da água que penetre
no rodapé (Figura 3b) e foi aumentada a camada de impermeabilizante entre o SVVE e
o radier.
Figura 3 – Manchas de umidade no piso (interior do protótipo) e (b) solução
adotada (projeto do rodapé na interface SVVE e sistema de piso)
Lado
Interno

Lado
Externo

Junção do perfil do rodapé

(a)

(b)
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4.2.3

Modelo D

O resultado do ensaio evidenciou que não houve penetração de água através do SVVE e
nem através das juntas verticais dos painéis. A água escoou pelas juntas verticais entre
os painéis e penetrou através do rodapé, causando a presença de água em toda extensão
do rodapé pela parte externa, com manchas de umidade na face externa do radier,
conforme a Figuras 8a. A solução adotada foi acrescentar selante até uma altura de 40
cm nas juntas verticais entre os painéis (Figura 8b) e colocar duas camadas de selante
em toda a extensão do rodapé, (Figura 8c).
Figura 4 – (a) Infiltração de água na junta vertical, entre os painéis e na extensão
do rodapé do lado externo, (b) solução adotada entre painéis e (c) solução adotada
entre painéis e rodapé.
Junta
vertical
2ª camada
1ª camada
40 cm

Selante na
junta vertical

Rodapé

(a)

5

(b)

(c)

CONCLUSÕES

Neste trabalho foi abordado que a avaliação de desempenho de sistemas construtivos
pode contribuir para a melhoria da qualidade dos projetos de edificações. Concluiu-se
que através da utilização dos resultados de ensaios de desempenho, recomendados pela
ABNT NBR 15575 (2013), foi viabilizada a qualificação e aprimoramento dos projetos.
Cumpriu-se o objetivo proposto uma vez que foi identificado e apresentado as
melhorias realizadas nos projetos de edificações habitacionais de interesse social (HIS)
térreas, quando identificada a necessidade de alterações para o atendimento mínimo da
ABNT NBR 15575 (2013), em relação a segurança estrutural quanto a impactos e a
estanqueidade à água da chuva em SVVE.
A partir dos resultados da avaliação de desempenho preconizados pela ABNT NBR
15575 (2013) obtem-se melhorias no processo de projeto, em virtude de que vários dos
problemas encontrados nos sistemas contrutivos analisados foram solucionados
mediante a aplicação de medidas corretivas na fase de projeto. A partir da melhoria da
qualidade e do detalhamento dos projetos permitiu-se aumentar a qualidade do produto
final. Ou seja, quanto melhor forem os projetos e melhor treinada for a equipe
executora, menor será o risco agregado a execução do projeto e, consequentemente,
melhor será a qualidade do produto final.
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Desta forma, conclui-se que este trabalho foi importante para evidenciar que o
conhecimento prévio do comportamento em uso de edificações é eficiente para
aprimoramento dos projetos, bem como constatou-se que os ensaios, utilizados neste
estudo, constituiem-se em um meio rápido, preciso e confiável no auxílio a melhoria da
qualidade dos projetos.
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RESUMO
O produto da construção, principalmente o produto habitacional, destaca-se por possuir características
distintas se comparado a outros produtos da manufatura. A habitação agrega, além do significado físico,
significados emocionais aos usuários deste produto. No entanto, as avaliações de empreendimentos
habitacionais de interesse social são frequentemente realizadas com foco nos atributos do produto, sem que
seja considerado o seu significado simbólico. A falta de entendimento das relações existentes entre as
características físicas dos empreendimentos habitacionais e o objetivo esperado pelos usuários finais é um
entrave para a melhoria da provisão habitacional. Neste artigo, propõe-se estruturar um instrumento de coleta
de dados para avaliação de empreendimentos habitacionais de interesse social com base na percepção de valor
dos usuários finais. Para isso, os fatores concretos e abstratos da habitação foram considerados na construção
de um questionário com questões fechadas, o qual foi resultou de uma revisão sistemática de literatura e foi
baseado na teoria da cadeia mios-fim e na técnica laddering. As principais contribuições estão relacionadas ao
método de construção do instrumento e ao mapa de hierarquia de valor resultantes da revisão sistemática de
literatura. O mapa hierarquiza os fatores mais importantes da habitação sob a ótica da literatura nacional
norteando construção do questionário, o qual servirá como uma importante fonte de informação para
tomadores de decisão relacionados ao projeto e a provisão de novos empreendimentos.
Palavras-chave: valor percebido, habitação, laddering.

ABSTRACT
The product of construction, specially the habitational product, stands out for its particular characteristics
when compared to other manufacturing products. To the users, habitation brings not only physical meaning,
but also emotional attachment. However, the evaluations of the housing enterprises focus on the product’s
attributes, rather than considering its symbolic meaning. The lack of understanding in the existing relations
between physical and emotional characteristics of the housing enterprises and the expected objective by the
end user is an obstacle to the improvement of the housing provision. In this article, we propose to structure a
data collection instrument to evaluate housing enterprises of social interest based on the value perception of
the end users. To achieve this objective, abstract and concrete factors of the habitational product were
considered to build a questionnaire with close-ended questions. A systematic review was responsible for the
instrument’s guidelines, and the questions are based on the means-end chain and on the laddering technique.
The main contributions of this work are related to the instrument’s construction method and to the value’s
hierarchy map, which is based on the systematic review. The map ranks the most important factors of
habitation from a national literature point of view. Hence, it is an important source of information for the
decision makers of the projects, as well as the provision of new enterprises.
Keywords: perceived value, housing, laddering.

1

INTRODUÇÃO

A produção habitacional de empreendimentos brasileiros vem sofrendo sistematicamente
com a falta de atendimento aos requisitos dos seus usuários finais. Frente a isso, muitas
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pesquisas de avaliação pós-ocupação são realizadas, porém, geralmente com foco nas
características físicas do produto. O produto habitacional possui um significado
demasiadamente complexo e, por esse motivo, não é possível obter sucesso na provisão
habitacional apenas com base na avaliação de atributos. Torna-se necessário, avaliar o
produto com base na percepção de valor dos usuários, ou seja, considerando também as
consequências em uso.
Cabe destacar que o produto da construção, principalmente o produto habitacional, possui
características distintas se comparado a outros produtos da manufatura. A habitação agrega,
além do significado funcional, significados emocionais aos usuários deste produto.
Lawrence (1987) aponta que a habitação é um produto complexo, representando muito mais
que um simples espaço territorial ou uma ordenação espacial. A habitação está relacionada
com os fatores arquitetônicos, culturais, econômicos, sócio-demográficos e psicológicos de
um contexto (LAWRENCE, 1987; RAPOPORT, 2001). Dessa forma, a saúde e o bem-estar
das pessoas, como atitudes humanas e valores, são relativos e mutáveis, o que leva a
considerar a habitação sob a ótica de uma perspectiva temporal que varia de pessoa para
pessoa, entre grupos sociais e, através da cultura (LAWRENCE, 1987).
Os fatores psicológicos e sociais, intrínsecos a um contexto cultural, também são citados
por Rapoport (2001) como fatores que influenciam os requisitos habitacionais e,
consequentemente a formação de valor. O mesmo autor aponta que a cultura influencia
tanto os valores dos indivíduos quanto os seus estilos de vida, que, associados às diversas
formas de organização social, influenciam na organização e utilização das habitações e
refletem na avaliação de uma habitação pelos usuários finais.
Com base nesta complexidade de significados, evidencia-se que ao relacionar a habitação
com diferentes fatores contextuais é de extrema importância que as avaliações dos EHIS
sejam consideradas sistematicamente, incluindo as características físicas do produto e suas
consequências em uso, revelando assim, um entendimento sobre a formação de valor no
contexto habitacional.
Segundo Woodruff e Gardial (1996), na avaliação de um produto em uso, na qual os
usuários são questionados apenas acerca dos atributos, o entendimento da formação de
valor não se torna claro. Assim, para se obter um maior entendimento sobre a geração de
valor, é necessário que as consequências e os objetivos esperados para o produto em uso
também sejam explorados, explicitando os diferentes níveis de abstração na percepção dos
resultados (WOODRUFF; GARDIAL, 1996).
Embora Woodruff e Gardial (1996) apresentem uma visão do marketing acerca dos
produtos manufaturados, é demasiadamente claro que se a habitação possui significados
socialmente e mercadologicamente construídos se torna igualmente necessário abordá-la de
uma forma mais sistêmica, incluindo as percepções mais abstratas dos usuários.
Dentre os benefícios de se considerar o conceito de valor em projetos habitacionais está a
possibilidade de relacionar as características mais concretas do produto habitacional com o
alcance dos objetivos finais (COOLEN; HOEKSTRA, 2001). A avaliação dos atributos
concretos, geralmente está relacionada aos fatores motivacionais dos usuários, que podem
ser revelados através dos estudos que envolvem a formação de valor, (ZINAS; BIN;
JUSAN, 2010) contribuindo assim, para a melhoria dos EHIS.
1.1

Modelo da cadeia meios-fim

O modelo da cadeia meios-fim foi originalmente desenvolvido para estabelecer uma
associação entre as características de um produto em uso e os motivos que levam ao
consumo. Para Gutman (1982), os meios são representados pelos produtos ou serviços nos
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quais os indivíduos estão envolvidos e os fins são representados pelos estados valorados da
experiência, os quais são denominados de atributos, consequências e valor,
respectivamente. Segundo Reynolds e Olson (2008), o modelo da cadeia meios-fim conecta
os atributos concretos de um produto (atributos tangíveis) aos valores emocionais e
pessoais (objetivos abstratos e intangíveis) por meio de uma cadeia que possui seis níveis
de abstração: atributos concretos, atributos abstratos, consequências funcionais,
consequências psicológicas, valores instrumentais e valores finais.
Atributos concretos são características inerentes ao produto ou serviço que podem ser
percebidas diretamente (por exemplo, preço, cor, nome da marca). Atributos abstratos são
características que não podem ser mensuráveis ou percebidas através de sentidos, pois não
são parte física do produto propriamente dito. Eles estão, por definição, fora daquele (por
exemplo, qualidade, preço, reputação) (GUTMAN, 1982; ZEITHAML, 1988). As
consequências funcionais surgem da relação direta entre o uso do produto e o indivíduo e
estão relacionadas ao utilitarismo (OVERBY; GARDIAL; WOODRUFF, 2004). As
consequências psicossociais estão relacionadas à capacidade de um produto ou serviço em
satisfazer objetivos intrínsecos que são simbólicos, auto-orientados ou orientado a outros,
ou seja, passar uma imagem a outras pessoas que são congruentes com as normas de
significados de terceiros. (OVERBY; GARDIAL; WOODRUFF, 2004). Os valores
instrumentais são metas intangíveis relacionadas com o meio comportamental utilizado
para alcançar os objetivos finais (BARRENA; SÁNCHEZ, 2009). Já os valores terminais
referem-se a estados finais desejados (por exemplo, felicidade, segurança, realização).
(BARRENA; SÁNCHEZ, 2009; GUTMAN, 1982).
A representação desses níveis hierárquicos, através de um dispositivo visual, tal como um
mapa hierárquico, pode facilitar o entendimento da formação de valor dos usuários de um
produto, neste caso a habitação, por parte dos tomadores de decisão envolvidos na sua
provisão.
1.2

Técnica Laddering

A técnica Laddering foi proposta por Reynolds e Gutman (1988) com o objetivo
compreender como os usuários traduzem o atributo de produtos em associações com
significado a respeito de si mesmos, seguindo a teoria de cadeias meios-fins de Gutman
(1982). Trata-se de um levantamento de constructos, geralmente realizado através de
entrevistas em profundidade, que busca com que o entrevistado siga um direcionamento
para explicitar uma escala com níveis de abstração que conecta os atributos funcionais do
produto com os estados finais desejados (REYNOLDS; GUTMAN, 1988). Segundo
Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2008) o termo ladder, que em inglês significa escada, fornece
o principal sentido da técnica: passar do nível mais superficial ao mais profundo, do mais
tangível ao mais conceitual, por meio de questões abertas, e assim obter uma estrutura
hierárquica dos atributos, consequências e valores de determinado produto em uso. O
produto final é a construção de uma representação gráfica em forma de árvore, denominada
de Mapa e Hierarquia de Valor, a qual representa os constructos e as ligações existentes
entre eles para a geração de valor do produto avaliado.
2

OBJETIVO

Este estudo faz parte de uma tese de doutorado, cujo objetivo é propor um método de
representação do valor percebido por usuários finais de EHIS. Para isso, uma das etapas
desta tese é apresentada como objetivo principal deste artigo: propor um instrumento de
coleta de dados para avaliar Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social com base
no valor percebido pelos usuários finais. O instrumento considera os fatores concretos e
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abstratos da habitação e baseia-se na teoria da cadeia mios-fim como forma de estruturação
das perguntas. O trabalho tem ainda, como objetivo secundário, apresentar os resultados de
uma revisão sistemática de literatura realizada para estruturar o instrumento de coleta.
3

MÉTODO DE PESQUISA

A pesquisa foi desenvolvida através de quatro etapas como segue: (a) Revisão Sistemática
de Literatura (RSL) acerca de avaliações de empreendimentos habitacionais de interesse
social; (b) Validação dos constructos identificados na RSL; (c) estabelecimento das
relações entre os constructos; (d) reflexão dos constructos levantados com a literatura
acerca de valor percebido.
3.1

Revisão Sistemática de literatura

A revisão sistemática de literatura teve como objetivo identificar os constructos que
contribuem para a geração de valor no contexto habitacional. De acordo com Petticrew
(2001), a revisão sistemática de literatura é um método utilizado para integrar resultados de
diferentes pesquisas, ou seja, localizar, avaliar e sintetizar evidências científicas de estudos
relevantes de forma sistemática, a fim de testar hipóteses e avaliar a consistência entre
estudos prévios.
A principal diferença entre a revisão de literatura tradicional e a revisão sistemática de
literatura é que a primeira carece de um método sistemático e resulta em uma perspectiva
mais ampla sobre o tópico estudado, enquanto a segunda, adota um processo replicável,
científico e transparente com o objetivo de minimizar vieses do tópico pesquisado (COOK
et al., 1997), podendo ser mais focada. O processo de revisão sistemática envolve
basicamente três etapas: (a) planejamento da revisão; (b) condução da revisão; (c)
disseminação dos resultados.
Primeiramente, buscou-se identificar as publicações nacionais relacionadas à percepção de
valor e avaliação de usuários de EHIS no contexto brasileiro. Visto que a habitação social é
influenciada por questões culturais, sociais e demográficas de um contexto, optou-se por
este recorte. Posteriormente realizou-se a seleção dos artigos, a identificação de constructos
(atributos, consequências e valor) relacionados à habitação social e, por fim, processou-se
estes dados a fim de estruturar o instrumento de coleta de dados com base na técnica
laddering.
Analisaram-se todos os artigos publicados entre 2000 e 2012 das principais publicações
nacionais na área de avaliação de empreendimentos habitacionais, sendo estas a Revista
Ambiente Construído e os anais do Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente
Construído e do Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia na Construção. A determinação
de critérios para inclusão e exclusão das publicações na revisão sistemática de literatura é
um importante processo que deve ser considerado. Assim, os critérios adotados nesta
pesquisa para a inclusão de artigos foram: (a) publicados de 2000 a 2012; (b) que abordam
o conceito valor percebido ou avaliação de EHIS (c) que se passam no contexto nacional; (d)
de caráter teórico ou empírico; (e) que estavam disponíveis gratuitamente pelo Proxy da
UFRGS. Excluíram-se os artigos do contexto internacional e que foram publicados antes de
2000.
3.2

Validação dos constructos

Teve como objetivo, validar, sob a ótica de especialistas, os constructos da RSL. A
validação ocorreu por meio de um seminário com dez especialistas, dentre eles, mestrandos,
doutorandos e professores de pós-graduação. Estes analisaram e definiram os constructos
em palavras simplificadas que pudessem ser facilmente entendidas pelos usuários dos EHIS
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no momento da entrevista. Para isso, todos os constructos foram organizados em uma
tabela, contendo uma definição, segundo os autores deste artigo, e um trecho do artigo do
qual foi extraído. Com isso, os especialistas discutiram e definiram quais seriam as
melhores palavras, operacionalizando os termos para a coleta de dados.
3.3

Estabelecimento das relações entre os constructos

Teve como objetivo, associar os contructos validados, a fim de viabilizar as perguntas
fechadas no questionário. Para isso, utilizou-se o princípio da Técnica do Padrão de
Associação (APT– Association Pattern Technique), que busca medir as relações entre
atributos, consequências e valores de maneira individual. Hofestede (1998) afirma que a
APT é um suplemento à técnica de laddering, pois nesta, o pesquisador deve fornecer os
conceitos ao invés de extraí-los dos consumidores durante a entrevista, agilizando a coleta
de dados e tornando possíveis as pesquisas quantitativas.
3.4

Reflexão dos constructos levantados com a literatura acerca de valor percebido

Esta etapa teve como objetivo estruturar conceitualmente o instrumento de coleta de dados.
Para isso, realizou-se uma reflexão acerca da bibliografia de valor percebido, além de uma
adaptação da estrutura conceitual de EHIS, porposta por Bonatto (2010), ao objetivo da
pesquisa.
4

RESULTADOS

Os resultados da pesquisa são apresentados de acordo com a sequência dos passos
metodológicos, uma vez que o objetivo do trabalho é a proposição de um instrumento de
coleta de dados, com base no valor percebido por usuários finais de EHIS.
4.1

Revisão Sistemática de Literatura

A RSL foi conduzida através da leitura dos artigos e da montagem de um banco de dados,
no qual foi possível identificar 248 sequências de constructos (ladders) classificados-os
como atributos concretos, atributos abstratos, consequências funcionais, consequências
psicossociais, valores instrumentais e valores terminais, conforme os procedimentos da
técnica laddering descritas por Reynolds e Gutman (1988). As sequências foram
registradas em uma planilha do Microsoft Excel, conforme o exemplo da Figura 2.
Figura 2 – Exemplo de constructos extraídos da RSL
ATRIBUTO	
  
CONCRETO
Acesso	
  principal	
  
Varanda/Pátio

CONSEQUENCIA	
   CONSEQUENCIA	
   VALOR	
  
VALOR	
  
FUNCIONAL	
  
PSICOSSOCIAL INSTRUMENTAL TERMINAL
Manutenção
Aparência	
  
Atratividade
Auto-‐estima
Lazer
Convívio
Status	
  social
Bem-‐estar
Segurança	
  
Localização
(física)
Aparência	
  
Segurança	
  
Tipologia	
  
Territorialidade
Identidade	
  
(física)
arquitetônica
pessoal
Tipologia	
  
Flexibilidade	
  
Identidade	
  
arquitetônica
espacial	
  
Os elementos das sequências
A-C-V foram
codificados e divididos conforme o nível da hierarquia
Dimensão	
  l ayout	
   Flexibilidade	
  
pessoal
(atributos, consequências,
valores
pessoais).
Para isso, realizou-se o desdobramento dos dados
do	
  ambiente
espacial	
  

brutos (trechos retirados dos artigos) através da leitura e identificação de expressões de mesmo
significado que, posteriormente, foram traduzidas e alocadas em uma mesma palavra-chave. Com
base nessas palavras foi possível construir as ladders, também denominadas de sequências A-C-V,
as quais expressam, de forma resumida, a forma de associação entre atributos (concretos e
abstratos), consequências (funcionais e psicológicas) e valores ou objetivos finais de acordo com a
cadeia meios-fim.
A codificação foi realizada a partir da atribuição de números que, em uma ordem crescente, se
referem a atributos, consequências e valores pessoais. Assim, o elemento número 1, se refere a um
atributo que representa o nível mais baixo da cadeia (VELUDO-DE-OLIVEIRA; IKEDA, 2008).
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Para essa codificação e processamento dos dados com base na técnica laddering utilizou-se um
software denominado LadderUx.
Na análise, os constructos são confrontados no software em uma matriz de implicação, que
representa todas as relações entre os elementos baseados em um ponto de corte estabelecido1, neste
caso 4. São analisadas as relações entre os elementos, por meio da verificação de quantas vezes
dado elemento leva a outro. O produto final desta análise é a representação gráfica dessas relações
através de um mapa hierárquico de valor (HVM) apresentado na figura 3.
Figura 3 – Mapa de Hierarquia de Valor resultante da RSL
BEM-‐ESTAR
Valor	
  Terminal

STATUS	
  SOCIAL

SAÚDE
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  FAMILIAR
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IDENTIDADE	
  PESSOAL

APARÊNCIA
GERAÇÃO	
  DE	
  
TRAB	
  E	
  RENDA

CONFORTO	
  AMB
ACESSIBILIDADE	
  	
  
TRANSP,	
  EQUIP	
  URB	
  
E	
  SERV

FLEXIBILIDADE	
  ESPACIAL

SEGURANÇA	
  
FÍSICA

CONVÍVIO

PERMANÊNCIA

HABITABILIDADE	
  E	
  
FUNCIONALIDADE

LAZER

PRIVACIDADE

MOBILIDADE	
  
INSTALAÇÕES	
  
ELE/HID

Consequência	
  Funcional

PERMEABILIDADE	
  
VISUAL

ARRANJO	
  
ESPACIAL

PREÇO	
  DO	
  
IMÓVEL

Atributo	
  Abstrato

ESPAÇOS	
  
ABERTOS

GARAGEM	
  E	
  
ESTACIONAMENTO
ESPAÇO	
  BRINCAR

AMPLIAÇÃO

VARANDA/PÁTIO

INSTALAÇÕES	
  
DIMENSÃO	
  E	
  LAYOUT
ELE	
  E	
  HID
DO	
  AMB
NÚMERO	
  DE	
  AMB
ALVENARIA

ACESSO
IMPLANTAÇÃO
PRINCIPAL

PERFIL	
  DO	
  
USUÁRIO
REVESTIMENTO

ESTAR

Parte	
  do	
  Produto	
  I

GARAGEM	
  E	
  
ESTACIONAMENTO

VARANDA/PÁTIO

COZINHA

BANHO

ÁREA	
  DE	
  SERVIÇO

DORMITÓRIO

LOCALIZAÇÃO

TIPOLOGIA	
  
ARQUITETÔNICA

CUSTO	
  DO	
  SERVIÇO
ESQUADRIAS

Atributo	
  Concreto

Parte	
  do	
  Produto	
  II

GESTÃO	
  
DO	
  USO

QUALIDADE	
  
MAT	
  	
  E	
  ACAB

UH	
  GERAL

UNIDADE	
  HABITACIONAL

Observa-se na figura 3 que a hierarquia reflete um conjunto de atributos, concretos e abstratos, que
estão relacionados com as consequências em uso do produto habitacional e, por fim, aos objetivos
finais ou valores. Uma importante contribuição neste método de representação é a identificação das
cadeias dominantes do MHV, representadas pelas linhas espessas. Estas cadeias representam a
sequência de atributos, consequências e valores que mais contribuem para a formação de valor em
dado empreendimento. O cálculo é realizado automaticamente pelo software utilizado com base na
centralidade e no índice de abstratividade2 de cada elemento.

4.2

Estabelecimento da relação entre os constructos: Técnica da APT

O MHV gerado na RSL foi analisado de modo a considerar as relações entre constructos de cada
uma das hierarquias com a hierarquia subsequente, duas a duas. O objetivo desta etapa foi associar
os atributos com as consequências e as consequências com valor. Desse modo, foi possível criar
perguntas fechadas que relacionassem os constructos previamente e, com isso, avaliar a importância
de cada constructo na percepção de valor dos usuários.
Para isso, três matrizes foram elaboradas contendo todos os constructos distribuídos em linhas e
1

O ponto de corte representa o número de vezes que determinada relação deve ocorrer para ser considerada no MHV.
Dessa forma, o ponto de corte seleciona as relações mais significativas para compor o mapeamento final de hierarquia de
valor. O cálculo é realizado a partir do número de células na matriz que apresenta ao menos uma relação entre constructos.
O número médio de relações por célula indica o ponto de corte, que, segundo Reynolds e Gutman (1988a), deve
representar aproximadamente dois terços de todas as relações.

2

A centralidade e a abstratvidade são calculadas com base em alogarítmos criados por Bagozzi e Dabholkar (1994) e
Pieters, Baumgartner e Allen (1995).
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colunas, separadamente, de acordo com o nível da hierarquia de valor. Cada ligação identificada no
MHV (figura 3) foi marcada na matriz, correspondendo a uma associação identificada na RSL. O
resultado disso foram três matrizes binárias contendo relações existentes e não existentes
(HOFSTEDE e outros 1998), como mostra o exemplo da figura 4.

A avaliação do cruzamento e identificação da relevância entre cada uma das relações entre
os constructos foi fundamental para o desenvolvimento do instrumento de pesquisa. No
exemplo da figura 4, a matriz é apresentada com as relações entre as consequências
funcionais e psicossociais destacadas nas células hachuradas.
Figura 4– Exemplo da matriz CF x CP

Apropriação	
  

Legibilidade

Identidade	
  pessoal

Territorialidade

Tranquilidade
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Sentimento	
  de	
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Personalização
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  e 	
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  a	
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Geração	
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  e 	
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  e létricas	
  e 	
  hidráulicas	
  
Permanência

4.3

Reflexão dos constructos levantados com a literatura acerca de valor percebido

Ao analisar o MHV da figura 3, percebe-se que no nível mais baixo da hierarquia
encontram-se os atributos concretos, os quais representam as características inerentes do
produto habitacional que podem ser percebidas ou mensuradas diretamente, por exemplo,
dimensão e layout dos ambientes, presença de portaria ou área de lazer. Considerando que o
produto habitacional genérico é composto de unidade habitacional, condomínio, entorno e
gestão do uso (BONATTO, 2010), optou-se por representar essa divisão do produto na base
do MHV. Cada constructo engloba um elevado número de outros constructos ou elementos
que compõe cada uma das partes do produto habitacional.
No nível subsequente da hierarquia encontram-se os atributos abstratos que representam as
características tangíveis do produto habitacional que não podem ser mensuradas ou
percebidas através dos sentidos (GUTMAN, 1982), por exemplo, gestão do uso, qualidade
da construção e dos acabamentos. A gestão do uso, embora seja considerada como parte
integrante do produto habitacional (BONATTO, 2010) não pode ser classificada como
atributo concreto, uma vez que o processo de gestão não é um atributo tangível que pode
ser percebido diretamente como, por exemplo, cor da unidade habitacional.
As consequências funcionais estão no centro do mapeamento e representam uma proposta
de utilidade (OVERBY; GARDIAL; WOODRUFF, 2004) da habitação, que pode ser, por
exemplo, a segurança ou o conforto transmitidos através de um atributo. Neste nível
encontra-se o divisor de águas entre os níveis de abstração do MHV, pois abaixo desta linha
encontram-se os constructos relacionados ao valor utilitário do produto habitacional, ou
seja, o valor instrumental, racional, funcional e cognitivo (BABIN; DARDEN; GRIFFIN,
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1994); e acima, encontram-se os construtos relacionados ao valor hedônico, ou seja, o valor
não-instrumental, experimental e afetivo (BABIN, et al., 1994).
As consequências psicossociais podem ser divididas em pessoais e sociais. As
consequências pessoais estão relacionadas à capacidade da habitação em satisfazer os
objetivos intrínsecos dos usuários finais (OVERBY; GARDIAL; WOODRUFF, 2004), ou
seja, de satisfazer os objetivos relacionados ao valor emocional, que podem ser simbólicos
ou auto-orientados, por exemplo, realização pessoal ou familiar, convívio. As
consequências sociais estão relacionadas com a capacidade da habitação de passar uma
imagem a outras pessoas que são congruentes com as normas da sociedade (OVERBY;
GARDIAL; WOODRUFF, 2004), por exemplo, status.
Por fim, no topo da hierarquia encontram-se os valores que podem ser terminais ou
instrumentais e representam metas intangíveis relacionadas com o meio comportamental
utilizado para alcançar os objetivos finais (BARRENA; SÁNCHEZ, 2009) e estados finais
desejados (BARRENA; SÁNCHEZ, 2009; GUTMAN, 1982) com o uso da habitação,
respectivamente.
A partir do MHV apresentado na figura 3, da validação dos constructos com os
especialistas e da revisão bibliográfica apresentada percebe-se que, com base na
complexidade do significado habitacional, a percepção de valor dos usuários pode ser
explicada com base em duas categorias: utilitarista (funcional) e hedonista (emocional),
figura 5. O aspecto utilitarista pode ser representado pela necessidade básica de moradia, e,
neste caso, pode ser traduzido pelos atributos concretos, abstratos e pelas consequências
funcionais de um EHIS em uso. Já o aspecto hedonista, pode ser representado pelo
simbolismo da moradia e pode ser traduzido pelas consequências psicossociais e pelos
valores finais de um EHIS em uso, conforme é apresentado na figura 5.
Dessa forma, evidencia-se, no contexto habitacional, uma divisão entre os níveis
hierárquicos de um MHV genérico, ou seja, na parte inferior localizam-se as características
físicas do produto e os requisitos dos usuários representados pelos atributos concretos e
abstratos, além das consequências funcionais. Na parte superior, localizam-se as
consequências psicossociais e os valores terminais e instrumentais.
Figura 5 – Exemplo de constructos extraídos da
RSL

Figura 6 – Estrutura conceitual do
instrumento de avaliação de EHIS

A partir dessa divisão conceitual, o instrumento de coletas foi estruturado em dois blocos,
conforme a figura 6. O primeiro relaciona os atributos concretos e abstratos com as
consequências funcionais, representando uma visão mais utilitarista do produto
habitacional. Este bloco avalia a adequação da unidade habitacional e do condomínio em
relação à funcionalidade. O segundo bloco, por sua vez, representa a relação às
consequências funcionais e as consequências psicossociais e os valores, representando uma
visão hedônica da habitação em uso. Neste caso, é possível identificar porque certas
características físicas (atributos concretos e abstratos) são importantes para os usuários e, o
quanto isso influencia da geração de valor.
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Para operacionalizar esta estrutura, o questionário foi dividido de acordo com as partes do
produto, sendo a primeira parte referente à unidade habitacional e a segunda aos espaços do
condomínio. Foi ainda dividido em cinco seções: (a) Seção 1 – Identificação; (b) Seção 2 –
Perfil do morador; (c) Seção 3 – Percepção de valor da moradia atual: unidade habitacional;
(1ª parte); (d) Seção 4 – percepção de valor da moradia atual: condomínio, (2ª parte) e, (e)
Seção 5 – comparação com a moradia anterior e intenção de permanência.
A matriz 1 deu origem ao bloco 1 do questionário, no qual os usuários avaliaram se os
atributos estavam ou não cumprindo com as consequências funcionais para que foram
projetados. Para isso, cada consequência funcional foi associada a um grupo de atributos
concretos e abstratos e os usuários responderam com base em uma escala de concordância
de cinco pontos, se estava de acordo ou não com a afirmação.
A matrizes 2 e 3 originaram o bloco 2 do questionário, no qual os usuários avaliaram se as
consequências funcionais do produto em uso estavam de acordo com os seus objetivos
finais (consequências psicossociais e valor). Para isso, utilizou-se associações prévias que
foram priorizadas pelos respondentes, sendo a 1 maios importante e 3 a menos importante.
A figura 7 representa um exemplo destas seções.
Figura 7 – Estrutura conceitual do instrumento de avaliação de EHIS

5

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo propôs estruturar um instrumento para avaliar EHIS com base no valor
percebido dos usuários finais em pesquisas quantitativas. As principais contribuições estão
relacionadas à estruturação conceitual deste instrumento que considera os níveis de
abstração e relevância do produto em uso com base na cadeia meios-fim, os quais são
representados pelos aspectos funcionais e motivacionais dos usuários de EHIS.
A perspectiva hierárquica proposta neste instrumento permite que se construam MHV como
produto das avaliações e, com isso, contribui para o entendimento da formação de valor,
evidenciando a relevância de cada parte do escopo do produto habitacional e a suas relações
com as consequências e os objetivos. Ao considerar os níveis de relevância e abstração na
formação de valor é possível obter informações para a tomada de decisão estratégica no
âmbito do agente financiador e dos desenvolvedores de EHIS. Em um nível operacional, as
decisões que envolvem especificações mínimas de projetos de EHIS, por exemplo, podem
ser pensadas com base nestas evidencias de formação de valor. Da mesma forma, porém em
um nível mais estratégico, as definições de novos programas habitacionais ou a avaliação
2391

dos programas vigentes podem ser realizadas com base no método de modelagem de valor
proposta.
O instrumento já foi aplicado em sete empreendimentos do Programa Minha Casa Minha
Vida, porém estes resultados não fazem parte do escopo desta pesquisa. Sugere-se como
recomendações para futuros estudos, a análise estatística destes dados, a fim de determinar
o peso de cada variável observada na formação de valor dos usuários finais e sua
contribuição nos MHV.
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RESUMO
Existe uma grande preocupação com o impacto ambiental causado pela geração de entulhos, principalmente
na indústria da construção civil, já que existe um grande índice de desperdício. Alguns estudos mostram
que a maior parte do entulho gerado pela construção civil é de argamassa. Isso remete à ideia de
sustentabilidade na construção civil e se busque estudos para reciclá-la. O objetivo deste artigo é avaliar o
desempenho da argamassa de emboço produzida com substituição parcial do agregado miúdo natural por
agregado miúdo reciclado de resíduos de argamassa. Para isso, foram desenvolvidos três traços de
argamassa, substituindo o agregado natural pelo reciclado nas proporções de 25%, 50% e 75%, além da
argamassa de referência. Ensaios para avaliar as propriedades no estado fresco e no estado endurecido
foram executados de acordo com suas respectivas normas. Os ensaios executados no estado fresco foram o
índice de consistência, a densidade de massa e o teor de ar incorporado. No estado endurecido avaliou-se a
densidade de massa, a absorção de água por capilaridade, o coeficiente de capilaridade, a resistência
potencial de aderência à tração e a resistência à tração na flexão. Os resultados apontam que o teor ideal de
substituição de agregado natural por agregado reciclado é de 25%.
Palavras-chave: Construção civil, Areia reciclada, Argamassa, Resíduos, Sustentabilidade

ABSTRACT
There is great concern about the environmental impact caused by the generation of debris, mainly in the
construction industry, as there is a high rate of wastage. Some studies show that most of the debris
generated by construction is mortar. This point to the ideia of sustainability in civil construction and seek
studies to recycle it. The aim of this paper is evaluate the performance of cover mortar produced with
partial replacement of natural aggregate by recycled waste of mortar aggregate. For this, we developed
three mortar mixes, replacing natural aggregate by recycled aggregate in the proportions of 25%, 50%
and 75%, beyond the reference mortar. Tests to evaluate the properties of the fresh and hardened state
were performed according their respective standards. Fresh state tests were consistency index, bulk density
and air content. In the hardened state it were evaluated bulk density, water absorption by capillarity,
capillarity coefficient, potential grip traction strength and tensile strength in bending. Results point that
the optimal replacement content of natural aggregate by recycled aggregate is 25%.
Keywords: Civil Construction, Recycled sand, Mortar, Waste, Sustainability

1

INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil é responsável por impactos ambientais, sociais e
econômicos consideráveis, em razão de possuir uma posição de destaque na economia
brasileira (KARPINSKI et al, 2009). Os principais pontos negativos da Construção Civil
são o elevado desperdício de matéria-prima, o grande impacto ambiental provocado pelo
volume de resíduos gerados e pela grande quantidade de matéria-prima consumida, sendo
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estes motivo de diversas discussões quanto à necessidade de se buscar o desenvolvimento
sustentável na construção civil (MARINHO; SILVA.2012).
Estima-se que o setor da Construção Civil seja responsável por aproximadamente 40%
da matéria-prima consumida em toda economia, por 75% de todo o resíduo sólido gerado,
por consumir 2/3 da madeira natural extraída, entre outros (PIOVEZAN JUNIOR;
SILVA, 2007).
Todavia, a construção civil é a única indústria capaz de absorver quase que totalmente os
resíduos que produz. Enquanto vários setores industriais diminuem a utilização de suas
matérias-primas, a engenharia civil não pode reduzir a quantidade dos materiais
necessários para edificar uma obra sem comprometer a qualidade e a durabilidade da
construção. Em razão disso, é necessário encontrar alternativas para o destino dos
resíduos, com formas práticas de reciclagem na própria obra ou em usinas implantadas
para esse fim (CAMARGO,1995).
A criação e manutenção de parâmetros e procedimentos em obra, para a gestão
diferenciada dos resíduos de construção e demolição, são fundamentais para assegurar o
descarte adequado desses materiais. Essas ações, quando executadas amplamente por
empresas do setor, promovem a minimização substancial dos impactos ambientais que a
disposição inadequada dos resíduos gera e contribuem para evitar a necessidade de
soluções emergenciais (KARPINSKI et al, 2009).
Portanto, o objetivo do presente artigo é analisar a reutilização de resíduos de argamassa
como areia reciclada em substituição parcial da areia natural na produção de traços de
argamassa de revestimento.
2
2.1

METODOLOGIA
Materiais

O cimento utilizado foi o CP II-Z 32, o qual possui massa específica de 2,97 g/cm³,
enquanto que a cal foi do tipo CH-I de massa específica de 2,7 g/cm³, ambos atendendo
a todos os requisitos das suas respectivas normas. A areia utilizada foi do tipo natural de
rio, com módulo de finura igual a 3,5, dimensão máxima característica igual a 4,8 mm,
massa específica de 2,6 g/cm³ e massa unitária de 1,33 g/cm³. A água utilizada foi
fornecida pela rede pública de distribuição. Os blocos cerâmicos utilizados tinham 8 furos
de tamanho 9cmx19cmx19cm (largura x altura x espessura). A areia reciclada foi
fabricada em laboratório, sendo provinda de resíduos de argamassa moídos após 24 horas
da sua fabricação.
2.2

Métodos de pesquisa

Para a realização do estudo do comportamento das argamassas de emboço propostas nesse
trabalho foi necessário executar uma parede de alvenaria composta de bloco cerâmico e
chapisco com traço de 1:3, para que depois os traços de argamassa em estudo fossem
aplicados separadamente na alvenaria, sendo esta dividida em painéis para diferenciação
das argamassas.
O primeiro traço de argamassa aplicado foi o de referência, o qual é usualmente utilizado
em obras na cidade de Fortaleza. O traço é composto de cimento, cal, areia e água. Para
se determinar a influência da areia reciclada nas propriedades da argamassa foram
executados mais quatro traços adicionais, os quais tiveram a areia natural substituída de
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forma parcial por areia reciclada, nas proporções de 25%, 50% e 75%. A substituição foi
em volume. Os traços em volume estão apresentados na Tabela 2.
Para dosagem em laboratório os traços foram convertidos de volume para massa, uma vez
que se desejava medir em massa todos os materiais. A conversão foi feita através da
utilização da massa unitária de cada material.
Tabela 2– Traços executados em volume
TRAÇO
REFERÊNCIA
Subst. 25%
Subst. 50%
Subst. 75%

AREIA
ÁGUA
CIMENTO CAL AREIA RECICLADA
(L)
1
1
1
1

2
2
2
2

9
6,75
4,5
2,25

2,25
4,5
6,75

25
37,38
28,00
31,16

Os traços foram misturados em betoneira de eixo vertical e para a obtenção do volume
necessário para a moldagem dos corpos de prova e revestimento da alvenaria foram
necessárias duas amassadas de cada traço.
A quantidade de água utilizada nos traços foi obtida utilizando-se o ensaio para a
determinação do índice de consistência na mesa de abatimento (NBR 13276), uma vez
que considerou-se o valor de 200±10 mm para que os índices de consistência atendessem
ao que foi considerado boa trabalhabilidade. Assim, para cada mistura ia-se adicionando
água até atingir a consistência desejada.
A fabricação da areia reciclada para a execução dos traços de argamassa que tiveram a
areia natural substituída seguiu os seguintes procedimentos: fabricação da argamassa de
referência; armazenagem em recipientes plásticos; descanso de 24 horas; britagem da
argamassa em um britador de mandíbula (figura 1-a); apiloamento da argamassa moída
(figura 1-b); e peneiramento da argamassa moída em uma peneira com abertura de
diâmetro igual a 4,8mm (figura 1-c).
Figura 1 – a) Argamassa sendo moída. b) Apiloamento da argamassa moída.
c) Peneiramento da areia reciclada em abertura 4,8mm.

2.3

Ensaios

Os ensaios foram divididos em ensaios executados para avaliar propriedades no estado
fresco e no estado endurecido. Os ensaios realizados no estado fresco foram: índice de
consistência, conforme NBR 13276; densidade de massa e teor de ar incorporado,
conforme NBR 13278.
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Para a execução dos ensaios no estado endurecido foi necessário a moldagem de três
corpos de prova (CP) prismáticos 4cm x 4cm x 16cm para cada traço de argamassa. As
propriedades no estado endurecido foram determinadas aos 28 dias da data de moldagem
dos corpos de prova. Os ensaios foram densidade de massa, de acordo com a NBR 13280;
determinação da absorção de água por capilaridade (Figura 2-a) e coeficiente de
capilaridade, de acordo com a NBR 15259; resistência potencial de aderência à tração
(Figura 2-b), de acordo com a NBR 15258; e determinação da resistência à tração na
flexão, de acordo com a NBR 13279.
Figura 2 – a) Corpos de prova imersos em 5 mm de água. b) Ensaio de resistência
de aderência à tração.

3
3.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Índice de consistência

De acordo com o gráfico 1, todos os resultados do ensaio de índice de consistência
atenderam à trabalhabilidade exigida pelo pedreiro. Contudo observou-se que atingir a
consistência desejada, a quantidade de água incorporada à mistura aumentava à medida
que se aumentava o teor de agregado reciclado na mistura.

Índice de consistência(mm)

Gráfico 1- Resultados do ensaio de consistência.
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SUBST. 75%

3.2

Densidade de massa no estado fresco

Os resultados do ensaio de densidade de massa no estado fresco estão no Gráfico 2. Não
foi possível observar a relação entre a densidade de massa e a quantidade de areia
reciclada utilizada nos traços, já que os resultados variaram e não seguiram nenhuma
tendência clara. De acordo com o Gráfico 2, pode-se observar que a argamassa com
substituição de 25% de areia natural pela areia reciclada aumentou a densidade de massa
em 4,96% comparada com a de referência. Contudo, para 50% de agregados reciclados
na mistura, a densidade cai -4,26% em relação à da argamassa natural, subindo 2,12%
quando é feita a substituição de 75%. Uma vez que as variações são percentualmente
pequenas (todas menos de 5%), pode-se afirmar que o agregado reciclado não tem grande
influência na densidade de massa das argamassas no estado fresco.
Gráfico 2 - Resultados do ensaio de densidade de massa no estado fresco.
Densidade de massa(kg/m³)
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Teor de ar incorporado

Os resultados do ensaio de teor de ar incorporado não variaram, tendo os traços de
referência e os com 25% e 50% de substituição um teor de ar incorporado de 3,6% e o
traço com 75% um resultado 5,5% acima dos outros, ou seja, 3,8%. Mais uma vez
observa-se a não influencia do agregado reciclado no teor de ar incorporado das
argamassas produzidas.
3.4

Densidade de massa no estado endurecido

Pode-se observar no Gráfico 3 que a densidade de massa no estado endurecido, assim
como no estado fresco, não se modificou com a presença do agregado reciclado.

Densidade de massa(kg/m³)

Gráfico 3- Densidade de massa no estado endurecido.
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3.5

Determinação da absorção de água por capilaridade e coeficiente de
capilaridade

De acordo com os Gráficos 4 e 5, observa-se que a absorção de água não se modifica com
a incorporação da areia reciclada no traço, tanto para 10 minutos quanto para 90 minutos.
Quanto ao coeficiente de capilaridade, observa-se que o mesmo manteve-se praticamente
constante, exceto para o teor de 75%, quando apresentou um grande acréscimo.

Absorção de água por capilaridade
(g/cm³)

Gráfico 4- Absorção de água por capilaridade aos 10 minutos e 90 minutos.
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Gráfico 5 – Coeficiente de capilaridade.
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Resistência potencial de aderência a tração

Foram realizados dez testes de resistência de aderência em cada painel. No painel onde
foi aplicado o traço de referência quatro resultados de resistência foram descartados, pois
ultrapassaram 30% do valor da média. No mínimo cinco amostras devem ter resultado
adequado para que o ensaio seja válido, portanto esse ensaio pode ser considerado válido.
Dos dez resultados de resistência provindos do painel de traço de 25 % de substituição
quatro foram adequados e seis inadequados, ou seja, o ensaio foi descartado. Três
resultados do painel com traço de 50% foram adequados e sete inadequados, sendo este
resultado também descartado. Os resultados das amostras do painel com traço de
substituição de 75% tiveram seis resultados adequados e quatro não adequados, sendo
então o ensaio considerado válido. Embora tivesse que se repetir os ensaios nos painéis
com 25% e 50%, considerou-se ainda os resultados válidos para a produção do gráfico 6
onde se apresenta o maior, o menor e o valor médio da resistência obtida para cada traço
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produzido. Os ensaios não foram repetidos porque não havia mais espaço nos painéis para
realizar os furos necessários ao ensaio.
Gráfico 6 - Resultados da resistência potencial de aderência a tração.
Resistência de aderência a
tração (MPa)
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Observa-se que o traço com 25% de substituição obteve média 11% maior que a do traço
de referência, entretanto as médias dos traços de 50% e 75% de substituição foram 11%
e 9% inferiores à média do traço de referência. Ou seja, de acordo com a média dos
resultados do ensaio de resistência potencial de aderência à tração, a quantidade ideal de
agregado reciclado para obter uma argamassa mais resistente seria de 25 %.
Segundo Oliveira (2011), o incremento na resistência de aderência possivelmente ocorre
devido à maior absorção de água dos agregados reciclados, fazendo com que as
argamassas produzidas com estes retenham mais água, propiciando uma melhor
hidratação dos grãos de cimento e a formação de uma quantidade superior de cristais
hidratados que penetram no substrato, fortalecendo assim a aderência.
No traço de referência cinco amostras foram rompidas entre o emboco e o chapisco, sendo
o percentual de chapisco variável entre 5% e 15%. Ocorreu erro no rompimento de uma
amostra, pois essa rompeu na cola. Duas romperam entre argamassa e substrato; uma
rompeu entre o emboço, chapisco e substrato, com percentuais e a última rompeu no
emboço. Já no painel onde foi aplicado o traço de 25% de substituição seis amostras
romperam entre o emboço e o chapisco; duas entre o emboço, chapisco e substrato; uma
entre a cola e o emboço e uma no emboço. No painel onde foi aplicado o traço de 50%
de substituição cinco amostras romperam entre o emboço e o chapisco; duas entre cola e
emboço e três no emboço. Por fim, no painel onde foi aplicado o traço de 75% de
substituição, sete amostras romperam entre o emboço e o chapisco; duas entre cola e
emboço e uma entre o emboço, chapisco e substrato. A figura 3 exemplifica o rompimento
de uma amostra entre o emboço e o chapisco do traço com 25% de substituição.

Figura 3 - Substrato e amostra após o rompimento.
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3.7

Resistência à tração na flexão e resistência à compressão

O Gráfico 7 apresenta as resistências médias à tração na flexão das argamassas aos 28
dias de idade onde pode-se observar que a substituição da agregado natural pelo reciclado
propiciou um aumento na resistência à tração na flexão das argamassas. O aumento na
resistência foi crescente com a quantidade de areia reciclada utilizada. O Gráfico 8
apresenta os resultados médios de resistência a compressão aos 28 dias, onde se percebe
que o acréscimo não foi semelhante ao observado para a flexão.

Resistência à tração na flexão

Gráfico 7- Resultados da resistência à tração na flexão.
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Gráfico 8- Resultados à compressão.
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Pode-se observar no Gráfico 8 que a resistência à compressão dos traços de substituição
de 25% e 75% tiveram valores menores que o de referência, enquanto que o resultado do
traço de substituição de 50% obteve um valor acima do de referência. Segundo Silva e
Campiteli (2006), a resistência à compressão nas argamassas com cal aumenta com o
aumento do teor de finos na idade de 7 dias, porém com a hidratação do cimento ao longo
do tempo, não mais apresenta correlação entre o teor de finos e a resistência à compressão
e, também, não apresenta correlação entre densidade de massa e resistência à compressão.
No trabalho executado pelos autores referenciados acima, a menor resistência à
compressão aos 28 dias de idade nas argamassas com cal foi com 23,5% de teor de finos,
o que entra em consonância com o presente estudo, já que a argamassa que apresentou
menor resistência a compressão foi a de 25% de substituição da areia natural por areia
reciclada, a qual possui menor teor de finos. Entretanto, o alto valor resultando do traço
de 50% de substituição não foi o esperado, pois se esperava que os resultados fossem
proporcionais a quantidade de agregado reciclado utilizado.
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3.8

Fissuras

Dos quatro painéis executados dois apresentaram fissuras, o painel com aplicação de
argamassa com 50% e 75% de substituição do agregado natural pelo reciclado (figura 7).
As causas da fissuração indicam ser pela quantidade de finos, todavia seria preciso um
estudo mais aprofundado.
Figura10 - Fissura em painéis com traço de substituição de 50% e 75%.

Segundo Campiteli (2005), a ocorrência de fissuras em argamassas de cal e areia não
depende linearmente do teor de finos totais, pois é função da granulometria da areia e da
qualidade da cal hidratada. Para argamassas de cal e areia, a ocorrência de fissuração
poderá ocorrer para teores de finos totais acima de um certo teor mínimo. As areias muito
finas são mais propensas à fissuração do que as areias finas para argamassas de mesmo
traço e mesma consistência. A influência da cal hidratada em pasta na formação de
fissuras em argamassas de mesmo traço e mesma consistência depende das características
da hidratação da cal, havendo uma relação ótima entre a quantidade de água inicial e a
quantidade de cal hidratada.
4

CONCLUSÃO

Os resultados dos ensaios feitos para cada traço proposto neste trabalho demonstraram
que a quantidade ótima de substituição do agregado miúdo natural por agregado miúdo
reciclado é de 25%, pois a resistência a tração na flexão aumentou quando comparado ao
traço de referência, obteve maior resultado no ensaio de aderência a tração e o coeficiente
de capilaridade aumentou pouco em comparação ao do traço de referência. Não surgiram
fissuras no painel com o traço de substituição de 25%, enquanto surgiram várias fissuras
nos outros dois painéis, onde foram aplicados os traços de 50% e 75% de substituição. O
teor ótimo de substituição encontrado é de 25%, o qual aproximou-se do resultado
encontrado por Oliveira (2011), onde os teores de substituição ótimos encontram-se entre
30% e 40%. Todavia, o estudo deve ser complementado, pois o resultado do ensaio de
resistência à compressão do traço de 25% de substituição foi abaixo do resultado
encontrado para o traço de referência e também abaixo dos dois outros traços com areia
reciclada. Entretanto, vale ressaltar que o resultado do ensaio de resistência à aderência
do traço de 25% obteve melhor resultado. Para que o uso da argamassa seja adequado, a
resistência à aderência da mesma também precisa ser adequada.
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RESUMO
A geração de resíduos na construção civil tem-se mostrado como grave questão a ser abordada sob o
enfoque do seu aproveitamento, convertendo-os em insumos para setores produtivos, inclusive como
novos materiais de construção. Diante da significativa geração de resíduos de gesso nas obras, faz-se
necessário o desenvolvimento de práticas de reutilização e reciclagem destes resíduos. Esse trabalho é
resultado de pesquisa experimental de trabalho de conclusão de curso de Engenharia Civil. Teve como
objetivo analisar o desempenho de pastas de gesso, compostas por gesso reciclado e gesso convencional,
visando à reciclagem do primeiro, através de ensaios de resistência à flexão e aderência. No procedimento
empregado, resíduos de gesso foram reciclados por trituração, calcinação a 200°C e peneiramento.
Analisou-se a pasta de gesso composta pela mistura do gesso comercial com o gesso reciclado, na
proporção de 50% de cada, comparando seu desempenho ao da pasta de gesso comercial. Para ensaios de
flexão em três pontos, foram produzidos corpos de prova prismáticos. Nos ensaios de aderência,
utilizaram-se blocos cerâmicos estruturais como substrato, revestidos com pastas de gesso, medindo-se a
resistência à tração por arrancamento. Os resultados de ensaios de flexão mostraram redução de apenas
6% do valor médio do módulo de ruptura, para a pasta com 50% de substituição, comparando-a a pasta de
gesso comercial. Para a aderência, a média dos resultados obtidos para a mistura com 50% de gesso
reciclado e 50% de gesso comercial superou em 82% aos obtidos com gesso comercial. As médias dos
valores obtidos foram superiores às estabelecidas pela especificação brasileira para revestimentos de tetos
e paredes de argamassas inorgânicas em ambientes internos, para os quais se recomenda aplicação de
pastas de gesso. Foi possível concluir pela viabilidade da reciclagem do resíduo de gesso e sua aplicação
na construção civil.
Palavras-chave: Resíduos de gesso, Aderência, Flexão.

ABSTRACT
The construction waste generation is recognized as a serious issue to be addressed from the standpoint of
reutilization by converting them into inputs for productive sectors, including as new building materials.
Due the significant generation of gypsum wastes in construction sites, it is necessary to develop practices
of waste reuse and recycling. This work resulted of experimental research for Civil Engineering course
completion and aimed to analyze the performance of pastes composed of recycled and conventional
plaster by testing the flexural strength and adhesion. In experimental procedure, gypsum wastes were
submitted to recycling by grinding, calcination at 200° C and sieving. Gypsum pastes were produced by
mixing the commercial gypsum with recycled in a proportion of 50% of each and compared their
performance with the commercial gypsum slurry. Three points bending tests were made. For bonding
tests, structural ceramic blocks were used as substrate, coated with these pastes and bond strength was
measured by pullout. The results of bending tests showed a reduction of only 6% of the average value of
the rupture modulus for the paste with 50 % substitution compared to commercial gypsum paste. For
bonding tests, the average of results for the mixture containing 50 % recycled gypsum and 50 %
commercial gypsum exceeded 82% those obtained with commercial gypsum. The mean values were
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higher than those established by the Brazilian specification of mortars for coatings of ceilings and
internal walls. It was concluded by the feasibility of recycling waste gypsum and its application in
construction.
Keywords: Gypsum wastes, Bond strength, Flexural strength.

1

INTRODUÇÃO

A preocupação com a questão da sustentabilidade e necessidade de adoção de
tecnologias ecologicamente viáveis está amplamente disseminada, em vários setores da
sociedade, visando ao desenvolvimento que não comprometa o suprimento de recursos
naturais para as gerações futuras. O crescimento do setor da construção civil é fator
preponderante e decisivo para a adoção estratégias que visem à redução, reutilização e
reciclagem de resíduos, já que a não geração, neste estágio de conhecimento, ainda não
é possível. Na construção civil, resíduos diversos são gerados e o gesso é um dos mais
danosos ao meio ambiente. Segundo John e Cincotto (2003), o gesso pode afetar a
composição e pH da água e do solo. Nos canteiros, atenção especial deve ser dada a este
resíduo, pois sua deposição incorreta pode provocar sérios danos ao solo e aos
mananciais.
A Resolução n° 307 (CONAMA, 2002) estabeleceu que o gesso se enquadrava na
classe de resíduos para a qual ainda não havia viabilidade na sua reciclagem e
reutilização. Porém a Resolução nº 431 (CONAMA, 2011) alterou essa classificação,
incluindo os resíduos de gesso na Classe B, que agrupa os “resíduos recicláveis para
outras destinações”. No entanto, levanta-se a hipótese de que seja viável sua reinserção,
após reciclagem, em produtos e serviços da própria construção civil. Este trabalho teve
o objetivo de analisar as possibilidades de reciclagem e reutilização deste resíduo,
especificamente para produção de pré-moldados e como revestimento de alvenarias.
2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O gesso, que é o composto principalmente por sulfato de cálcio hemidratado
(CaSO4.0,5H2O), é um material ecologicamente adequado e extremamente versátil. Em
sua produção é lançado na atmosfera apenas vapor de água, ao contrário do que se
verifica na produção de cal e cimento, com emissão de CO2. Segundo John e Cincotto
(2010), o gesso comum de construção demanda, para sua fabricação, um baixo consumo
de energia. Enquanto a temperatura para produção do clínquer Portland é cerca de
1450ºC e a da cal está entre 800ºC e 1100ºC, a do gesso não ultrapassa 350ºC.
Na construção civil, é usado na produção do cimento Portland, como componente
retardador da pega do clínquer Portland. Segundo John e Cincotto (2010), a aplicação
nacional está voltada para produção de pastas ou argamassas para revestimentos de
alvenaria, fabricação de blocos de vedação pré-moldados e painéis para forros e
divisórias. A gipsita, que é composta, em sua maior parte, por sultato de cálcio bihidratado (gipso), é um mineral encontrado na natureza de forma abundante e
geralmente ocorre associado à anidrita. Sua composição química média apresenta 32,5%
de CaO, 46,6% de SO3 e 20,9% de H2O. Ao ser desidratada parcialmente, origina o
semi-hidratado, ou sulfato de cálcio hemidratado, que é o gesso (MUNHOZ;
RENÓFIO, 2006).
A fabricação do gesso se constitui de três etapas. O minério gipsita é a matéria-prima
que, no Brasil, é encontrada de forma abundante. Para a produção do gesso, deve ser
extraída, deve passar pelo processo de moagem ou britagem e, posteriormente, é feita a
queima ou calcinação. No Brasil, as principais reservas de gipsita ocorrem no
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Amazonas, Pará, Maranhão, Tocantins, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará, Pernambuco
e na Bahia. Existem, ainda, registros de ocorrências do minério nos estados de Sergipe,
Rio de Janeiro, Acre e Rondônia (LYRA SOBRINHO et al., 2001). No processo de
queima da gipsita (CaSO4.2H2O), são perdidas 1½ molécula de água, transformando o
material em sulfato de cálcio hemidratado, conforme a Equação 1, que já é o próprio
gesso. Após a moagem para obtenção do grau de finura adequado, está pronto o
aglomerante.
CaSO4.2H2O → 140°C a 160°C → CaSO4.0,5H2O + 1,5 H2O

(1)

Após a aplicação, na forma de pasta ou, menos frequentemente, em argamassas, dá-se a
reação de hidratação, recompondo o sulfato bi-hidratado original, conforme a Equação
2.
CaSO4.0,5H2O + 1,5 H2O → CaSO4.2H2O

(2)

O processo de calcinação pode variar quanto à temperatura em que é executado e quanto
ao tipo de forno utilizado. Segundo Canut (2006), gesso estuque, gesso para reboco e
gesso de alta resistência podem ser obtidos, a depender da temperatura e das condições
de realização da calcinação. Entre a temperatura de 140 a 160°C, já se obtém o
hemidrato, ou gesso. A anidrita III, conhecida também como anidrita ativa, é obtida
entre as temperaturas de 160ºC a 250°C. É um produto pouco solúvel e instável que,
absorvendo umidade atmosférica, passa à forma de hemidrato (BALTAR et al., 2005).
Segundo Canut (2006), para temperaturas de 250 a 800°C, a anidrita III transforma-se
em anidrita II, produto cuja velocidade de hidratação é lenta. A anidrita I é produzida
em temperaturas acima de 800°C, sendo considerado como gesso de alta resistência.
Segundo Silva et al. (1998), a facilidade para ser moldada que a pasta de gesso, quando
fresca, apresenta e seu rápido endurecimento são vantagens da utilização deste material
como revestimento, além da leveza do material. John e Cincotto (2010) assinalam que o
rápido endurecimento do gesso viabiliza a produção de placas de gesso acartonado, que
domina os mercados norte-americano e europeu de divisórias internas de baixo custo.
Porém a rapidez do endurecimento da pasta de gesso pode contribuir para a geração de
resíduos desse material, quando não há domínio da técnica de aplicação para
compatibilizar a quantidade de pasta produzida com a quantidade de revestimento que
pode ser aplicado, antes de seu endurecimento.
O que define um bom desempenho mecânico da pasta de gesso é a relação água/gesso
da mistura. Comparado ao cimento Portland, o gesso comum não apresenta alta
resistência mecânica e sua sensibilidade à umidade é fator limitante para que sua
utilização seja ampliada. É caracterizado, ainda, como um material com baixa
resistência à abrasão (CANUT, 2006). O gesso possui condutibilidade térmica em torno
de 0,3 kcal/m².h°C, sendo um bom isolante térmico. Além do conforto térmico e
acústico, o gesso, através da absorção de umidade, confere aos ambientes, resistência ao
fogo (MARTINS; PAIVA, 2010; CANUT, 2006). O gesso pode ser aplicado como
proteção ao fogo em estruturas metálicas (JOHN; CINCOTTO, 2010).
Segundo Yazigi (2002), o tempo de pega e o endurecimento da pasta de gesso sofrem
influência da água de amassamento, pois, quanto mais água for empregada na mistura,
maior será o tempo de pega. A resistência da pasta se reduz com a utilização de água em
excesso, embora um maior teor de água possa contribuir para melhor trabalhabilidade
da pasta (MARTINS; PAIVA, 2010).
A utilização do gesso como revestimento de paredes e tetos se dá, principalmente, pela
boa ligação deste material com diferentes superfícies. Essa aderência depende de
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características da pasta ou argamassa, como a trabalhabilidade, características da base,
como a porosidade e a absorção de água, além da resistência mecânica e textura
superficial (CANUT, 2006). Quanto à natureza das superfícies, as pastas de gesso
aderem bem a tijolos, pedras e ligas de ferro, mas aderem mal às superfícies de madeira.
Em superfícies de ligas de ferro, o gesso não impede a corrosão, tornando necessária a
utilização de revestimentos anticorrosivos (MARTINS; PAIVA, 2010). Para determinar
esta propriedade, é realizado ensaio de aderência, ou “pull off test”, regido por norma
brasileira (NBR 13528, 2010). Verificam-se as máximas tensões suportadas pelo
revestimento aplicado em um substrato e submetido a um esforço normal de tração
(RIBEIRO, 2006).
A vasta utilização do gesso como revestimento e elementos de vedação, além de
proporcionar, para a construção civil, maior agilidade no processo construtivo,
agregando grande produtividade, gera enorme quantidade de resíduos. Há estimativa, de
2006, de que 5% do gesso acartonado e cerca de 35% do gesso utilizado como
revestimento é transformado em resíduo durante a construção (SINDUSGESSO, 2006
apud MUNHOZ e RENÓFIO, 2006). A destinação desses resíduos consiste em grande
problema ambiental, econômico e social, visto que esse material muitas vezes é
depositado em aterros sanitários de forma incorreta, o que impossibilita seu
reaproveitamento. Nos aterros, quando em contato com umidade e condições
anaeróbicas e sob a ação de bactérias, pode ser produzido o ácido sulfídrico, que
apresenta odor de ovo podre, é tóxico e inflamável (SÁ; PIMENTEL, 2009).
Segundo Munhoz e Renófio (2006), a reciclagem do gesso pode ser viabilizada,
cumprindo-se as seguintes etapas: gestão de resíduos, coleta dos resíduos, separação dos
contaminantes, processamento, controle da qualidade e comercialização. A gestão
consiste na separação do resíduo no próprio canteiro, a pré-seleção deste e a proteção
contra umidade. Sem dúvida, a etapa crucial para o reaproveitamento dos resíduos de
gesso é a segregação, que nem sempre é feita do modo mais correto. A coleta deve ser
feita por transportadores especializados, do canteiro até a empresa de reciclagem. Em
seguida, faz-se a separação dos contaminantes, fase que ainda requer muitos estudos,
pois pode provocar danos à saúde dos trabalhadores que executarem essa separação, a
depender do método escolhido para separar. O produto reciclado deve voltar ao
consumidor com garantia de qualidade e compatível com o produto fabricado a partir da
matéria prima original, a gipsita.
Para John e Cincotto (2003), transformar um resíduo em produto comercialmente viável
é tarefa bastante complexa, que necessita de conhecimentos técnicos, legais e de
mercado. Além da necessidade desses conhecimentos, para possível reciclagem do
gesso, a contaminação, a que este está sujeito, e a existência de poucas áreas para sua
deposição dificultam e tornam caro o seu reaproveitamento. Segundo esses autores, a
empresa canadense New West Gypsum Recycling encontrou viabilidade no processo de
reciclagem e, desde 1986, recicla placas de gesso acartonado e retorna as matérias
primas para esta indústria e para as indústrias de fibra de papel. É possível utilizar até
22% do gesso reciclado sem prejuízo no desempenho dos novos elementos. É
imprescindível para a realização deste processo que todos os contaminantes sejam
removidos.
Em estudo feito por Niglio e Camarini (2005), analisaram-se as propriedades físicas e
mecânicas das pastas de gesso comum e gesso reciclado, produzido a partir de material
colhido em campo, com diferentes relações água/gesso. Mesmo diante das impurezas
que apresentava o gesso reciclado, foram atingidos valores aceitáveis para os resultados
de ensaios, como tempo de início e fim de pega e de determinação das propriedades
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mecânicas. Concluiu-se neste trabalho que o gesso reciclado oferece total
compatibilidade com o gesso comum, o que viabiliza o processo de reciclagem.
A aderência é propriedade de fundamental importância para todo e qualquer tipo de
revestimento, visto que, para que a durabilidade seja garantida, essa relação entre base e
revestimento deve ser mantida. Em pastas de gesso, verifica-se a boa aderência em
vários tipos de superfícies, porém, sua aplicação é melhor e mais facilmente executada
em superfícies rugosas e absorventes (NBR 13867, 1997). No caso específico de
revestimentos com pasta de gesso, John e Cincotto (2010) consideram que há vantagem
de sua aplicação, pois dispensam a aplicação de massa corrida, necessária quando a tinta
é aplicada sobre base com argamassa. Devido ao rápido endurecimento, a confecção das
pastas de gesso para revestimento é governada pela necessidade de uma reologia
adequada à aplicação e pelo tempo útil, em que essa reologia é mantida. O profissional
gesseiro deve, com base em sua experiência, definir a relação água/gesso mais
adequada, que geralmente varia entre 0,6 e 0,9. O gesseiro tem que controlar a
resistência mecânica da camada de revestimento, que é a aderência máxima do
revestimento à base e que costuma ser elevada.
Estudos feitos no Brasil mostraram que a resistência de aderência do revestimento de
gesso variou entre 0,4 e 1,7 MPa, que supera aos 0,3 MPa exigidos para revestimentos
externos. De modo geral, revestimentos de gesso apresentaram maior aderência em
superfícies mais porosas, a exemplo de blocos de concreto, secas e para relações
água/gesso mais baixas (JOHN; CINCOTTO, 2010).
3. METODOLOGIA
O gesso reciclado foi produzido a partir de pedaços de blocos de gesso para vedação
triturados em britador de mandíbulas do Laboratório de Materiais de Construção da
UFS e, em seguida, foram mantidos por oito horas em estufa, a 200°C e peneirados em
peneira com abertura de malha de 2 mm. O gesso comercial foi adquirido no mercado
local. A caracterização desses materiais foi realizada no âmbito do trabalho de Sales e
Silva (2011) e nos seguintes parâmetros:
• Índice de finura: para o gesso comercial esse valor foi de 0,83 e para o gesso
reciclado, 0,46. De acordo com a norma (NBR 13207, 1994), o gesso fino para
revestimento deve ter módulo de finura inferior a 1,10 e ambos os materiais estudados
atenderam ao exigido.
• Tempos de início e fim de pega: apresentados na Tabela 1. O gesso reciclado
apresentou tempos, de início e fim de pega, inferiores aos exigidos pela citada norma. Já
o gesso comercial atendeu ao requisito para o tempo de início, mas o tempo de fim de
pega ficou um pouco abaixo do exigido.
Tabela 1 – Parâmetros obtidos dos ensaios de tempos de inicio e fim de pega
Tipo de gesso

Tempo de inicio de pega

Tempo de fim de pega

Reciclado

8 min. e 5 seg.

36 min. e 40 seg.

Comercial

11 min. e 15 seg.

44 min. e 30 seg.

Exigências da NBR
13207 (min.)

> 10 min.

> 45 min.

Fonte: Sales e Silva, 2010.
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• Resistência à compressão da pasta de gesso (Tabela 2). Segundo a norma
(NBR 13207, 1994), esse valor deve ser superior a 8,4 MPa, para a pasta de gesso com
relação água/gesso correspondente à consistência normal. Observou-se que, com a
substituição de 50% do gesso comercial pelo gesso reciclado, houve redução de 27,11%
da resistência à compressão, em relação à pasta com 100% de gesso comercial. Para a
pasta com 100% de gesso reciclado, essa redução foi de 33,97%. Mesmo a pasta com
100% de gesso comercial não alcançou o limite de resistência preconizado na citada
norma.
Tabela 2 – Parâmetros obtidos dos ensaios de resistência à compressão
Resistência à compressão

Teor de substituição do gesso
comercial por reciclado (%)

Média (MPa)

Coef. de variação (%)

100

3,14

5,4

50

3,46

4,4

4,75

6,6

0
Fonte: Sales e Silva, 2010.

No âmbito desse estudo, realizaram-se ensaios mecânicos de flexão das pastas e de
aderência do revestimento com essas pastas. Para ambos os ensaios, foi produzida uma
pasta com 50% de gesso comercial e 50% de gesso reciclado, além da pasta com 100%
de gesso comercial, tomada como referência. Utilizou-se relação água/gesso de 0,6.
Para ensaios de aderência, foram produzidos corpos de prova com aplicação de camada
de revestimento sobre blocos cerâmicos estruturais. Registra-se a tentativa de produzir
corpos de prova de pasta com 100% de gesso reciclado, porém houve sérias dificuldades
em produzir a mistura. A pega muito rápida não permitiu o manuseio da mistura que
possibilitasse a produção de elementos com as mínimas condições de homogeneidade e
adensamento. Essa grande reatividade pode estar relacionada com o processo de
produção do gesso reciclado, tais como a temperatura e o tempo de calcinação.
Os corpos de prova para ensaio de flexão, prismáticos, mediam 50 cm x 50 cm x 300
cm. O molde foi preenchido com a pasta em camada única, submetida a adensamento
em mesa vibratória por 15 segundos. Foram moldados, para cada pasta, seis corpos de
prova. A desmoldagem se deu com 24 horas e fez-se a cura por mais seis dias, em saco
plástico vedado. Aos sete dias de idade, os corpos de prova foram rompidos (Figura 1ab).
Figura 1 – Corpo de prova antes da ruptura (a). Corpo de prova após ruptura (b)
(b)

(a)
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Para cada tipo de pasta, foram revestidos dois blocos cerâmicos, em uma das faces, com
uma camada de pasta com espessura que variou de 5 e 10 mm. Cada bloco comportava
duas regiões para fixação do aparelho de arranchamento. Os ensaios foram realizados
após 7 dias de aplicado o revestimento.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Ensaios de flexão
Os resultados obtidos dos ensaios de flexão em três pontos, com as pastas de gesso
estudadas, encontram-se na Tabela 3.
Tabela 3 – Parâmetros obtidos nos ensaios de flexão
Parâmetros dos ensaios de flexão
Pasta de gesso

Módulo de ruptura médio
(MPa)

Coef. de
variação (%)

50% de gesso reciclado + 50% de gesso comercial

1,88

7,51

100% de gesso comercial

2,00

3,19

Percebeu-se que, com a substituição de 50% do gesso comercial pelo gesso reciclado,
houve uma redução de apenas 6% do valor médio do módulo de ruptura (MOR) no
ensaio de flexão. Considerando o potencial de reaproveitamento do resíduo convertido
em aglomerante, notou-se que, mesmo incorporando um significativo percentual de
gesso reciclado, o prejuízo ao desempenho mecânico, sob esse tipo de solicitação, foi
pouco relevante. Foi possível notar maior velocidade das reações, pela substituição do
gesso comercial pelo reciclado.
3.2

Ensaios de aderência de revestimento de gesso

Os resultados obtidos dos ensaios de arrancamento de revestimento, realizados com as
pastas de gesso estudadas, encontram-se na Tabela 4.
Tabela 4 – Resultados dos ensaios de aderência de revestimento
Pasta de gesso

Resistência média à tração no
arrancamento (MPa)

Coef. de variação
(%)

50% de gesso reciclado + 50% de
gesso comercial

0,65

5,7

100% de gesso comercial

0,36

24,3

Os resultados dos ensaios mostraram que houve 82% de aumento da resistência à tração
no arrancamento do revestimento (aderência), quando houve a substituição de 50% de
gesso comercial pelo gesso reciclado. Ambas as pastas atenderam plenamente às
exigências da norma (ABNT, 1996), pela qual o valor mínimo de resistência de
aderência do revestimento é de 0,2 MPa, para ambiente interno, e 0,3 MPa, para
ambiente externo. Considerando que o revestimento de gesso deve ser usado apenas em
áreas internas, pode-se concluir que a pasta que contém o gesso reciclado apresentou
resistência correspondente a 3,23 vezes o valor mínimo exigido. Os resultados obtidos
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para aderência estão comparáveis com valores citados por John e Cincotto (2010),
correspondente aos resultados de estudos no Brasil, que estavam entre 0,4 e 1,7 MPa.
Quanto ao modo de ruptura na ligação revestimento-substrato, percebeu-se que a
ruptura se deu, em quase todos os ensaios de arrancamento, na interface entre os dois
materiais, sem que houvesse ruptura da pasta de gesso ou ruptura do substrato. Notou-se
que a camada de revestimento era retirada quase por inteiro (Figura 2a-b). Apenas em
um dos ensaios, foi percebido que houve ruptura do substrato, notando-se parte da
superfície do bloco cerâmico aderida ao revestimento. Mas, mesmo assim, não foi na
maior parte da área de arrancamento e esse valor foi desprezado.
Figura 2 - Aspecto das áreas de arrancamento do revestimento de gesso
a

4

b

CONCLUSÕES

Dos resultados obtidos dos ensaios de flexão em três pontos, foi possível concluir que,
com a substituição de 50% do gesso comercial pelo gesso reciclado, houve uma
pequena redução (6%) em relação à pasta com 100% de gesso comercial. Esse resultado
habilita a utilização de considerável percentual de gesso reciclado na produção de
elementos que possam sofrer este tipo de solicitação. Pode-se supor que essa resistência
a flexão, tão próxima da resistência do gesso comercial, esteja relacionada à alta
reatividade percebida.
Quanto aos ensaios de resistência à tração no arranchamento, concluiu-se que houve
82% de aumento da aderência do revestimento, com a substituição parcial do gesso
comercial por gesso reciclado, em relação à pasta composta somente gesso comercial.
Tanto o revestimento com pasta de gesso comercial, quanto o que continha gesso
reciclado, atenderam às exigências da norma. No modo de ruptura na ligação
revestimento-substrato prevaleceu a ruptura entre revestimento e substrato, mostrando
que os valores obtidos representaram a resistência de aderência do revestimento.
Concluiu-se que a aplicação do gesso reciclado produzido na forma adotada,
substituindo parcialmente o gesso comercial, é viável do ponto de vista do desempenho
mecânica à flexão e aderência de revestimento.
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RESUMO
A construção civil é responsável por gerar uma grande quantidade de resíduos. Na cidade de São Carlos
(SP) a geração de resíduos da construção civil (RCC) supera em quatro vezes a geração de resíduo
domiciliar. Geralmente os RCC são descartados em locais inadequados acarretando em graves problemas
ambientais. Esse artigo se insere no contexto de uma alternativa para aplicação do RCC como agregado
graúdo em concretos. O objetivo principal deste trabalho foi verificar a profundidade de carbonatação e as
propriedades físicas dos concretos produzidos com o RCC em comparação com um concreto referência
(sem o RCC). As amostras de RCC foram coletadas na usina de reciclagem do município de São Carlos e
submetidas à caracterização física e química. Após o tratamento granulométrico, procedeu-se à dosagem e
produção de concretos com 0%, 30%, 50% e 100% de RCC em substituição ao agregado graúdo natural.
Os corpos de prova foram acondicionados durante 56 e 112 dias em câmara de carbonatação com teor de
CO2 de 15±5%, com umidade do ar e temperatura constantes. Após esse período, foi verificada a
profundidade de carbonatação pelo método colorimétrico. Também foram realizados ensaios para a
determinação da absorção de água, índice de vazios e resistência à compressão dos concretos. Os
resultados indicaram que a utilização do RCC, principalmente no teor de 100%, provocou um aumento na
absorção de água e índice de vazios dos concretos quando comparados ao concreto referência. Na idade
de 56 dias, os concretos com RCC apresentaram menores valores de profundidade de carbonatação que os
do concreto referência, e na idade de 112 dias, os concretos com RCC apresentaram maior profundidade
de carbonatação que o concreto produzido sem o resíduo. Os resultados permitiram concluir que a
utilização do RCC como substituto do agregado natural pode influenciar negativamente na durabilidade
do concreto.
Palavras-chave: Resíduos, durabilidade, agregados alternativos.

ABSTRACT
The civil construction is responsible for generating a lot of waste. In the city of São Carlos (SP) the
generation of construction waste (CW) exceeds four times the generation of household waste. Generally
the CW are disposed in inappropriate places resulting in serious environmental problems. This article is
in the context of an alternative to the application of CW as aggregate in concrete. The main objective of
this study was to verify the depth of carbonation and the physical properties of concrete produced with
CW compared with a concrete reference ( without CW). The CW samples were collected in the
municipality of São Carlos recycling plant and was performed physical and chemical characterization.
After the grain size treatment, was proceeded the mixture and production of concrete with 0 % , 30 % ,
50 % and 100 % of CW in replacement of natural coarse aggregate. The specimens were stored for 56
and 112 days in a carbonation chamber with CO2 content of 15 ± 5 %, constant humidity and
temperature. After this period, the depth of carbonation was verified by colorimetric method. Assays for
the determination of water absorption, void index and compressive strength of the concrete were also
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performed. The results indicate that the use of CW, especially in the content of 100 % caused an increase
in water absorption and void index of the concrete when compared to the reference concrete. At the age
of 56 days, the concrete with CW had significantly lower carbonation depth of the concrete reference,
and at the age of 112 days, the concrete with CW had higher carbonation depth of the concrete produced
without this waste. The results showed that the use of CW as a substitute for natural aggregate can
negatively influence the durability of concrete.
Keywords: waste, durability, alternative aggregates.

1

INTRODUÇÃO

Em algumas cidades a geração de RCC tem alcançado uma relação de 2 toneladas de
RCC para 1 tonelada de lixo domiciliar (PINTO & GONZALES, 2005), sendo que no
município de São Carlos, gera-se quatro vezes mais RCC do que o resíduo domiciliar
(CÓRDOBA, 2010). A geração de RCC no município vem crescendo
significativamente, sendo que no período de 2003 à 2010 atingiu 55% (MARQUES
NETO 2003, CÓRDOBA 2010).
A falta de tratamento para os resíduos da construção civil pode gerar problemas sociais
e ambientais tais como: a degradação de paisagens urbanas, poluição visual e também a
proliferação de vetores nocivos a saúde (FAGURY & GRANDE, 2007).
Se por um lado a indústria da construção civil consome muitos recursos naturais e gera
muitos resíduos, por outro lado, apresenta potencial para incorporar esses resíduos na
produção de materiais de construção.
A realização de pesquisas que visem a utilização de resíduos como insumos são de
grande valia, uma vez que é possível agregar valor a um resíduo que antes era
descartado ao meio ambiente, e também desenvolver novos materiais para diminuir a
extração de recursos naturais. Todavia, esses novos materiais obtidos a partir do uso de
resíduos devem possuir propriedades e desempenho da mesma magnitude que a dos
materiais e componentes convencionais, principalmente em relação à durabilidade.
Um dos principais problemas relacionados à durabilidade em estruturas de concreto
armado é a corrosão de armaduras, e este fenômeno é resultado de reações deletérias de
natureza química ou eletroquímica, e podem estar ou não relacionados a ações físicas ou
mecânicas de deterioração (RIBEIRO, et. al., 2013). O cobrimento das armaduras é uma
barreira física que dificulta a corrosão, e a perda desta barreira protetora pode provocar
um processo de deterioração. Os fenômenos de carbonatação e contaminação por
cloretos no concreto são os principais responsáveis pela perda dessa proteção
(RIBEIRO, et. al., 2013).
A carbonatação é uma reação físico-química que modifica o pH da solução dos poros do
concreto a valores próximos da neutralidade, ou seja, ocorre uma redução da
alcalinidade que pode resultar na despassivação da armadura que encontra-se nesta
região. Através da despassivação, o aço fica vulnerável à propagação da corrosão.
Segundo Helene (1986), a reação da carbonatação pode ser resumida pela Equação 1.
H 2O , NaOH
CO2  Ca(OH ) 2 
CaCO3  2H 2O

(1)
A concentração de CO2, umidade relativa do ar, temperatura do meio ambiente, traço e
adensamento do concreto são fatores que influenciam diretamente a reação da
carbonatação. (ATIS, 2003).
O objetivo deste estudo foi verificar a durabilidade potencial do concreto produzido
com o resíduo da construção civil (RCC) em substituição à brita natural, por meio da
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avaliação da profundidade de carbonatação e dos valores das propriedades físicas dos
concretos produzidos com esse resíduo. A análise da profundidade de carbonatação
utilizou o método colorimétrico, comparando-se os valores obtidos aos valores de um
de um concreto referência convencional (sem o RCC).
2

METODOLOGIA

Neste item são apresentados os materiais e métodos utilizados no presente estudo.
2.1

Materiais

Foram utilizados os seguintes materiais: cimento Portland CP II E 32, areia natural,
pedra britada e o agregado reciclado proveniente de resíduos da construção civil (RCC).
Os valores das propriedades físicas e químicas do cimento estão apresentados na Tabela
1, conforme os dados fornecidos pelo fabricante. O valor da massa específica foi obtido
em laboratório no âmbito do presente trabalho (Tabela 1).
Tabela 1 - Propriedades físicas e químicas – CP II E 32
Propriedades
Massa específica (NM 23) 1
Início de pega (NBR 6474)
Finura
Retido # 325

Resistência à
compressão
(fcj)

Sup. Esp.
Blaine
3 dias
7 dias
28 dias

Unidade
Kg/dm3
min
%

Cimento
3,05
192
12,7

m2/Kg

3491

MPa
MPa
MPa

19,20
26,00
35,90

Elementos (%)
MgO
PF 1000°C
Anidrido carbônico CO2
Trióxido de enxofre SO3

Cimento
1,57
5,70
4,78
1,54

(Fonte: Fabricante/ 1 Valor obtido em laboratório (LMC/UFSCar))

As amostras dos agregados reciclados de RCC foram coletadas na usina de reciclagem
da cidade de São Carlos. Foi utilizado a agregado graúdo classificado por brita 1
proveniente de resíduos de concreto e argamassa (resíduo cinza). No laboratório (LMC
– UFSCar), as amostras foram secas em estufa a 100 ± 5ºC e foi realizada uma triagem
visual para a retirada de impurezas (cerâmica vermelha, solo, madeira, metal).
Além das impurezas, o RCC apresentava variabilidade na composição e partículas com
dimensões superiores a 25mm, e essas partículas poderiam prejudicar a moldagem dos
concretos. Desta forma, todo o material foi peneirado com o objetivo de separar os
grãos retidos nas peneiras de malhas 19 mm; 12,5 mm; 9,5 mm; 6,3 mm e 4,75 mm e
fundo.
Após peneirar o material foram descartadas as partículas que ficaram retidas na peneira
de malha 19 mm e o fundo. Os RCC foram utilizados como agregado graúdo na
produção dos concretos, com teores de substituição, em volume, de 30%, 50% e 100%.
Os valores da análise química do RCC estão apresentados na Tabela 2.
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Tabela 2 – Composição química do RCC
Elementos
Na2O+ SO3+
SiO2 CaO Fe2O3 Al2O3 MgO TiO2
(%)
K2O
P2O5
RCC

58,1

14,2

8,2

7

2,1

1,9

2,2

1,0

Perda
ao
fogo
5,17

A sílica é o principal constituinte do RCC e corresponde a um teor de 58%. A origem
deste elemento está associada principalmente aos agregados naturais presentes no
concreto e na argamassa que compõe o RCC. O óxido de cálcio (CaO), é o segundo
elemento mais representativo, com teor de 14,2%. A presença deste óxido está
associada ao aglomerante (cimento, cal) presente no RCC, uma vez que na região de
São Carlos não se utilizada agregados de origem calcária.
O RCC utilizado por Ulsen, et al., 2010 apresentou composição química similar ao RCC
utilizado nesta pesquisa, com teores de 65% de SiO2, 9% de CaO e 9% de Al2O3.
Os ensaios de caracterização física dos agregados foram realizados segundo as
normalizações brasileiras: NM 23 (2000); NM 30 (2001); NM 45 (2006); NM 52
(2009); NM 53 (2002) e NM 248 (2003).
Os resultados dessa caracterização estão apresentados na Tabela 3.
Tabela 3- Caracterização física dos agregados
Características
Massa específica
Massa unitária no estado seco e
solto
Massa unitária compactada
Absorção de água
Dimensão máxima característica
Módulo de finura
Zonas granulométricas

Unidade
g/cm3
kg/m3

Areia
2,33
1.531,32

kg/m3
%
mm
-

1.639,09
0,74
2,36
2,30
zona ótima

Brita
2,85
1.484,51

RCC
2,46
1.302,80

1.642,90
1.437,47
1,10
4,16
19
19
1,89
1,85
zona granulométrica
9,5/25

O agregado graúdo proveniente de RCC, utilizado por Leite (2001), apresentou
absorção de 4,95%, massa específica de 2,51g/cm³ e massa unitária de 1,12gcm³,
valores próximos aos obtidos nesta pesquisa (Tabela 3).
Por meio dos resultados obtidos nos ensaios de caracterização da brita e do RCC, foi
possível verificar que a absorção de água do RCC é cerca de quatro vezes superior à
absorção da brita e o valor da massa específica do RCC é 13% menor que a massa
específica da brita. Os agregados de RCC são mais porosos que a brita, fato que
interfere diretamente na absorção de água e massa específica do material.
2.2

Dosagem e análise dos concretos

O estudo de dosagem dos concretos com RCC e referência foi baseado no método da
ABCP adaptado do ACI (American Concrete Institute).
As dosagens obtidas em laboratório estão apresentadas na Tabela 4.
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Tabela 4 – Dosagem dos concretos com RCC e referência

Traço

Teor de
RCC

Referência
30RCC
50RCC
100RCC

0%
30%
50%
100%

Composição do traço de concreto (em massa e seco)
Abatimento
Cimento Areia RCC Brita a/c
(mm)
1,00
2,00
2,62 0,49
77
1,00
2,00
0,68 1,83 0,50
65
1,00
2,00
1,13 1,31 0,52
65
1,00
2,00
2,26
0,55
70

Foi necessário variar a relação água/cimento para os traços produzidos com os resíduos
com a finalidade de manter constante o abatimento (70±10 mm).
O consumo de cimento e teor de argamassa dos concretos produzidos estão
apresentados na Tabela 5.
Tabela 5 – Consumo de cimento e teor de argamassa dos traços de concreto

Traço

Consumo de
cimento (Kg/m³)

Teor de
Argamassa (%)

Referência
30RCC
50RCC
100RCC

385,28
383,82
380,86
376,66

53,38
54,43
55,14
57,03

Ocorreu uma leve variação no consumo de cimento (2% para o traço 100RCC e menos
de 1% para os demais traços) devido ao ajuste realizado na relação água/cimento,
necessário para manter constante o abatimento (70±10 mm). Como a substituição da
brita pelo RCC foi realizada em volume, ocorreu uma variação no teor de argamassa.
Essa substituição foi realizada em volume devido à menor massa específica do RCC em
comparação com a brita. Desta forma, se a substituição tivesse sido realizada em massa,
haveria um volume maior de RCC na mistura e, devido ao alto teor de absorção de água
do RCC, seria necessária uma quantidade ainda maior de água na mistura para produzir
misturas equivalentes à referência.
Foram moldados corpos de prova de concreto com diâmetro de 100 mm e altura de 200
mm de acordo com as especificações da NBR 5738 (2003).
O ensaio de carbonatação acelerada foi realizado no Laboratório de Materiais e
Componentes (LMC) da UFSCar, utilizando uma câmara de carbonatação com controle
da concentração de CO2, da temperatura e da umidade relativa do ar.
Após a cura dos corpos de prova, foi iniciado o período de sazonamento com a
finalidade de padronizar a temperatura e umidade das amostras antes do
acondicionamento na câmara de carbonatação. Os corpos de prova permaneceram sete
dias em estufa para secagem com temperatura de 50 ± 5 ºC e mais sete dias em sala
climatizada com temperatura de 23 ± 1 ºC, e umidade relativa do ar de 60% ± 5%.
Após o sazonamento, as amostras foram acondicionadas na câmara de carbonatação
com teor de 15 ± 5% de CO2, e umidade relativa entre 60% e 85%, e o monitoramento
da câmara foi realizado diariamente.
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Segundo um estudo da arte realizado por Pauletti et al. (2007), diversos autores
recomendam a realização de ensaios de carbonatação acelerada com teores de CO2
inferiores a 20%, pois a utilização de teores superiores a 20% pode acarretar em
mudanças microestruturais das amostras. Desta maneira, considerando o desempenho da
câmara de carbonatação, e a partir da metodologia utilizada por Almeida (2012) foi
adotado um teor de gás carbônico de 15 ± 5%.
Devido a grande quantidade de corpos de prova, primeiramente foram acondicionadas
as amostras para ensaio aos 56 dias, e depois as amostras para ensaio aos 112 dias. As
amostras para ensaio aos 112 dias permaneceram em cura imersa até o início do
sazonamento. Foram utilizados dois corpos de prova para cada traço e para cada idade
analisada.
A avaliação da profundidade de carbonatação foi realizada pelo método calorimétrico
seguindo as recomendações de RILEM (1984). Primeiramente os corpos de prova
foram rompidos à tração por compressão diametral, e após o rompimento (Figura 1a),
uma solução de fenolftaleína (1% de fenolftaleína, 29% de água destilada, 70% de
álcool isopropílico) foi aspergida na superfície das faces rompidas de cada corpo de
prova. O hidróxido de cálcio adquire uma coloração rosada, enquanto a parte
carbonatada permanece incolor.
A medição da profundidade de carbonatação foi realizada com o auxílio de um
paquímetro digital (Figura 1b), e foram obtidas 10 medidas para cada superfície do
corpo de prova (cinco medidas de cada lado), totalizando 20 medidas por corpo de
prova e 40 medidas por traço de concreto.
Vale salientar que esta técnica é qualitativa e pode ser utilizada como método
comparativo entre amostras.
Figura 1 – a) Ruptura do corpo de prova, b) Medição da profundidade de
carbonatação
a)

b)

Os ensaios para a determinação da absorção de água, índice de vazios e massa
específica dos concretos foram realizados de acordo com as especificações da NBR
9778 (1987), e para estes ensaios utilizaram-se três corpos de prova para cada traço de
concreto (com e sem RCC). O ensaio de resistência à compressão aos 28 dias foi
realizado de acordo com as especificações da NBR 5739 (ABNT, 1994), foram
ensaiados quatro corpos de prova para cada traço.
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3

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos no ensaio de profundidade de carbonatação pelo método
colorimétrico estão apresentados na Tabela 6. Os valores obtidos foram colocados na
forma gráfica para facilitar a comparação entre os traços estudados (com e sem RCC)
Figura 2.
Tabela 6 - Profundidade de carbonatação dos concretos

Traços
REF
30RCC
50RCC
100RCC

56 dias
(mm)

112 dias
(mm)

Evolução
Carbonatação
(%)

4,68
4,24
4,20
4,42

5,44
5,62
5,97
6,38

16
33
42
44

Na idade de 56 dias, todos os concretos produzidos com o RCC apresentaram menor
profundidade de carbonatação comparativamente ao concreto de referência.
No estudo realizado por Levy & Helene (2004), concretos produzidos com agregados
reciclados apresentaram profundidade de carbonatação inferiores ao concreto referência,
considerando os concretos que permaneceram acondicionados durante 28 dias em
câmara de carbonatação acelerada. Os agregados reciclados são constituídos por
argamassa de cimento, e desta forma, os concretos produzidos com esse agregado
apresentam maior reserva alcalina, e essa reserva alcalina pode atuar como proteção da
superfície do concreto contra a reação da carbonatação (LEVY & HELENE, 2004).
Figura 2 – Profundidade de carbonatação aos 56 e 112 dias dos concretos

Profundidade de Carbonatação (mm)

56 dias

112 dias

7,00
6,00
5,00
4,00
3,00

2,00
1,00
0,00
REF

30RCC

50RCC

100RCC

Traços dos concretos

Pereira et al. (2012) realizaram um estudo sobre a durabilidade de concretos produzidos
com teores de 20%, 50% e 100% de substituição do agregado natural pelo agregado
reciclado de RCC e para 3 diferentes níveis de resistência à compressão (20MPa,
30MPa e 40MPa). A profundidade de carbonatação foi inferior ao concreto de
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referência comparativamente aos concretos com agregados reciclados de 20MPa e
30MPa.
No presente estudo, para a idade mais avançada (112 dias) todos os concretos
produzidos com o RCC apresentaram maior profundidade de carbonatação que o
concreto referência.
No estudo realizado por Gomes & Brito (2009), concretos produzidos com RCC foram
acondicionados em câmara de carbonatação por 7, 28, 56 e 90 dias com teor de CO2 de
aproximadamente 5%, sendo que os concretos produzidos com agregados reciclados
apresentaram maior profundidade de carbonatação para todas as idades quando
comparados com aos valores obtidos para o concreto de referência.
Segundo Basheer et. al. (2001), a carbonatação do concreto está relacionada com
permeabilidade de gases e absorção de água. Concretos mais permeáveis são mais
vulneráveis ao efeito da carbonatação devido a estrutura dos poros da matriz.
De modo geral, pode-se inferir que na idade de 56 dias, os concretos produzidos com o
RCC apresentaram menor profundidade de carbonatação devido à maior reserva alcalina
desses concretos provenientes dos agregados reciclados. Na idade mais avançada (112
dias), a estrutura mais porosa da matriz apresentou maior influência no fenômeno da
carbonatação resultando em maiores profundidades de carbonatação para os concretos
produzidos com o RCC.
Os resultados obtidos nos ensaios de absorção de água, índice de vazios e massa
específica para os concretos no presente estudo corroboram essa diferença na
profundidade de carbonatação obtida para a idade de 112 dias, sendo que esses valores
estão apresentados na Tabela 7.
Tabela 7- Absorção de água, índice de vazios, massa específica e resistência à
compressão dos concretos

Traços
REF
30RCC
50RCC
100RCC

Absorção
(%)

Índice de vazios
(%)

Massa específica
(Kg/m³)

5,0
5,7
5,7
6,7

11,9
13,3
13,2
14,8

2374,3
2325,4
2301,8
2224,6

Resistência à
compressão aos
28 dias (MPa)
37,8
37,4
36,4
31,4

Os traços com a incorporação de RCC apresentaram valores de absorção de água e
índice de vazios superiores ao do concreto de referência, principalmente o traço
100RCC. O agregado de RCC apresentou absorção de água quatro vezes superior à
absorção da brita, e desta forma, o RCC é mais poroso que a brita, interferindo
diretamente na absorção de água e índice de vazios da matriz cimentícia.
A massa específica dos concretos produzidos com o RCC foram inferiores à massa
específica do concreto de referência. O agregado reciclado de RCC apresentou massa
específica 13% menor que a massa específica da brita, e desta forma, a substituição da
brita pelo RCC contribuiu com a redução da massa específica dos concretos.
Os traços 30RCC e 50RCC apresentaram valores de resistência à compressão (Tabela 7)
similares ao concreto de referência. Porém, a substituição de 100% do agregado natural
pelo RCC resultou em uma redução de 17% na resistência à compressão em
2420

comparação com o concreto de referência. Esse comportamento pode ser justificado
pelo aumento na relação água/cimento e consequente aumento da porosidade do traço
100RCC quando comparado com os demais traços.
4

CONCLUSÕES

Os concretos produzidos com o RCC apresentaram maior absorção de água, índice de
vazios e profundidade de carbonatação aos 112 dias quando comparados aos valores
obtidos para o concreto referência (convencional sem RCC). Essa constatação indica
que o uso do RCC pode interferir de maneira negativa na durabilidade de concretos que
utilizem esse resíduo em substituição ao agregado graúdo natural.
A substituição de agregados naturais pelos agregados reciclados da construção civil
deve ser realizada com cautela, principalmente se os componentes produzidos com esse
resíduo ficarem em ambientes exteriores, ou em ambientes com maior concentração de
CO2.
O aumento da camada de cobrimento das armaduras pode ser uma alternativa para
garantir a adequada durabilidade de concretos produzidos com o RCC frente ao
fenômeno da carbonatação.
AGRADECIMENTOS
Ao CNPq, à CAPES e à FAPESP, pelo apoio recebido.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, F. C. R. Avaliação do potencial de corrosão de armaduras em concretos com
substituição parcial do agregado miúdo pela areia de cinza do bagaço da cana-de-açúcar ACBC. 2013. 206f. Dissertação (Mestrado em Estruturas e Construção Civil) - Universidade
Federal de São Carlos, São Carlos, 2013.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5738 – Moldagem e cura de
corpos-de-prova cilíndricos ou prismáticos de concreto. Rio de Janeiro, 2003.
_____. NBR 5739 – Concreto – Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos. Rio de
Janeiro, 1994.
_____. NBR 9778 – Argamassa e concreto endurecido – Determinação da absorção de água por
imersão. Rio de Janeiro, 1987.
ASOCIACIÓN MERCOSUR DE NORMALIZACIÓN. NM 23 – Cimento Portland e outros
materiais em pó – Determinação da densidade absoluta. 2000.
_____. NM 30 – Agregado miúdo– Determinação da absorção de água. 2001.
_____. NM 45 - Agregados - Determinação da massa unitária e do volume de vazios. 2002.
_____. NM 52 – Agregado miúdo– Determinação da massa específica, massa específica
aparente e absorção de água. 2003.
_____. NM 53 – Agregado graúdo– Determinação da massa específica, da massa específica
aparente e da absorção de água. 2001.
_____. NM 248 – Agregados – Determinação da composição granulométrica. 2003.

2421

ATIS, C. D. Carbonation-Porosity-Strength model for fly ash concrete (Technical Note).
Journal of Materials in Civil Engineering. Jan-Fev 2004, p.91-94, 2004.
BASHEER, L., KROPP, J., CLELAND, D. J. Assessment of the durability of concrete from its
permeation properties: a review. Construction and Building Materials, Vol. 15, p. 93-103,
2001.
CÓRDOBA, R. E. Estudo do sistema de gerenciamento integrado de resíduos de
construção e demolição so município de São Carlos – SP. 2010. 372f. Dissertação (Mestrado)
– Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, 2010.
FAGURY, S. C.; GRANDE, F. M. Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD) –
aspectos gerais da gestão pública de São Carlos/SP. Exacta, São Paulo, v.5, n.1, p.35-45,
jan./jun. 2007.
GOMES, M.; BRITO, J. Structural concrete with incorporation of coarse recycled concrete and
ceramic aggregates: durability performance. Materials and Structures, v.42, p.663-675, 2009.
HELENE, P. Corrosão em Armaduras para Concreto Armado. São Paulo: PINI / IPT, 45 p.,
1986.
LEVY, S. M.; HELENE, P. Durability of recycled aggregates concrete: a safe way to
sustainable development. Cement and Concrete Research, v. 34, n. 11, p. 1975-1980, 2004.
LEITE, M. B. Avaliação de propriedades mecânicas de concretos produzidos com
agregados reciclados de resíduos de construção e demolição. 2001. 270f. Tese de Doutorado.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Porto Alegre. 2001.
MARQUES NETO, J. C. Diagnóstico para estudo de Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição do Município de São Carlos-SP. 2003. 155f. Dissertação (Mestrado em Hidráulica
e Saneamento). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos.
2003.
PAULETTI, C; POSSAN, E.; DAL MOLIN, D. C. C. Carbonatação acelerada: estado da arte
das pesquisas no Brasil. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 7, n. 4, p. 7-20, out/dez 2007.
PEREIRA, E.; MEDEIROS, M. H. F.; LEVY, S. M. Durabilidade de concretos com agregados
reciclados: uma aplicação de análise hierárquica. Ambiente Construído. vol.12, n.3, pp. 125134, 2012.
PINTO, T. P., GONZALES, J. L. R., (Coordenadores) Manejo e Gestão de Resíduos da
Construção Civil. Manual de orientação. Como implementar um sistema de manejo e gestão
dos resíduos da construção civil nos municípios. Parceria técnica entre o Ministério das
Cidades, Ministérios do Meio Ambiente e Caixa Econômica Federal. Brasília: CAIXA, 2005.
RIBEIRO, D. V.; SALES, A.; SOUSA, C. A. C.; ALMEIDA, F. C. R.; CUNHA, M. P. T.;
LOURENÇO, M. Z.; HELENE, P. Corrosão em estruturas de concreto armado: Teoria,
controle e métodos de análise, Rio de Janeiro: Elsevier, 1ed, 2013, 244 p.
RILEM Concrete Permanent Comitee . RILEM Draft Recomendation - Measurement of
hardened concrete carbonation depth CPC-18. Materials and Structures, v.17, n. 102, p. 435440, 1984.
ULSEN, C.; KAHN, H.; ANGULO, S. C.; JOHN, V. M. Composição química de agregados
mistos de resíduos de construção e demolição do Estado de São Paulo. Rem: Rev. Esc. Minas,
vol 63, n.2, pp. 339-346, 2010.

2422

http://doi.org/10.17012/entac2014.57

AVALIAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PRODUZIDOS COM
PET RECICLADO
CÂNDIDO, Luis Felipe (1); BARRETO, José Maurício Lima (2); CABRAL,
Antônio Eduardo Bezerra (3)
(1) PEC/UFC, e-mail: luisf_civil@yahoo.com.br, (2) PEC/ UFC, e-mail: mauriciobarreto@ufc.br, (3)
GPMAT/ UFC, e-mail: eduardo.cabral@ufc.br

RESUMO
Tento em vista materiais potencialmente recicláveis no contexto urbano, o PET (polietileno tereftalato) já
vem sendo utilizado em diversos segmentos industriais, porém este material, ainda é pouco utilizado na
construção civil. Um estudo realizado pela Associação Brasileira da Indústria do PET (ABIPET) em 2011
revelou que houve um acréscimo de 304% na recuperação do PET de 1994 a 2011, totalizando cerca
294 Ktons cujo principal destino final foi aplicações nas indústrias têxteis (39,30%), não sendo
contabilizada parcela de consumo para construção civil. Assim, o presente trabalho apresenta os
resultados de uma pesquisa experimental desenvolvida com o intuito de testar o uso do PET triturado em
substituição da areia natural nas frações de 15%, 30% e 45% para a fabricação de blocos de concreto
prensado com incorporação de PET reciclado. Foram determinados às características geométricas, os
índices físicos e características mecânicas, tais como massa seca, absorção de água, condutividade
térmica e resistência à compressão. Ao serem analisados os resultados, pode-se concluir que o teor que
apresentou os melhores resultados foi de 15% de PET, devido ao acréscimo de sua resistência à
compressão em relação aos demais teores, destacando-se ainda uma menor absorção, resultante de seu
maior empacotamento e melhor homogeneidade do compósito.
Palavras-chave: Bloco de Vedação, Sustentabilidade, PET

ABSTRACT
Among the materials with potential of recycle, the PET (polyethylene terephthalate), is widely used in
different industrials sectors. However, the use of this recycled material in construction industry is
insignificant. In 2011, a study conducted by Brazilian Association of PET Industry (ABIPET) revealed a
growth of the level of recycling of PET in 304% between 1994 and 2011. In absolute numbers this
represents about 294 kilotons. This result represents the second in recycling of PET around the world,
just behind of Japan. The main application of PET recycled are performed in textile industry (39,30%)
and the consumption by construction industry is so small that it was not recorded in survey. Thus, this
paper aims to presents the results of an experimental research developed about the use of PET recycled
replacing by volume of fine aggregate in fraction of 15%, 30% and 45%. The geometric, physical and
mechanical characteristics were found, between them, the dry mass, water absorption, thermal
conductivity and compressive strength. Can be conclude the content that replacing of 15% of PET
achieved the best results due of the biggest compressive strength, lower of water absorption, resulting
from its higher homogeneity and better wrapping of composite with PET recycled.
Keywords: Concrete blocks, Sustainability, PET.

1

INTRODUÇÃO

A cadeia produtiva da construção civil é responsável pela transformação do ambiente
natural em ambiente construído que precisa ser permanentemente atualizado e mantido.
Dada a complexidade e extensão de seu impacto no meio ambiente, na economia e na
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sociedade, a construção de políticas, o desenvolvimento e aplicação de novos
conhecimentos (inovação) de forma sistêmica são de suma importância à manutenção
do equilíbrio do planeta que vem sendo alterado significativamente pelo
desenvolvimento promovido pela humanidade (AGOPYAN; JOHN, 2011).
Nesse contexto, o conceito de sustentabilidade como a busca de um equilíbrio entre
proteção ambiental, justiça social e viabilidade econômica é um tema bastante discutido,
dada demanda crescente de novas moradias e os novos padrões e requisitos de qualidade
impostas pela sociedade (AGOPYAN; JOHN, 2011).
Tendo em vista os materiais potencialmente recicláveis no contexto urbano, o reciclado
do PET (polietileno tereftalato) já vem sendo utilizado em diversos segmentos
industriais, sendo ainda pouco utilizado na construção civil, como revela um censo
realizado pela Associação Brasileira da Indústria do PET (ABIPET) em 2011. Esta
pesquisa apresenta um acréscimo de 304% na recuperação do PET de 1994 a 2011,
totalizando cerca 294 ktons cujo principal destino final é a indústria têxtil (39,30%), não
sendo contabilizada parcela de consumo para construção civil (ABIPET, 2011).
Revisitando a literatura na busca de uma utilização viável do PET reciclado, dentro da
temática de desenvolvimento de produtos alternativos, uma pesquisa realizada na
argentina pelo CEVE (Centro Experimental de la Vivienda Económica) apresentou a
aplicação do reciclado do PET na fabricação de blocos sem função estrutural em
substituição total do agregado miúdo. Os resultados foram satisfatórios e revelaram que
algumas propriedades significativas como resistência à compressão, absorção,
condutibilidade térmica melhoraram em relação a outros tipos de bloco com a mesma
função (BERETTA, 2008).
Partindo da experiência do CEVE e na busca de materiais alternativos que
contribuíssem com a sustentabilidade, o presente trabalho tem por objetivo produzir e
avaliar blocos de vedação vertical em concreto sem função estrutural com substituição
do agregado miúdo por PET reciclado.
Para tal, buscou-se sistematizar o arcabouço teórico que constituiu o presente trabalho,
partindo-se do tema sustentabilidade e construção civil, especificamente materiais
alternativos e tecnologias apropriadas, chegando-se ao PET e, por fim, o
desenvolvimento e produção do bloco em apreço neste estudo.
2
2.1

REFERENCIAL TEÓRICO
Sustentabilidade e construção civil

A sustentabilidade é entendida como um tripé que integra as perspectivas ambiental,
social e econômica. Ainda mais, a sustentabilidade de uma empresa, deve ser entendida
nestas três perspectivas como proteção ambiental, crescimento econômico e justiça
social (ELKINGTON, 1999).
O setor da construção civil é um dos principais agentes de degradação ambiental, dada
sua extensa e complexa cadeia produtiva que impacta no consumo de recursos naturais e
na emissão de agentes poluentes no meio ambiente (AGOPYAN; JOHN, 2011).
Devido a este fato, existe uma crescente demanda dos clientes por produtos sustentáveis
que obrigam as empresas a darem cada vez mais atenção para essa temática (PARDINI,
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2009). Uma alternativa que contribui para essa problemática está no desenvolvimento
de novos produtos e componentes alternativos à construção.
A busca de soluções inovadoras e sustentáveis para construção civil deve estar
associada ao conceito de tecnologia apropriada que contempla os conceitos de
sustentabilidade. A tecnologia apropriada está atrelada a um determinado modelo de
desenvolvimento e cultura de uma sociedade e exige uma integração das esferas
técnicas, sociais, políticas, econômicas, éticas e ambientais (AGOPYAN; JOHN, 2011).
2.2

Pet e Reciclagem

O PET é um poliéster, polímero termoplástico produzido através da polimerização que
proporciona a união de monômeros para formar polímeros (ABIQUIM 2004 apud
VALT, 2009). Um uso bastante comum deste material é na fabricação de garrafas
plásticas, largamente utilizadas na indústria de bebidas.
Preocupado com a geração de passivos ambientais, a ABIPET realiza desde 1994 um
censo sobre o nível de reciclagem no Brasil. Em sua última edição, o senso revelou que
em 2011 57,10% do PET produzido foi reciclado. A pesquisa indica que houve um
acréscimo de 304% na porcentagem de reciclado, saindo de cerca de 15 ktons em 1994
para 294 ktons em 2011. Além disso, pode-se afirmar que a produção anual de PET no
brasil chegou a aproximadamente 515 ktons em 2011. Considerando-se que uma
garrafa PET de 2L pesa 57g a conta equivale a cerca de 9 bilhões de unidades desse tipo
de embalagem (ABIPET, 2011).
O sucesso deste material como reciclado deve-se à sua excelente relação entre as
propriedades mecânicas, térmicas e o custo de produção (MACDONALD, 2002 apud
ROMÃO, 2009).
Em 2011, Valt realizou um estudo sobre o ciclo de vida das embalagens de PET com
vários teores de reciclagem. O estudo apresenta dados para fabricação de uma garrafa
PET para refrigerantes, incluindo sua reciclagem resultando em um consumo
significativo de recursos naturais para o processo em análise (VALT, 2004).
Cruzando-se os passivos gerados da reciclagem de embalagens de PET levantados por
Valt com a produção anual levantada pela ABIPET, o consumo de recursos naturais é
de aproximadamente de 1,5 x 1010 J, 4230 megatoneladas de água bruta e são gerados
472 megatoneladas de resíduos totais
Estes dados justificam a escolha do material PET como material a ser reciclado, pois
além das boas propriedades citadas por MacDonald, à reciclagem, em geral, precisar de
processos químicos que também geram passivos ao meio ambiente. Desta forma, o
presente trabalho apresenta uma alternativa que não demanda de processos químicos
para reciclar este material.
2.3

Compósitos cimentícios com incorporação e PET reciclado

Para Betioli et al. (2004), materiais constituídos de matriz cimentícia, como concreto e
argamassa, são frágeis e com baixa resistência à tração, baixa ductilidade e baixa
energia de absorção (tenacidade). Uma das principais características de matrizes de
cimento Portland é a alta alcalinidade da mistura com pH superior a 13. Outro fator
marcante é o alto calor de hidratação do cimento na reação para formação da pasta.
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Para De Paoli (2008, apud Romão, 2009), a degradação do PET pode ser iniciada por
cisalhamento, calor, oxigênio, resíduos de catalisador, dentre outros, conduzindo à
degradação mecânica, térmica, química ou ainda a uma combinação destas. Têm-se,
nesse sentido, fatores suficientes para acreditar que uma degradação acelerada dos
compósitos com adição de PET pode ocorrer, como ocorre com as fibras vegetais
devido aos processos de preparação deste material para incorporação em compósitos
cimentícios (como é o caso da trituração).
Quanto a durabilidade, Betioli et al. (2004) realizou um estudo sobre a degradação do
PET em compósitos cimentícios cujos resultados indicaram uma interação da cadeia
polimérica da fibra de PET com o meio agressivo com o aparecimento de grupos
.
“As fibras foram atacadas pelas soluções de ácido sulfúrico (H2SO4 a 0,1M; 1M e
10M), indicando a existência de degradação de fibras de PET nessas matrizes devido à
hidrólise alcalina quando imersas na matriz de cimento” (BETIOLI, 2004).
3
3.1

MATERIAIS E MÉTODOS
Caracterização dos materiais

O cimento utilizado foi do tipo Portland - CP II Z - 32 do fabricante Poty com massa
específica de 3,10 g/cm³ e massa unitária de 1,42 g/ cm³. Utilizou-se o pó de pedra
britada de mineralogia granítica adquirida na Pedreira Cebrita, cujos resultados da
caracterização são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 - Índices físicos do agregado miúdo: pó de pedra
Índice
Dimensão máxima característica (mm)
Módulo de finura
Massa unitária solta (g/cm³)
Massa unitária compactada (g/cm³)
Massa específica (g/cm³)
Material Fino (%)
Fonte: dos autores.

Referências Normativas
ABNT NM 248:2003
ABNT NM 248:2003
ABNT NBR NM 45:2006
ABNT NBR NM 45:2006
ABNT NBR NM 52:2009
ABNT NBR NM 46:2003

Resultados
4,75
2,59
1,59
1,73
2,54
14,72

Utilizou-se o PET reciclado e triturado oriundo de uma recicladora da Região
Metropolitana de Fortaleza, cujas características determinadas foram apresentadas na
Tabela 2.
Tabela 2 - Índices físicos do agregado miúdo: pó de pedra
Índice
Dimensão máxima característica (mm)
Módulo de finura
Massa unitária solta (g/cm³)
Massa específica (g/cm³)
Fonte: dos autores.

Referências Normativas
ABNT NM 248:2003
ABNT NM 248:2003
ABNT NBR NM 45:2006
ABNT NBR NM 52:2009
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Resultados
4,75
5,38
0,26
1,37

3.2

Dosagem do concreto e confecção dos blocos

Para o estudo, foram analisados quatro traços de argamassa “farofada” sendo três
contendo o PET triturado em substituição ao volume do pó de pedra nos teores 15%,
30% e 45%. Para o traço de referencia (sem PET) tomou-se um traço usual de uma
empresa de pré-moldados da região, 1:5:1 (cimento, pó de pedra e água). Para a
execução das misturas, foi utilizada uma argamassadeira de giro horizontal com
capacidade de 173 litros.
Realizou-se a confecção de blocos testes (ou blocos pilotos) para avaliar as possíveis
falhas e dificuldades para execução do experimento e verificou-se que a manutenção de
fator água/cimento fazia com que a mistura perdesse consistência à medida que fossem
realizadas as substituições planejadas. Desta forma, optou-se pela adição de água na
composição com avaliação expedita da consistência da argamassa através do teste
manual da umidade ótima apresentado por Agopyan e John (2011).
Paras moldagens dos blocos foi utilizada uma prensa manual conforme a Figura 4-a. A
compactação da mistura foi realizada manualmente por um único operador tentando
minimizar efeitos de variação da energia de compactação utilizada. Foram
confeccionados 12 blocos para cada tipo de traço totalizando 48 blocos fabricados
(Figura 4-b).
Figura 1 - Moldagem dos blocos com prensa manual

a) Prensa utilizada

b) extrusão do bloco

Fonte: dos autores.

Após a moldagem foram tomados os devidos cuidados no transporte e manuseio dos
blocos recém-fabricados. Estes foram colocados em um ambiente protegido e realizado
a cura com aspersão de água durante os sete primeiros dias. Passados vinte e oito dias,
iniciaram-se os ensaios de características geométricas, físicas e mecânicas dos blocos
confeccionados.
3.3

Ensaios de caracterização dos blocos

Inicialmente, foram numeradas e identificadas as amostras dos blocos separadas por
diferentes teores de PET para serem utilizadas nos ensaios de caracterização geométrica,
determinação de índices físicos e mecânica, além dos ensaios especiais.
3.3.1 Características geométricas e físicas
Foram determinadas as dimensões efetivas, a área bruta e a área líquida dos blocos com
uma amostra de 10 unidades para cada teor de substituição. Os métodos para
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determinação das dimensões do bloco vazado de concreto simples sem função estrutural
são descritos na ABNT NBR 12118:2013 bem como a determinação da área bruta.
Após a execução dos procedimentos para determinar as características geométricas, os
dez blocos foram colocados na estufa a uma temperatura de 105°C, por vinte e quatro
horas e conforme as prescrições da ABNT NBR 12118:2013 determinaram-se a
absorção de água e a massa seca.
3.3.2 Condutibilidade térmica
Na intenção de determinar uma característica de conforto ambiental foi montado um
experimento para determinação da condutibilidade térmica. Esse índice indica a
quantidade de calor transmitida através de uma espessura (L), numa direção normal a
superfície de área (A), devido ao gradiente de temperatura (ΔT), sob condições de
estado fixo e quando a transferência de calor dependente apenas do gradiente de
temperatura sendo calculado pela (1.
(1)
Onde:

Q / ΔT – Energia transferida (J/s).

ΔT – Diferencia de temperatura (K)

K- Condutibilidade térmica (W/m.K).

L – Espessura (m)

A – Área (m²)
Para a realização do ensaio de condutividade térmica foi confeccionada uma amostra de
cada teor, constituída com quatro blocos justa postos, conforme a Figura 2.
Figura 2 - Ensaio de condutividade térmica

a) esquema do ensaio

b) medição dos resultados

Fonte: dos autores.

Os equipamentos utilizados para realização foram uma fonte emissora de calor, tipo
refletor, com uma lâmpada incandescente de 150 w. Para a medição das temperaturas
foram utilizados um Termômetro Digital da marca Mimipa, modelo MT 455, com dois
termopares, responsáveis pela leitura de temperatura das duas faces da parede ensaiada.
O tempo de duração de cada ensaio foi de três horas ininterruptas, com a realização das
medições de temperaturas a cada 5 minutos, em ambiente com temperatura controlada,
possibilitando a observação das temperaturas internas e externas e a estabilização do
fluxo de calor para o cálculo da condutividade térmica.
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3.3.3 Características mecânicas
Para a resistência à compressão do bloco foi utilizado à norma ABNT NBR 12118:
2013. Ao final dos vinte e oito dias da moldagem, os cinco blocos de cada teor, com as
características geométricas e físicas determinadas, foram capeados (com espessura
inferior a 5 mm) com argamassa de regularização.
Após a regularização aplicada nas duas faces dos componentes, decorridas vinte e
quatro horas, os blocos foram imersos em água por vinte e quatro horas antes do
rompimento. Os corpos de prova foram rompidos na máquina universal de ensaio da
marca EMIC, modelo DL100T.
3.4

Viabilidade econômica

Durante a confecção dos blocos verificou-se que é possível confeccionar 192 blocos
prensados por dia com um único operário. Realizou-se a cotação dos insumos de
cimento (R$20,00/ saco de 50 kg), pó de pedra (R$26,00/ m³) e PET (R$2,80/ kg). O
valor da mão de obra foi calculado a partir do dissídio da construção civil à época
(R$3,17/h para um servente) e aplicou-se uma taxa de 125% de leis sociais. Os custos
com investimento iniciais foram desconsiderados para esta análise.
4

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Em síntese, os resultados obtidos são apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 - Resumo das características físicas e mecânicas ensaiadas

AMOSTRA
REFERÊNCIA
15%
30%
45%
Fonte: dos autores.

Características Físicas
Massa
Condutividade
Absorção
Seca
térmica
(%)
(kg)
(W/m.K)
2,88
12,77
2,33
2,84
10,92
2,28
2,58
13,34
2,36
2,56
17,19
2,05

Resist.
Com.
(Mpa)
5,58
5,71
3,54
2,73

As características geométricas dos blocos são apresentadas na Tabela 4.
Tabela 4 - Características geométricas dos blocos
Variação em relação ao
bloco de referência (%)
Amostra
L (cm) C (cm) H (cm)
ΔL
ΔC
ΔH
REFERÊNCIA 12,5
25
6,96
15%
12,57 25,06
7,03
0,53
0,24
1,1
30%
12,66 25,12
7,32
1,31
0,49
5,2
45%
12,74 25,35
7,72
1,92
1,39
10,9
Fonte: dos autores.
Dimensões efetivas

Área (cm²)
Bruta
312,5
314,92
318,14
322,92

Líquida
208,44
209,82
214,82
207,62

Ao analisar a variação das dimensões para o bloco de referência, foi observada pouca
variação de comprimento (ΔCmáx=1,39 %) e largura (ΔLmáx=1,92 %), porém, em relação
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à altura observou-se uma variação bastante significativa chegando-se a ΔLmáx=10,9 %
em relação ao traço de referencia.
Atribui-se essa variação da altura à capacidade de absorção da energia dada, na
moldagem, pelo PET, visto que a pega do cimento ainda está se iniciando. Desta forma,
verificou-se que após a dissipação da energia aplicada na prensagem do compósito que
contém o PET reciclado existiu uma pequena expansão volumétrica do bloco.
As características físicas do bloco são apresentadas na Tabela 5.
Tabela 5 - Características físicas do bloco
Característica
Massa Seca (kg)
Absorção (%)
Condutividade térmica
(W/m.K)
Fonte: dos autores.

Comportamento em relação ao traço de
referência
15%
30%
45%
Média
CV Média CV Média CV Média
CV
2,88 5,41% 2,84 3,26% 2,58 5,33% 2,56
2,40%
12,77 7,78% 10,92 3,48% 13,34 5,55% 17,19 16,92%

REFERÊNCIA

2,33

1,70%

2,28

1,29%

2,36

0,90%

2,05

0,94%

Para massa seca, observa-se que houve uma diminuição com a colocação do PET
chegando a um valor de 11,1% para amostra de 45%.
Para absorção, entre o traço de referência e o traço de 15% houve uma redução de
14,49% indicando que o PET contribuiu positivamente para o compósito nesse teor.
Para maiores teores de substituição, a absorção não diminuiu. Infere-se, portanto, que o
PET no teor de 15% contribuiu para diminuição do seu índice de vazios.
A condutividade térmica foi determinada com a média dos valores de K a partir do
estabelecimento de um fluxo constante de calor através do bloco observado no Gráfico
1 a partir de 90 min de ensaio.
Gráfico 1 - Curva de condutividade térmica das paredes ensaiadas

Fonte: dos autores.
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Com relação à condutividade térmica, o valor médio deste índice foi de 2,23 W / m.K.
Esse valor, se comparado ao do tijolo de concreto que, conforme a ABNT NBR 152202 é de 1,75, verifica-se um acréscimo de 27,4% em relação ao valor padronizado. Vale
observar que para o experimento o valor foi abaixo do traço de referência em 4,3%.
Esse fenômeno pode está vinculado à baixa quantidade de ar presente nos vazios do
compósito os quais, quando submetidos a um fluxo de calor, entram em processo de
transmitância precocemente, corroborando com o resultado de baixa absorção.
A Tabela 6 apresenta as características mecânicas dos blocos produzidos.
Tabela 6 - Resistência à compressão dos blocos
Resistência (MPa) % em relação à
referência
Média
CV
REFERÊNCIA
5,58
4,48%
15%
5,71
6,65%
2,33%
30%
3,54
11,86%
-35.73%
45%
2,73
11,36%
-80,51%
Fonte: dos autores.
Amostra

Observa-se que a amostra com 15% apresentou resistência superior aos demais teores
com 2,33% em relação à amostra de referência corroborando com o indício observado
na absorção: redução da absorção para o teor de 15%. Por fim, em relação à viabilidade
financeira observou-se que o preço/ unidade produzida variou entre R$0,43 e R$0,47 de
acordo com o teor de PET na amostra.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao serem analisados os resultados dos ensaios com os blocos vazados com vários teores
de PET em substituição do agregado miúdo, pode-se concluir que o teor que apresentou
os melhores resultados foi de 15% de PET. Houve uma redução na massa seca, absorção
e condutividade térmica e um aumento da resistência à compressão do bloco. Esses
resultados indicam um maior empacotamento e melhor homogeneidade do compósito
para o referido teor.
Ademais, pode-se afirmar que a substituição do agregado miúdo por PET em maiores
frações prejudicou o desempenho dos blocos frente aos principais índices analisados.
Por fim, a viabilidade econômica do presente componente mostrou-se bastante
competitivo com um custo aproximado de R$0,43 para o teor de que obteve melhores
resultados. Este valor está dentro da ordem de grandeza dos tijolos comerciais
consultados cujo valor de mercado gira em torno de R$0,40. Porém, o acréscimo de 3
centavos no custo de produção oferece em contrapartida a diminuição de vários passivos
decorrentes da destinação incorreta do PET ou até mesmo da reciclagem deste material.
Os resultados indicam, portanto, indícios de viabilidade técnico-econômica para sua
produção e utilização em larga escala. No entanto, frente aos indícios de degradação
apresentados por Betiolini, experimentos complementares devem ser conduzidos,
principalmente sobre a durabilidade destes blocos, carecendo assim, de um segundo
estudo mais aprofundado. Assim, amostras do produto foram guardadas para uma futura
avaliação de durabilidade em idades mais avançada (1 ano após sua confecção).
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RESUMO
O desenvolvimento sustentável tem se mostrado como uma grande preocupação no contexto atual.
Inúmeras pesquisas estão sendo realizadas tentando viabilizar o emprego do resíduo de construção e
demolição (RCD) como um material alternativo na construção civil. Pesquisas já demonstraram a
influência positiva do emprego do RCD de concreto no desempenho mecânico dos compósitos
cimentícios. Contudo, não é de consenso geral como ocorre tal melhora nas propriedades mecânicas dos
concretos. Assim, o objetivo deste trabalho foi o de avaliar a influência no ganho de resistência mecânica
de concretos produzidos com RCD de concreto. Para tal avaliação, produziu-se o AGRC, que foi inserido
na composição do concreto, aos 7 dias. Ensaios mecânicos de resistência à compressão e módulo de
elasticidade foram realizados nos concretos produzidos com substituição de 50% do agregado natural por
AGRC, aos 7 e 28 dias. A resistência à compressão do concreto produzido com AGRC foi inferior se
comparado com o referência. Para os resultados do módulo de elasticidade, os concretos com AGRC
apresentaram um aumento quando comparados com o referência. Comparando o desempenho dos AGRC
entre si, é possível notar uma maior resistência e módulo no AGRC com emprego de cimento CPV. Em
geral, os concretos com AGRC apresentaram resultados satisfatórios mesmo quando comparados a um
concreto feito com um agregado convencional.

Palavras-chave: Agregado reciclado de concreto, Propriedades mecânicas, Cimento anidro.

ABSTRACT
Sustainable development has proven to be a major concern in the current context. Thus, numerous
investigations have been performed trying to enable the use of the construction and demolition waste
(CDW) as an alternative material in construction. Several researchers have demonstrated the positive
influence of the use of CDW in concrete on the mechanical performance of cementitious composites.
However, it is no general consensus as such improvement occurs in the mechanical properties of
concrete. Thus, this study aimed undergraduates was to evaluate the influence on the increase in
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mechanical strength of concrete produced with the CDW concrete. Concrete recycled aggregate (AGRC)
was produced and it was inserted into the concrete composition at 7 days. Mechanical testing of
compressive strength and elasticity modulus were performed on concrete produced with 50 %
replacement of natural aggregate by AGRC, at 7 and 28 days. The compressive strength of concrete
produced with AGRC was lower than those obtained by the reference. For the modulus of elasticity, the
concrete with AGRC obtained an increase in modulus compared to the reference concrete. Comparing
the performance of AGRC among themselves it is possible to notice a higher strength and modulus in
AGRC with cement CPV. In general, concrete with AGRC showed satisfactory results even when
compared to a concrete made with natural aggregate.
Keywords: Concrete recycled aggregate, Mechanical properties, Anhydrous cement.

1

INTRODUÇÃO

A elevada quantidade de resíduos gerados no setor da construção civil, bem como a
grande demanda por recursos naturais, torna extremamente importante a busca por
materiais alternativos (reciclados). Logo, o incentivo ao reaproveitamento de resíduos
auxilia a tornar a indústria da construção civil mais sustentável, uma vez que possibilita
uma redução do impacto ambiental gerado pelo mesmo.
Segundo a resolução nº 307 do CONAMA(2002), considera-se que os resíduos de
construção civil representam um percentual significativo dos resíduos sólidos urbanos e
que estes quando dispostos em locais inadequados agravam a degradação da qualidade
ambiental, desse modo, é grande a necessidade da efetiva redução dos impactos dos
resíduos oriundos da construção civil, devendo ser responsáveis por estes os seus
próprios geradores. Ainda, visto que há viabilidade técnica e econômica de produção e
uso de materiais reciclados, a gestão de resíduos deve proporcionar benefícios sociais,
econômicos e ambientais.
Ângulo (2001) menciona que a reciclagem de resíduos, pela indústria da construção
civil, consolida-se como uma grande alternativa, pois é benéfica tanto ao atenuar o
impacto ambiental gerado pelo segmento, tanto ao promover a redução de custos
envolvidos durante todo o processo de produção.
No entanto, a variabilidade dos resíduos de construção e demolição (RCD) gerados é
alta. Tal fato ocorre devido à ausência de políticas de desenvolvimento que incentivem
o seu emprego, bem como devido à falta de normatizações que regulamentem suas
propriedades e características.
Buscando regulamentar a gestão de resíduos no que diz respeito a projeto, implantação e
operação em áreas de transbordo e triagem do material, a Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) publica em 2004 as normas NBR 15112. Também nesse ano,
foi publicada a NBR 15116, a qual normatiza a utilização de resíduos de construção em
sub-bases de pavimentação além do preparo de concretos sem função estrutural.
Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho foi o de avaliar a influência no ganho
de resistência mecânica de concretos produzidos com Resíduo de Construção e
Demolição (RCD) de concreto, através da análise das propriedades mecânicas do
compósito cimentício, em diferentes idades.

2

PROGRAMA EXPERIMENTAL

Com base no objetivo proposto neste estudo, foi definido o programa experimental a ser
empregado nesta pesquisa, representado esquematicamente na figura 1.
Figura 1 – Programa experimental
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2.1

Métodos de ensaio

A avaliação das propriedades mecânicas dos concretos estudados foi realizada a partir
dos ensaios de resistência à compressão uniaxial, conforme NBR 5739 (2007), e de
módulo de elasticidade, conforme NBR 8522 (2008), nas idades de 7 e 28 dias. Estes
ensaios foram empregados a fim de controlar tecnologicamente os concretos, bem
como avaliar a influência do emprego do agregado graúdo reciclado de concreto,
produzidos com diferentes tipos de cimento (CP IV e CP V-ARI).
2.2

Materiais empregados

Os materiais utilizados para a produção dos agregados graúdos de concreto e para as
misturas cimentícias foram o cimento Portland Pozolânico (CP IV), de massa
específica 2,78g/cm³; cimento Portland de alta resistência inicial (CP V- ARI), de
massa específica 3,09g/cm³; agregado miúdo, de origem quartzosa, com módulo de
finura de 2,36; agregado graúdo, de origem basáltica, com módulo de finura de 5,95;
aditivo superplastificante, a base de éter policarboxílico, e água.
2.3

Produção do agregado graúdo reciclado de concreto (AGRC)

Com base em uma dosagem experimental, pelo método do IPT/EPUSP (HELENE,
TERZIAN, 1992), foram definidos os traços de concretos a serem empregados para a
produção dos agregados graúdos reciclados de concreto, visando obter uma resistência
de 30MPa, aos 28 dias, conforme tabela 1.
Tabela 1 – Traços dos concretos empregados para produção do AGRC

Traços
AGRC IV
AGRC V

Teor de
argamassa
(%)
55

Traço unitário
cim
a
p
CPIV CPV-ARI
1
1,66
2,18
-

1

2,95

3,24

m

a/c

3,84

0,45

6,19

0,61

Conforme mostra a tabela 1, dois tipos de cimento (CP IV e CP V-ARI) foram
empregados para a produção dos concretos, os quais deram origem aos AGRC. O traço
denominado como MATBT – IV foi o concreto produzido com o cimento pozolânico, já
para o traço denominado como MATBT – V foi empregado o cimento Portland de alta
resistência inicial. Tal parâmetro visou à produção de agregados com propriedades
distintas.
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Após 24h, foi realizada a desmoldagem dos corpos de prova, e os mesmos passaram
pelo processo de britagem. Tal atividade foi realizada com o auxílio de um britador de
mandíbulas, visando à obtenção do agregado graúdo reciclado de concreto (AGRC).
Finalizada a britagem, realizou-se o peneiramento mecânico do AGRC, assim sendo
possível separá-los por granulometria para posterior composição das amostras, que
substituíram o agregado natural nas misturas cimentícias.
Três amostras de cada concreto foram submetidas, então, ao ensaio de resistência à
compressão aos 28 dias para a verificação de sua resistência efetiva, os resultados
podem ser observados na Tabela 2.
Tabela 2 - Resistência à compressão dos concretos que originaram o AGRC

2.4

Traços

Resistência Média (MPa)

MATBT-IV

43,43

MATBT-V

35,84

Produção dos concretos

Anteriormente a produção dos concretos, realizou-se a preparação do AGRC. As
amostras de AGRC foram preparadas, com base na distribuição granulométrica do
agregado graúdo natural (brita 0), e foram saturadas com 80% de sua absorção total
(figura 2). Tal processo de saturação foi realizado 72h antes da produção dos concretos
avaliados. O AGRC foi empregado para a produção dos concretos aos 7 dias.
Figura 2 – Processo de saturação do AGRC. (a) molhagem do AGRC. (b)
homegeneização do AGRC

(a)

(b)

Os concretos avaliados foram produzidos com o cimento pozolânico (CP IV). O teor de
substituição do agregado graúdo natural pelo AGRC foi de 50%. No concreto de
referência foi necessária a utilização de aditivo a base de éter policarboxílico visando
melhorar a trabalhabilidade do material. No estado fresco do concreto, o ensaio de
abatimento de tronco de cone foi realizado, conforme a NBR NM 67 (1998), visando à
obtenção de um slump de 100 ± 30 mm. A tabela 3 demonstra as características dos
concretos estudados, bem como os parâmetros das misturas.
Tabela 3 – Traços dos concretos estudados
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Traço Unitário
Aditivo
p
AGRC IV AGRC V

Traços

Umidade
do AGRC

CP IV

a

Referência

-

1

2,95

3,23

-

-

80,86

1

2,95

1,615

1,615

80,86

1

2,95

1,615

-

Concreto –
AGRC IV
Concreto –
AGRC V

a/c

Slump
(mm)

0,0288

0,61

90

-

-

0,61

100

1,615

-

0,61

90

As misturas foram realizadas em uma betoneira de tombo. A ordem de mistura dos
materiais seguiu as recomendações de Cordeiro (2013) 1, onde o agregado graúdo
reciclado de concreto foi o último material a ser colocado na mistura, visando não
modificar a sua composição granulométrica.
Corpos de prova cilíndricos (9,5 x 19 cm) foram moldados para a realização dos ensaios
mecânicos. O adensamento dos mesmos foi realizado em uma mesa vibratória. Após
24h, os cp’s foram desmoldados e colocados em tanques de cura úmida, conforme NBR
5738 (2003).

3

RESULTADOS

Os resultados obtidos estão apresentados a seguir sob uma abordagem estatística de
análise de variância (ANOVA), com um intervalo de confiança 90%.
3.1

Resistência à compressão axial

Na tabela 4 são apresentados os resultados obtidos da análise de variância (ANOVA)
para o ensaio de resistência à compressão dos concretos avaliados. Nota-se que o efeito
isolado do traço e da idade influenciaram nos resultados de resistência à compressão,
contudo a interação de ambos efeitos não foi significativa.
Tabela 4 – Análise ANOVA - resistência à compressão axial
Fonte da
variação

gl

MQ

F

valor-P

Significância

Traço

2

5,40

5,50

0,020154

S

Idade

1

227,77

232,21

0,000000

S

Interações

2

0,44

0,45

0,645864

NS

Erro

12

0,98

Total

17

gl: graus de liberdade (n-1) MQ: média quadrática
S: valor significativo

F: valor calculado de F p: nível de significância

NS: valor não significativo

Se p < 5% = efeito significativo

Conjuntamente, na figura 3 é apresentada a análise de variância (ANOVA) realizada.
Nos concretos em que houve a adição de AGRC ocorreu uma diminuição da resistência
à compressão (em ambas as idades) quando comparados ao concreto de referência. Leite
(2001) defende que a maior porosidade e menor resistência mecânica apresentada pelo
agregado reciclado quando comparado ao agregado natural propiciam essa diminuição
da resistência mecânica do concreto.

1

CORDEIRO, L. N. P. Análise dos parâmetros principais que regem a variabilidade de concretos
produzidos com agregado graúdo reciclado de concreto. 2013. Tese (Doutorado). Trabalho não publicado.
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Figura 3 – Análise ANOVA – resistência à compressão axial

Observa-se ainda que não ocorreu diferença significativa entre as resistências dos
concretos com adições de AGRC-IV e AGRC-V. Neste sentido, pode-se dizer que o
tipo de cimento presente no agregado graúdo reciclado de concreto (AGRC) não
influenciou tal propriedade mecânica do compósito cimentício.
3.2

Módulo de elasticidade:

Na tabela 5 são apresentados os resultados obtidos da análise de variância (ANOVA)
para o ensaio de módulo de elasticidade dos concretos avaliados. Observa-se que
somente o efeito isolado da idade foi significativo.

Tabela 5 – Análise ANOVA - módulo de elasticidade
Fonte da
variação

gl

MQ

F

valor-P

Significância

Traço

2

1,19

0,759

0,493160

NS

Idade

1

16,39

10,460

0,008957

S

Interações

2

4,48

2,863

0,104001

NS

Erro

10

1,57

Total

15

gl: graus de liberdade (n-1) MQ: média quadrática
S: valor significativo

F: valor calculado de F p: nível de significância

NS: valor não significativo

Se p < 5% = efeito significativo

Observa-se a análise de variância (ANOVA) realizada para o efeito isolado do traço do
concreto na propriedade do módulo de elasticidade, como demonstrado na figura 4.
Figura 4 – Análise ANOVA – efeito isolado do traço no módulo de elasticidade
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Nota-se que nos concretos em que foram utilizados os AGRC houve uma diminuição no
módulo de elasticidade em relação ao concreto de referência. Tal comportamento já era
esperado, uma vez que propriedades como porosidade e resistência mecânica do
agregado influenciam na deformação do concreto.
Conjuntamente, realizou-se a análise de variância para verificar a influência da idade
frente ao módulo de elasticidade dos concretos estudados, conforme demonstrado na
figura 5.
Figura 5 – Análise ANOVA –módulo de elasticidade

Analisando os resultados, percebe-se um aumento do módulo de elasticidade de 7 para
28 dias. Pela análise de variância tal resultado demonstrou-se significativo.
Conjuntamente, percebe-se o grande ganho no módulo de elasticidade para os concretos
produzidos AGRC. Acredita-se que tal fato ocorreu devido ao aumento da hidratação do
cimento.
Segundo Buttler (2003), muitos grãos de cimento não hidratados, aderidos à superfície
do agregado reciclado acabam por se hidratar quando são colocados em uma nova
mistura. Tal comportamento ocorre devido à migração de água da mistura para o
agregado, gerando seu endurecimento e, consequentemente, proporcionando um ganho
de resistência.
Igualmente, o autor menciona que a água presente no interior do agregado promove uma
“cura interna” na zona de transição, melhorando suas propriedades. Para Leite (2001), a
textura mais rugosa, o formato irregular e o fato de o agregado reciclado apresentar
maior absorção fazem com que esse possua uma aderência maior com a pasta.

4

CONCLUSÕES

Nesta pesquisa foram avaliadas as propriedades mecânicas de concretos produzidos com
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diferentes tipos de agregado graúdo reciclado de concreto (AGRC). Assim sendo,
concluiu-se que:
 Para os concretos produzidos com agregado graúdo reciclado de concreto
(AGRC) a resistência à compressão foi menor, nas idades avaliadas. Acredita-se
que tal fato ocorreu devido a maior porosidade e menor resistência mecânica do
AGRC quando comparado com o agregado natural;
 Não houve diferença significativa entre os resultados de resistência à
compressão dos concretos produzidos com AGRC IV e AGRC V;
 Analisando os concretos frente ao módulo de elasticidade, percebeu-se a redução
na magnitude da propriedade quando adicionado AGRC aos concretos. Tal
comportamento já era esperado, uma vez que propriedades como porosidade e
resistência mecânica do agregado influenciam na deformação do concreto;
 Houve diferença significativa entre os resultados de módulo de elasticidade para
as idades de 7 e 28 dias;
 Para os concretos produzidos com AGRC, houve um ganho significativo no
módulo de elasticidade. Acredita-se que tal fato ocorreu devido ao aumento da
hidratação do cimento presente na matriz dos AGRC;
 De forma geral, percebeu-se a grande potencialidade do emprego de agregados
graúdos reciclados de concreto na composição deste compósito cimentício,
independente da composição do agregado reciclado empregado.

5
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RESUMO
O incentivo pela redução no consumo de energias convencionais resulta da
impossibilidade em atender sua crescente demanda. O planeta não consegue suprir
sustentavelmente essa necessidade imediata, é degradado em vastas áreas consideradas
vitais ao suporte da vida. Diante desses fatos, busca-se captar fontes inesgotáveis e
limpas de energia, desenvolvendo novos materiais compostos e tecnologia para sua
utilização eficiente. A radiação solar incidente em nossa atmosfera é considerada
favorável ao princípio físico da absortividade e emissividade em materiais. Essas
características estão energeticamente sendo empregadas em sistemas de aquecimento de
água nas edificações. Porém, os modelos existentes tem alto custo, durabilidade
reduzida e frequentemente contrapõem valores estéticos de arquitetura. O presente
estudo busca desenvolver um traço de argamassa que exposta a radiação solar, ative a
capacidade calorífica do basalto e a condutividade térmica do alumínio, para
transformá-la em energia térmica utilizada em sistemas de aquecimento de água ou
geração de energia fotovoltaica. Os ensaios compararam a transferência de calor em
traços com teores entre 0% e 20% de fibras de alumínio em relação ao total da massa.
Diante desses fatores, foi necessário adotar uma sequência de procedimentos durante a
mistura, afim de que as fibras se distribuíssem uniformemente na argamassa. O baixo
índice de consistência fez com que se empregasse elevado nível de energia para controle
de vazios. Nos ensaios, utilizou-se corpos de prova cilíndricos com (Ø = 50 e l = 100
mm) para ensaios de resistência mecânica e prismáticos com (23,0X11,4X6,5 mm³)
para ensaios de condutividade térmica. Os resultados demonstraram melhor
transferência de calor em traços com teores inferiores a 10% considerando as
dificuldades na mistura. A interação dos materiais favoreceu a afinidade de ligações
moleculares entre o basalto e as fibras de alumínio, resultando no aumento da
capacidade de condução de calor em 2,5 vezes. Possibilitou ainda, o armazenamento
prolongado de energia na argamassa.
Palavras-chave: Argamassa, Condutividade térmica, aquecimento solar de água.

ABSTRACT
The incentive for the reduced consumption of conventional energy results from the inability to
meet its growing demand. The planet cannot sustainably meet this immediate need, is degraded in vast

2442

areas considered vital to support life. Given these facts, we seek to capture inexhaustible and clean
energy sources, developing new composite materials and technology for its efficient use. The incident
solar radiation in our atmosphere is considered favorable to the physical principle of absorptivity and
emissivity of materials. These features are being employed in energy water heating systems in buildings.
However, existing models have high cost, reduced durability and aesthetic values often contradict
architecture. This study seeks to develop a trait of mortar that getting sunlight, turn on the heat capacity
of the basalt and the thermal conductivity of aluminum, to transform it into thermal energy used in water
heating or photovoltaic power generation systems. The tests compared the heat transfer mortars with
levels between 0% and 20% aluminum fibers in relation to the total mass. Given these factors, it was
necessary to take a sequence of procedures during mixing, so that the fibers being distributed uniformly
throughout the mortar. The low consistency made if employing high power level for control of voids. In
tests, we used cylindrical specimens with (Ø = 50 and l = 100 mm) for testing the resistance to
mechanical and prismatic (23,0X11,4X6,5 mm³) for testing the thermal conductivity. The results showed
better heat transfer occurred in traces with less than 10% over the difficulties in mixing levels. The
interaction of the materials favored affinity molecular bonds between the fibers and basalt, aluminum,
resulting in an increased heat conduction capacity by 2.5 times allowing prolonged storage of energy in
the mortar.
Keywords: mortar, thermal conductivity, solar heating water.

1

INTRODUÇÃO

A maior parte de toda energia gerada, destina-se a produção de materiais e uso
de edificações. Com o agravante da crise energética, tem-se dado maior importância a
este fato, fazendo com que arquitetos e engenheiros busquem soluções para reduzir essa
demanda e atendam normas de desempenho na qualidade e conforto das edificações. A
utilização de energias renováveis em sistemas autônomos envolve questões relativas à
viabilidade técnica e econômica. O alto custo, muitas vezes inibe o usuário a escolher
sistemas alternativos para suprir suas necessidades de abastecimento de energia. Isso se
deve em parte ao longo tempo de operação para que o sistema seja economicamente
viável.
Essa escolha muda à medida que venham ser disponibilizados sistemas com
menor custo, maior eficiência e durabilidade. Quando incentivados por programas
institucionais de implantação, o usuário normalmente recebe incentivos fiscais para
adotá-lo.
A energia divide com a água a primazia na escala de importância dos insumos
requeridos de um sistema residencial, sendo aproveitado na íntegra, não gera
subprodutos ou resíduos. Grande parte dos subsistemas residenciais necessita de energia
para o seu funcionamento, sendo que a energia total requerida se apresenta sob duas
formas básicas: energia térmica e energia elétrica. (VIGGIANO, 2002).
A argamassa desenvolvida busca num primeiro momento, maior condutividade
térmica captando a energia transmitida por radiação solar. Estando concluída,
possibilitará estudos para produção de uma argamassa para geração de energia
fotovoltaica.
2

JUSTIFICATIVA

Esperando contribuir com esses conceitos, o presente estudo desenvolveu um
traço de argamassa alternativa, utilizando areia de basalto e resíduos industriais, para
produção de placas pré-moldadas, destinadas a sistemas de aquecimento solar de água
por exposição à radiação solar.
A radiação solar, transformada em energia tem previsibilidade de rendimento.
Deve-se considerar a variação de intensidade de incidência e a temperatura do ambiente
externo que influi diretamente na eficiência do sistema. Assim, não é bastante apenas ter
um captador eficiente se as instalações que as utilizam, também não o são, (MARTINS,
2005).
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O coletor solar utilizado como dispositivo que converte a radiação incidente em
calor latente para o aquecimento de água, diminuiria sensivelmente o consumo de
energias convencionais e a amplitude térmica no interior nas edificações, resultando em
melhor sensação de conforto no ambiente interno por maiores períodos de tempo. O
calor latente contido nos materiais, devido à incidência solar, seria transferido através da
troca de calor por convecção com o sistema hidráulico em polipropileno, embutido entre
a alvenaria ou cobertura e placas coletoras. Uma segunda camada de efeito dinâmico
serviria como proteção a incidência direta e aumentaria a inércia térmica dos materiais
onde fosse aplicada (NOGUEIRA, 2007).
Essa tecnologia desperta maior interesse à medida que o consumo de água
aquecida se intensifica e tende a evoluir para um sistema híbrido, onde no mesmo
coletor ficariam instaladas, células fotovoltaicas representando mais do que um
elemento estético nas edificações e reuniria duas possibilidades na captação de energia
limpa, proporcionando mais uma alternativa para se atingir a autonomia sustentável,
(MARQUES, 2008).
Com foco no fenômeno físico responsável pela transferência da energia coletada
por radiação e transferida pela condução e utilizada por convecção, descrita na Lei de
Fourier, realizou-se ensaios em laboratório, com materiais residuais, considerando
prioritariamente que o fluxo de calor é a quantidade de energia que flui através de uma
unidade de massa, por unidade de tempo (CASTAÑEDA, 2011).
A condução ou difusão é o fenômeno físico responsável pela transferência da
energia coletada por radiação é transformada calor pela ativação molecular de elétrons
livres contidos em ligações metálicas ou materiais condutores. Enquanto a radiação
ocorre sendo favorecida pela ausência de matéria (vácuo), a condução é favorecida
somente onde há materiais com características favoráveis a sua transferência, como a
densidade e a convecção pela dinâmica de voláteis ou fluídos (ORDENES, 2008).
Na relação de adesão interfacial (matriz/fibras), as características termofixas ou
termoplásticas proporcionam maior aderência com o uso de agentes acopladores que
modifiquem a superfície das fibras, inibindo barreiras para afinidade na propagação de
energia por elétrons livres entre fibra e matriz, (DI BENEDETTO, 2001).
(SANTOS, 2005), estabeleceu o método do fio quente paralelo de superfície
como variável do método do fio em cruz, norma (DIN 51046) que é eficaz para avaliar
as correlações entre a difusidade e a efusividade da energia térmica, estreitamente
relacionada à densidade do material. Esse método quantifica fisicamente, a capacidade
calorífica de um material. A Tabela 01 demonstra a condutividade térmica dos materiais
utilizados na argamassa.
Tabela 01 – Condutividade térmica dos materiais utilizados na argamassa
Materiais utilizados na
argamassa
Água
Cimento
Basalto
Alumínio

Condutividade Térmica
(W m–1 °C–1)
0,58
0,9
3,50-8,00
230,00

Fonte: PROTOLAB (2013)

O tempo ao qual a argamassa transmite ou retém o calor se dará devido a
condições de contato entre a interface das fibras de alumínio e a microestrutura do
basalto com a matriz do cimento (CASTRO & PANDOLFELLI, 2009) também
influenciam a espessura da peça e massa unitária dos agregados da argamasa.
Segundo, (YANNAS & MALDONADO, 1995), a diferença de capacidade de
armazenamento de calor entre materiais é revelada quando se analisa a capacidade
calorífica volumétrica. A pasta de cimento mais densa, devido aos finos utilizados,
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também possibilita maior formação de C-S-H e aumenta a resistência mecânica com
maior durabilidade. (NEVILLE, 1997). (MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M,).
Cabe salientar que a compacidade da argamassa é característica predominante
para o melhor desempenho na condução do calor. Porém, será preciso retirar o pó de
alumínio da superfície das fibras, com enxague, após a trituração das fibras, para que
não haja reações químicas de expansividade, durante a mistura ou estado fresco. Essas
reações acontecem quando os teores de fibras ultrapassarem em 10% em relação a
massa.
3

REFERENCIAL TEÓRICO

(MENKES, 2004), comparando tecnologias disponíveis, quantificou a
capacidade de economizar duas vezes e meia mais energias do que a cinco anos atrás,
dispondo apenas de um terço do que antes era necessário para obter melhores resultados
em cada unidade de energia.
A alternativa que tem obtido resultados satisfatórios é o uso de insumos mais
simples, porém com maior eficiência, devido à qualificação e padronização em
processos anteriores. Essa escolha elimina ou reduz sobras, que retornam ao ciclo
produtivo, com agregação de valor, devido a características já adquiridas em processos
industriais anteriores, evitando descarte.
Na construção civil, existem grande número e volume de resíduos, inerentes á
execução dos sistemas construtivos adotados, que necessitam destinação mais
apropriada e desenvolvimento de novas tecnologias para reaproveitamento.
Transformados em subprodutos, com pouca variabilidade, facilmente serão utilizados na
composição de novos materiais, (CINCOTTO, 1988).
(NOLASCO e AGNESINI, 1993), destacam a inibição de três fatores
degradantes do meio ambiente: a variedade de produtos descartáveis, a quantidade de
elementos associados a cada objeto produzido e aglomeração de certas operações que
possam sobrecarregar processos biológicos de tratamento.
Assim, diminuindo o consumo de novos insumos, através da reutilização de
subprodutos, se iniciaria um ciclo de reserva de energia em grandes sistemas geradores,
que por sua vez seria destinado a sistemas produtores de bens e serviços.
Desta forma, as edificações estariam devolvendo ao longo do tempo a energia
investida em sua produção e contribuindo para construção de novas edificações com o
conceito sustentável da logística reversa, (BRITO, 2002).
Esse modelo integrado à previsibilidade na redução de reservas de energia
estaria vinculado a medidas de preservação do meio ambiente evitando que vastas áreas
fossem inundadas para instalação de novas usinas hidroelétricas. A construção de
grandes unidades hidroelétricas envolvem falhas operacionais e de preservação
ambiental desde a etapa de extração da matéria prima, construção e operação do
sistema, que permanecerão por toda sua vida útil.
Como exemplo, autores citam o desenvolvimento de energias limpas e
renováveis em substituição as convencionais, a reutilização de materiais da construção
civil e o desenvolvimento social através de compósitos sustentáveis, valendo-se de
subprodutos (LIBRELOTTO, 2005).
4

.
MATERIAIS e MÉTODO

O método apresentado aborda aspectos do tipo qualitativo e quantitativo,
descrevendo resultados de ensaios realizados no Laboratório de Materiais, do
Departamento de Construção Civil (DCCi) , do Centro de Tecnologia e Urbanismo
(CTU), na Universidade Estadual de Londrina - UEL.
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Os agregados foram caracterizados como areia de basalto e adicionados na
proporção de 70,0 % em relação à massa, após serem triados em peneiras com aberturas
entre 4,8 e 0,15 mm . O restante do traço foi preenchido com resíduos de britagem ou pó
de pedra, selecionados em peneiras com aberturas entre 0,15 e 0,075 mm .
A produção do alumínio exige alto volume de energia, sendo grande gerador de
resíduos durante a etapa siderúrgica de fusão.
As fibras de alumínio produzidas para utilização no estudo, foram recolhidas de
resíduos de cavaco de usinagem mecânica. Adotou-se um procedimento de triagem para
não haver contaminação por outros tipos de metais.
O cavaco de torno mecânico de alumínio foi finamente dividido em moinho de
facas, evitando assim alto consumo de energia para reutilização. Após a trituração
passou por enxague em sistema fechado de água, para remoção do lubrificante utilizado
durante a usinagem da peça que deu origem a esse resíduo. Depois de triturado, foi
integralmente adicionado à argamassa sem gerar resíduos.
Com esses procedimentos o que era um resíduo, passou da categoria de
subproduto a produto acabado para ser utilizado como adição na argamassa.
A Figura 01 demonstra as características e o fator de forma das fibras após
trituração dos filamentos em moinho de facas alternadas.
Figura 01 - Fibras de alumínio incorporadas na argamassa, com Ø entre 1,00 mm
e 2,0 mm e variabilidade de l, entre 14,0 mm e 26,0 mm.

Nos ensaios de resistência mecânica, utilizou-se cimento CPV-ARI, por
apresentar alto ganho de resistência inicial. Os corpos de prova foram moldados em
forma cilíndrica nas dimensões Ø = 50,0X100,0 mm), realizados aos 28 dias. Observouse propriedades de resistência durante o endurecimento, contidas na NBR13529:1995 e
formato e resistência da NBR 9781:1987 para peças pré-moldadas.
Nos ensaios de transferência de calor, foram utilizados, modelos prismáticos nas
dimensões: (23,0X11,00X6,5 mm³). Todos foram curados em câmara úmida com
temperatura controlada de 24ºC.
4.1

Dosagem

Os materiais da argamassa foram misturados homogeneamente, utilizando uma
pequena betoneira movida à eletricidade. A sequência foi o lançamento dos agregados
de basalto, cimento, fibras de alumínio e água. A hidratação se deu logo após o
lançamento dos agregados, com 18,1 % do total da massa. Esse procedimento inibe a
suspensão do pó de pedra e facilita a incorporação das fibras. Todo o processo não deve
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ultrapassar a 1:30” para evitar excessiva incorporação de ar durante a mistura. A Figura
02 demonstra a argamassa durante a mistura totalmente hidratada.
Os corpos de prova receberam preparação para modelagem e ensaio para avaliar
a transferência de calor. A Figura 03, o molde em madeira com fundo de vidro que
possibilita a remoção das bordas para facilitar o desmolde do corpo de prova.
FIGURA 02: Mistura da argamassa com
adição de fibras de alumínio.

4.2

FIGURA 03: Fôrma dos corpos de prova
prismáticos com 23,0X11,0X6,5 cm³

Arranjo para medir a condutividade térmica nos Corpos de Prova

A técnica de fonte de calor constante utilizada, derivou da técnica do fio quente
paralelo em cruz de medição, normalizada em 1976 pela norma DIN 51046-Parte 1,
indicada para a medida de condutividade térmica até 2,0 W/mK.
Para determinação da transferência de calor através da argamassa com teores de
0,0 % a 20,0% de fibras, o equipamento foi calibrado inicialmente com teor de fibras
0% para posteriormente serem comparados com teores de 10 % e 20 %, utilizando-se
cronômetro.
Os corpos de prova prismáticos nas dimensões 230,0x114,0x65,0 mm3,
receberam duas cavidades, uma no centro da superfície para inserção da fonte de calor
composta por uma resistência tubular de 40 W e 12,0 V e Ø = 10,0 mm e l = 50,0 mm .
Os termopares foram inseridos em cavidade no mesmo alinhamento ao centro
da superfície em cavidade com Ø = 2,0 mm e l = 50,0 mm, distando 40,0 mm do centro
do furo da fonte de calor no sentido longitudinal do prisma. Tanto a resistência quanto
os termopares, foram envolvidos com pasta dissipadora de calor contendo prata
(Thermal SILVER), eliminando os vazios que interferissem na transferência de calor
entre as faces da cavidade e a face da fonte de calor e o mesmo se aplicou aos
termopares.
Os valores observados para determinar a transferência de calor foram iniciados a
temperatura ambiente de 20ºC. As medições se deram a cada minuto por um período de
trinta minutos.
Analisando comparativamente os resultados, foi possível determinar o teor de
fibra que alcançou melhor desempenho na relação, a transferência e acumulo de calor na
argamassa.
Para os ensaios de transferência de calor por condução, foram utilizados
equipamentos apresentados nas Figuras de 06 a 09.
Figura 06: Fonte de Tensão
3,0A/12,0V.

Figura 07: Receptáculo EVA e = 10,0
mm.
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Figura 08: Fonte de calor composta
por resistência elétrica 40W e 12V.

Figura 09: Multímetro com termopares
e tubo de pasta dissipadora.

Com foco no princípio físico de condutividade térmica como material isotrópico,
no qual se verifica um fluxo de calor constante no sentido radial da fonte, com
intensidade entre 1,0 W/m² e 2,0 W/m2, os corpos de prova foram submetidos a fonte
constante de temperaturas entre 20ºC a 36ºC, através de resistência tubular metálica de
40 W e 12 V .
Nos ensaios foram utilizados equipamentos capazes de determinar as
propriedades térmicas de transferência de calor na matriz contendo adição de fibras de
alumínio com incerteza de medição inferior a 2,0 % e um grau repetitivo maior do que
3,0 %. Nos ensaios foram utilizados termopares capazes de medirem temperaturas
coletadas a cada minuto por 30,0“, utilizando traços com diferentes teores de fibras
incorporadas. Desprezou-se as duas primeiras e últimas determinações. Durante o
processo de ensaio térmico, os corpos de prova, inicialmente encontravam-se na mesma
temperatura, sendo envolvidos em receptáculo composto por Espuma Vinílica
Acetinada – (EVA) com e = 10,0 mm, para que se mantivessem isentos de variações
externas de temperatura.
Para determinar a transferência de calor na argamassa os equipamentos foram
arranjados em bancada.
Segundo (SANTOS, 2005), a formulação matemática do método, o fio quente é
assumido por ser uma fonte de calor ideal (massa = 0 e, portanto capacidade térmica =
0), infinitamente longa e fina (diâmetro = 0), a qual é circundada até o infinito pelo
material cuja condutividade térmica pretende-se determinar.
Esta hipótese implica que o transiente de temperatura que é registrado pelos
termopares, no ponto de medida, durante o experimento, não pode ser alterado pelo fato
da amostra real ter dimensões finitas. Ao passar uma corrente elétrica constante através
do fio, uma quantidade constante de calor, por unidade de tempo e por unidade de
comprimento, é liberada pela fonte e vai se propagar através do material. Essa
propagação de calor num meio infinito gera no material, um campo transiente de
temperaturas.
Na prática, a fonte teórica linear é aproximada por uma resistência elétrica fina e
o sólido infinito é substituído por uma amostra finita. Assim sendo, a capacidade
térmica do fio, à resistência de contato entre ele e a amostra e o tamanho finito da
amostra são fatores que impõem um tempo mínimo e um tempo máximo a serem
utilizados no cálculo da condutividade térmica através da Equação 01.
Equação 01 – Lei de Fourier.

Φ = [K.A.(T2-T1)]
E

Onde:
K = Coeficiente de condutibilidade térmica
S = Área do material
T2-T1 = Diferença de temperatura entre as duas faces
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e = Espessura do material
φ = Fluxo de calor
Analisando os resultados, foi possível determinar o teor de fibra que alcançou
melhor desempenho na relação, a aceleração de transferência e acumulo de calor na
argamassa.
5

RESULTADOS e DISCUSSÃO

Analisando os resultados e características físicas da argamassa, foi possível
determinar o teor de adição de fibras para alcançar melhor desempenho em relação, a
transferência de calor e capacidade calorífica volumétrica.
A Tabela 02 demonstra os resultados dos ensaios de caracterização dos
agregados, plasticidade da argamassa, tensões e deformações nos corpos de prova.
Tabela 02; Resultados obtidos no Lab. Materiais – DCCi – CTU - UEL
Ensaios dos agregados miúdos de basalto
Tipos de ensaio
Resultados
Caracterização dos agregados
Gráficos: 01 e 02
Hidratação
18,1% T. da
Massa
Massa Específica
2,94kg/dm³
M. Unit. Basalto
1,76kg/dm³
Absorção
6,5%
M. Pulverulento
19,9%
M. Unit.
2,29g/cm³
Argamassa no estado fresco com 10% de teor de fibras
Consistência
17±1,0 cm
Ensaios com corpos de prova aos 28,0 dias
Res. Comp. Axial - (Teor: 20%)
3,80 MPa
Res, C. Diametral - (Teor: 20%)
4,20 MPa

Os ensaios de resistência à tração por compressão diametral apresentaram
valores superiores em relação aos de compressão axial, havendo inversão de resultados
devido a adição de altos teores de fibras aderidas na argamassa, atuaram contra os
esforços de tração.
Os Gráficos 01 e 02, a caracterização da areia de britagem de basalto,
considerada resíduo que soma 20% do total da produção de agregados na região de
Londrina/PR.
GRÁFICO 01: Ensaio granulométrico 01

GRÁFICO 02: Ensaio granulométrico 02
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A caracterização dos agregados quarteados mecanicamente resultou em
equilíbrio entre as dimensões granulometrias, possibilitando melhor empacotamento
durante a mistura do traço com baixa hidratação.
Os resultados encontrados nos ensaios de transferência de calor com o método
de fonte constante de calor são identificados no Gráfico 03.
Gráfico 03; Resultados obtidos em ensaios realizados no Laboratório de
Aglomerantes - DCCi – CTU – UEL, utilizando a média de duas determinações.
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Os resultados demonstraram a importância de se considerar o fator de forma,
geometria e teores das fibras, pois interferem diretamente no desempenho de
transferência de calor e tensões da argamassa.
A argamassa com teores inferiores a 10% apresentaram melhores condições para
mistura e moldagem dos corpos de prova. Nesse teor a capacidade calorífica
volumétrica obteve maior, da argamassa com 0,0 % de fibras. Essa capacidade física, em
manter o calor armazenado por maior período de tempo, possibilita a troca de energia
por convecção com a água.
Com teor de 20% eleva o índice de vazios tornando-a porosa, demonstrando
aumento na difusidade, mas reduzindo sua efusividade. A captação e transferência de
calor também esta demonstrada com a rápida dissipação e perda da energia armazenada.
Portanto, a relação de melhor desempenho entre captação e capacidade calorífica
dos materiais da argamassa, encontra-se em teores próximos e inferiores a 10% de fibras
de alumínio.
Esse índice possibilitou à argamassa, aceleração na captação e transferência de
calor e maior capacidade de retenção do calor.

6

CONCLUSÃO

Após análise comparativa, concluiu-se que a argamassa com teor de 10% é
capaz de transferir duas vezes mais calor do que na argamassa com 0% de fibras.
A argamassa com teor 20 % apresentou pequena capacidade acima da argamassa com
10 %, embora tenha sido adicionado o dobro de fibras de alumínio.
A argamassa com teor de 10 % de fibras adquiriu a capacidade calorífica
volumétrica de armazenar calor por maior período, sendo apenas superada pela
argamassa com 0 % de teor de fibras. Apresentou também maior período na retenção de
calor.
Menores teores de fibras favoreceram capacidades reológicas, compacidade e
hidratação durante a mistura da argamassa. Houve também, menos incorporação de ar e
expansividade.
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RESUMO
A indústria de celulose e papel é tradicionalmente avaliada como uma alta fonte de impactos ambientais
negativos. Quanto à reciclagem desse componente, problemas ambientais continuam sendo gerados, pela
utilização massiva de água e energia, e emissão de gases poluentes. Baseando-se nisto, o presente
trabalho busca apresentar uma alternativa de emprego de resíduos de papelão a um dos principais
componentes da construção civil. Trata-se da incorporação de fibras de celulose em tijolos de adobe
naturais, os quais exigem baixo consumo de água, menores quantidades de solo e não necessitam de
queima no processo de fabricação. Além da minimização de danos no meio ambiente, também
possibilitam a redução do custo em comparação aos tijolos convencionais, uma vez que não é necessária a
incorporação de cimento para estabilização dos materiais e, no que se refere à polpa do papelão, não
necessita de grandes máquinas para obtê-la, proporcionando um processo limpo, rápido e de baixo custo,
o que traz possibilidades de uso em habitações de interesse social. Nestes termos, para a realização deste
trabalho, efetuaram-se pesquisas bibliográfica e experimental, com a confecção e análise de protótipos.
Para a composição dos tijolos, foram utilizados solo, papelão triturado e água, moldados em uma forma
de madeira. Assim sendo, a relevância deste trabalho encontra-se na ampliação do debate acerca de
inovações tecnológicas na indústria da construção civil que desenvolvam materiais de baixo custo e
reduzido impacto ambiental, trazendo alternativas para habitações sociais e aproveitando resíduos sólidos.
Palavras-chave: Indústria da celulose; resíduos; tijolos com fibras; habitações de interesse social.

ABSTRACT
The pulp and paper industry is traditionally valued as a source of negative environmental impacts. As for
this component recycling, environmental problems are continuously due to the massive use of water and
energy, and greenhouse gas emissions. Based on this, this paper presents an alternative employment of
cardboard waste to one of the main components of civil construction. This is the incorporation of
cellulose fibers of natural adobe bricks, which inrequire low water consumption, smaller quantity of soil
and require no firing the manufacturing process. Beyond minimizing damage to the environment, it also
allows a reduction in the cost compared to conventional bricks, since it is not necessary to incorporate
the cement for stabilization of the material and, as regards the pulp cardboard, does not require large
machines to get it, providing a clean, fast and low cost, which brings possibilities of use in social
housing. Accordingly, for this work, be effected experimental research, with the production and analysis
of prototypes. To make up the bricks, there were soil, shredded cardboard and water, molded into a shape
of wood. In preliminary results when compared with conventional ceramic blocks, we obtained
performance above what the standard specifies for these types of blocks. Therefore, the relevance of this
work lies in extending the debate on technological innovations in the construction industry to develop the
of alternative material slow cost and low environmental impact, with alternative, which absorb seek solid
waste, to minimize costs and environmental impacts.
Keywords: Cellulose industry; Waste; Bricks with fibers; Social housing.
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1

INTRODUÇÃO

A industrialização e o intenso avanço da tecnologia na produção de novos materiais
impulsionaram a geração de resíduos sólidos, emissão de poluentes e alto consumo dos
recursos naturais.
Esses materiais são importantes e trazem benefícios sociais para o Brasil, pois
representam 5,4% do PIB (JOHN, 2010 apud LCA CONSULTORES, 2005). Contudo,
a investigação de um novo padrão de desenvolvimento que seja sustentável, socialmente
mais justo e economicamente viável torna-se necessária (JOHN, 2010).
Assim, neste trabalho, serão abordados os resíduos de papel, os quais representam 38%
do peso do lixo, mas em termos de volume esse valor aumenta consideravelmente
(PÓLIS, 1998). A indústria de celulose e papel é tradicionalmente avaliada como uma
alta fonte de impactos ambientais negativos no ar, solo e recursos hídricos, uma vez que
utiliza produtos altamente químicos, consome grande volume de recursos naturais,
forma o deserto verde capaz de secar rios e outras fontes hídricas, e contribui para a
desertificação do solo. Quanto à reciclagem desse componente, problemas ambientais
continuam sendo gerados, pela utilização massiva de água e energia, e emissão de gases
poluentes.
Com base nessa realidade, o presente estudo apresenta uma alternativa de emprego de
resíduos de papelão a um dos principais componentes da construção civil. Trata-se da
incorporação de fibras de celulose em tijolos de adobe naturais, os quais exigem baixo
consumo de água, menor quantidade de solo e não necessitam de queima no processo de
fabricação. Além da minimização de danos ambientais, também possibilitam a redução
do custo em comparação aos tijolos convencionais, uma vez que não é necessária a
incorporação de cimento para estabilização dos materiais. No que se refere à polpa do
papelão, não necessita de grandes máquinas para obtê-la, proporcionando um processo
limpo, rápido e de baixo custo, o que traz possibilidades de uso em habitações de
interesse social (HIS).
Assim sendo, a relevância deste trabalho encontra-se na ampliação do debate acerca de
inovações tecnológicas na indústria da construção civil, a partir do desenvolvimento de
materiais de baixo custo e reduzido impacto ambiental, trazendo alternativas para HIS e
aproveitando resíduos sólidos urbanos.
2

A INDÚSTRIA DA CELULOSE E OS IMPACTOS AMBIENTAIS

Atualmente, o Brasil ocupa o quarto lugar na produção mundial de celulose. De acordo
com dados da Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa), o país alçou um
crescimento médio de 7,1% na produção de 1970 a 2012. Contudo, no período de 1990
a 2008, houve um crescimento de 16% da produção média anual e, de 2008 a 2012, essa
produção se manteve estável (BRACELPA, 2014).
No entanto, o elevado consumo de papel e a maior parte produzida com procedimentos
insustentáveis têm gerado problemas socioambientais, conforme será exposto nos
próximos parágrafos.
Os impactos da produção de papel são elevados e, por isso, há anos a Europa levou suas
fábricas para os países em desenvolvimento, onde as leis ambientais são frágeis, e há
carência por posto de trabalho e obrigação de originar divisas (IDEC, 2006).
Na produção do papel, são necessárias de 2 a 3 toneladas de cavacos para produzir uma
tonelada de papel, 100 mil litros de água por tonelada e muita energia, o que coloca esse
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tipo de indústria no quinto lugar na lista das indústrias que mais consomem energia
(ibid.).
O processo kraft é um dos principais na indústria, utilizando-se de uma série de insumos
químicos e aditivos, onde muitos deles possuem elevado potencial de danos à saúde e ao
ambiente. Entre os insumos mais utilizados, podem ser mencionados os compostos de
cloro, enxofre e soda cáustica (ALMEIDA, 2013). Esse processo é um dos mais danosos
à saúde humana e, quando concluído, é liberado um efluente denominado licor negro
que contêm compostos tóxicos de enxofre que são cancerígenos.
No que concerne à reciclagem, atualmente, no Brasil, apenas 37% do papel
confeccionado é direcionado para a reciclagem. No mais, de todo o papel recolhido para
reciclagem, 80% se destinam à confecção de embalagens, 18% para papéis sanitários e
somente 2% para impressão (FERRAZ, 2010). Entretanto, um mito bastante conhecido
é a de que a reciclagem do papel salva as florestas e preserva os recursos naturais, mas
na realidade não é bem isso que acontece. Isso porque o gasto de energia no
procedimento de reciclagem do papel pode ser maior que o utilizado no processo
normal de produção do papel. Em adição, outro ponto observado na reciclagem é que se
consome muita água e, caso não seja tomado os devidos cuidados, esta água pode se
tornar um líquido altamente contaminante (WEBRESOL, 2009 apud BULLETIN,
2003).
Assim, o desafio é acrescer a produção e arquitetar um mercado mais concorrente para
os materiais reciclados que envolvam a diminuição de impactos ambientais negativos
em suas produções. Para tanto, a Lei n° 12.305/10, que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS), estabelece princípios, objetivos, diretrizes, metas e ações
importantes para os diversos tipos de resíduos gerados, alternativas de gestão e
gerenciamento, contribuindo com projetos e ações de reciclagem (BRASIL, 2010).
3

TERRA CRUA, ADOBES E AS FIBRAS

Com o advento dos materiais industrializados, o tijolo de terra crua foi sendo esquecido
como um material de construção, porém, mesmo assim, ainda hoje apresenta
importância significativa à população. Nos países asiáticos, africanos e do oriente
médio, conforme Figura 1, existem cidades edificadas com esse material, comprovando
sua durabilidade (BARBOSA; GHAVAMI, 2010).
Figura 1 – Cidades construídas em terra crua - Irã

Fonte: IBRACON (2010)

Cerca de 30% da população mundial vive em edificações de terra. Ademais, cerca de
50% da população dos países em desenvolvimento, incluindo também a população rural
e pelo menos 20% da população urbana e suburbana, vive em casas de terra (VARUM
et al, 2008).
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No Cenário brasileiro, as construções com terra crua foram trazidas pelos portugueses.
Ademais, a maioria das construções que estão espalhadas no país foi edificada com terra
crua. Atualmente, em Minas Gerais, existem diversas construções que comprovam o
bom uso desse material. A Figura 2 ilustra o exposto.
Figura 2 – Construções coloniais de terra crua - MG

Fonte: IBRACON (2010)

No trabalho de Bouth (1989), apud Souza Santos (2005), adobe é uma palavra de
origem espanhola empregada no sudoeste dos Estados Unidos que caracteriza argilas
adaptadas à confecção do tijolo cru, seco ao ar livre.
O adobe pode ser confeccionado de diversas maneiras, empregando em sua fabricação
algumas fibras, como a de coco, feno, palhas secas, entre outras. Esses tijolos
apresentam praticamente nulos o consumo de energia para sua produção e ainda,
configuram-se como excelentes isolantes térmico e acústico, principalmente quando
comparados ao cimento e o aço.
Os estudos sobre a utilização de fibras naturais nos tijolos de adobe têm conferido ao
compósito maior resistência, no que se refere à compressão e a fissuras. No trabalho de
Senhoras (2003), abordaram-se algumas experiências realizadas com a utilização da
fibra de coco em materiais construtivos. Nele, afirma-se que materiais reforçados com
fibras naturais são boas alternativas à construção civil, quando comparados a materiais
que utilizam fibras sintéticas, a exemplo das fibras de vidro. As fibras naturais conferem
propriedades importantes nos materiais que as recebem, como melhor rigidez, maior
resistência ao impacto, e isolamento térmico e acústico.
Ghavami et al (1996), em seu trabalho sobre o comportamento dos solos reforçados com
fibras naturais, enfatizam que uma das principais características das fibras de sisal é o
reforço nas matrizes de solos, evitando rachaduras e trincas. Essas fibras evitam fissuras
por adesão ou ligação ao solo.
Entre tantas outras vantagens, Izquierdo (2011) aponta a abundância dessa fibra no
Brasil, uma vez que este é o maior produtor de sisal do mundo, sendo 80% das
plantações no estado da Bahia.
No trabalho de Achenza e Fenu (2006) foram analisadas as dificuldades de preparar
tijolos de adobe para construção de terra com menos erosão. Nesse contexto, testaram
amostras de barro estabilizadas com adição de fibras vegetais, com um composto de
polímeros naturais e diferentes amostras estabilizadas exclusivamente com fibras.
Logo, observaram que a estabilização do solo com a fibra e o polímero proporcionam
características importantes no que se refere à ação da água e ao aumento de resistência à
compressão.
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4

CONFECÇÃO DE ADOBES COM ADIÇÃO DE FIBRA DE PAPELÃO

Com base na literatura, no que se refere aos tijolos de adobes e fibras, estudou-se neste
trabalho a possibilidade de confeccionar tijolos de adobes moldados à mão com a adição
de fibras de papelão, tomando como referência a pesquisa de Busson (2009), que
utilizou fibras de celulose provenientes de sacos de cimento para fabricar blocos de terra
compactados (Kraftterra).
A partir do referido estudo, analisou-se o processo de preparo das fibras dos sacos de
cimentos e adequou-se o mesmo procedimento ao preparo das fibras do papelão, para
uma posterior mistura nos adobes, com o intuito de obter um material de boa qualidade,
baixo custo, fácil manuseio e baixo impacto ambiental.
4.1

Materiais e métodos

O primeiro passo no preparo dos materiais para a confecção do tijolo de adobe com
fibras de celulose consistiu-se na separação e limpeza do papelão, no qual podem ser
usadas caixas de papelão ou outros tipos de papéis, a exemplo de folhas de A4 que não
servem mais para rascunho.
Deve-se ter o cuidado de observar nas caixas se elas contêm algum tipo de grampo, pois
estes poderão prejudicar as hélices do liquidificador no processo de moagem e, ainda,
devem ser retiradas fitas adesivas utilizadas para fechar as caixas. Esse tipo de plástico
não se desintegra facilmente como o papel, prejudicando a qualidade das fibras.
Após essa seleção, realizou-se o corte das caixas com o auxílio das mãos. Cortaram-se
pedaços com tamanho aproximadamente de 3 a 6 cm, pedaços bem pequenos, posto que
o liquidificador utilizado para moer as fibras foi um doméstico com capacidade de
1,5 L. Em seguida, adicionou-se água até que as fibras ficassem totalmente submersas
(Figura 3a). Passadas 24h, o papelão amoleceu, podendo assim, ser disperso para
obtenção da polpa. Na sequência, peneirou-se (Figuras 3b e 3c).
Figura 3 – (a) Papelão de molho (b) Polpa na peneira; (c) Fibras de papelão

(a)
Fonte: Os autores (2013)

4.2

(b)

(c)

Escolha do solo

O solo adequado para a produção do adobe não pode estar molhado e não pode conter
matéria orgânica, porquanto afeta a coesão das partículas da mistura e, ainda, não deve
ter raízes, torrões, pedras ou qualquer outro material que venha a comprometer o adobe.
No mais, uma das características importantes no preparo do solo é a granulometria,
visto que o solo adequado para o adobe deve ter aproximadamente 60% de areia e 40%
de argila (SÉRIE PRODUTOR RURAL, 1998).
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Para definir essas quantidades, podem ser feitas análises em laboratório ou realizar o
teste do vidro, que, segundo Neves et al (2005), fundamenta-se na sedimentação
diferenciada dos constituintes da terra (Figura 4a). Ela consiste em colocar uma pequena
quantidade do solo em um recipiente de vidro transparente e, em seguida, adiciona-se
água, cerca de 2/3 da altura do recipiente e acrescenta-se uma pitada de sal. Esse irá agir
como defloculante das partículas, entretanto se utilizado em quantidades maiores pode
atuar de forma oposta (Figura 4b).
Figura 4 – (a) Amostra do solo agitada; (b) Separação do solo por sedimentação

Argila

(a)

Areia

(b)

Fonte: Adaptado de Neves e Faria (2005)

O solo utilizado na pesquisa foi retirado das imediações da cidade de água Branca- AL
(Figura 5a), que faz divisa com Delmiro Gouveia-AL, localidade em que o presente
estudo foi realizado. Em Delmiro Gouveia, o solo é muito arenoso e com a presença de
pedras, ao passo que em Água Branca, por situar-se em uma serra, a presença de pedras
é bem menor. Conquanto, o solo proveniente da cidade citada era muito argiloso, isso
ficou evidente com o teste do vidro (Figura 5b), e para corrigi-lo, adicionou-se areia.
Figura 5 - (a) Solo da Cidade de Água Branca AL; (b) Teste do vidro.

Fonte: Os autores (2013)

4.3

(a)

(b)

Traço e mistura

Essa etapa é a mais importante na confecção dos tijolos, pois a quantidade do solo
sempre deve ser a maior, representando 50%. Logo, foram adicionados 50% de solo,
35% de fibra de papelão e 15% de areia.

2457

Para a mistura dos materiais, utilizou-se uma argamassadeira ou um espaço limpo no
chão (Figura 6a). Em seguida, a água utilizada foi a mesma adotada para amolecer o
papelão e triturá-lo, aproveitando-se o máximo possível dela, evitando desperdício e
outros gastos. Ela foi adicionada aos poucos, observando-se a consistência da massa
(Figura 6b).
Figura 6 - (a) Mistura dos materiais; (b) Consistência da massa.

(a)

(b)

Fonte: Os autores (2013)

4.4

Conformação

Nesta etapa, utilizou-se uma fôrma com dimensões de acordo com a NBR 8491 que
especifica as dimensões para tijolos batido de solo e cimento (ABNT, 1984). Sendo
assim, utilizou-se uma fôrma de madeira com as dimensões especificadas na norma,
incluindo duas alças de apoio para auxiliar a desforma.
É importante frisar que não existe norma específica para os testes em tijolos de adobe.
Sendo assim, comparou-se suas dimensões, ao tijolo batido de solo-cimento.
Em seguida, adicionou-se a massa com golpes na fôrma, para que não se formassem
bolsas de ar, uma vez que elas prejudicam a resistência do material. Com a fôrma cheia,
pressionou-se a massa com as mãos, deixando-a bem compactada. Em seguida, com o
auxílio de uma colher de pedreiro, raspou-se a quantidade excedente de massa da borda
da fôrma, deixando-a plana, evitando deformações nos tijolos (Figura 7).
Posteriormente, necessitou-se molhar a fôrma para evitar que a massa se fixasse nas
paredes, podendo desmanchar o tijolo. Retirou-se a fôrma com as duas mãos para evitar
que um lado saísse primeiro do que o outro (Figura 7b). O tempo de cura desses tijolos
é de cerca de 10 dias, mas depende da região, podendo demorar mais alguns dias para
secarem. Recomenda-se que os mesmos sequem na sombra, pois a perda de água muito
rápida pode ocasionar fissuras e rachaduras comprometendo a resistência (Figura 7c).
Figura 7 – (a) Conformação; (b) Desforma; (c) Cura

(a)

(b)

Fonte: Os autores (2013)
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(c)

5

RESULTADOS

Os tijolos foram capeados para que a superfície ficasse plana. Para tanto, foi utilizada
uma pasta composta por cimento Portland e água, na proporção de 1,5kg de cimento e
750 ml de água. Também foi realizado o teste de Absorção de Água (AA), através da
equação
(
)
, onde (mm) é a massa do bloco molhado e (ms) massa
do bloco seco.
O resultado do ensaio de compressão foi comparado com a NBR 15270, Bloco
Cerâmico para Alvenaria Estrutural e de Vedação, que determina que os blocos devem
suportar uma carga mínima de 1,5 Mpa (ABNT, 2005). Desta forma, para uma melhor
distribuição da carga, foram utilizadas duas placas de aço em forma de círculos (Figura
8a), uma na parte superior e outra na parte inferior dos tijolos (Figura 8b), bem como o
teste de (AA), também foi comparado com a mesma norma (Figura 8c).
Figura 8 – (a) Teste de compressão; (b) Placas de Aço; (c) Teste de Absorção

(a)

(b)

(c)

Fonte: Os autores (2013)

O teste de (AA) não apresentou resultados satisfatórios. A norma especifica que o índice
de (AA) fique no intervalo de 8-22 (%) e os tijolos apresentaram um índice superior a
essa percentagem, com 51,3% de absorção. Para corrigir este problema, os tijolos
devem ser melhor compactados, com auxílio de prensas, visando uma melhor junção de
suas moléculas e isso pode fazer com que a absorção diminua. Outra alternativa seria a
utilização desses tijolos em locais onde há pouca chuva e muita estiagem, a exemplo do
semiárido, bem como sua utilização apenas nas paredes internas das edificações.
Entretanto, no que concerne ao teste de resistência, os tijolos conseguiram atingir
resultados bastante satisfatórios. Os protótipos de tijolos de adobe com adição de fibras
de celulose suportaram uma carga de 1,9 Mpa, ultrapassando o valor mínimo
especificado pela NBR 15270. Com esse resultado, o tijolo pode ser utilizado com a
mesma função dos blocos cerâmicos para alvenaria. Ademais, observou-se que esse tipo
de tijolo é mais leve que os blocos cerâmicos, uma vez que eles pesam em média 1,821
kg e o tijolo de adobe com as fibras tem um peso médio de 1,103 kg, o que proporciona
ao construtor maior rapidez na execução da obra.

6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização das fibras de celulose provenientes da reutilização de caixas de papelão
demonstra a preocupação com o consumo demasiado de papel e os problemas que a
matéria-prima traz ao meio físico-natural. Todavia, a abordagem do uso dessas fibras
não pode ser vista apenas como uma contribuição ambiental, uma vez que tais fibras
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melhoram o desempenho mecânico dos tijolos de adobe, conforme pode ser visualizado
nos resultados do ensaio de compressão.
Contudo, há de se destacar que os resultados obtidos ainda são parciais, posto que são
necessários outros tipos de ensaios, bem como correção dos problemas identificados no
teste de absorção. Assim, a pesquisa continua em andamento visando, inclusive,
melhorar as propriedades mecânicas desses adobes. A próxima etapa será a confecção
de novos adobes compactados em uma prensa manual, a mesma utilizada em tijolos de
solo-cimento, de modo a comparar o adobe prensado com aquele feito a mão,
observando o desempenho mecânico de ambos. No mais, outras análises sobre os
adobes devem fazer parte de estudos futuros, visando melhorar seu desempenho para
uma possível aplicação em habitações sociais.
Assim, baseando-se em todo o exposto neste trabalho, infere-se que, numa época onde
atenção e o cuidado com o ambiente mobilizam meios de comunicação social e energia
dos pesquisadores, a construção com adobes tende a ganhar mais espaço em relação à
construção civil no Brasil. Para tanto, é necessária uma maior difusão nas escolas de
engenharia e arquitetura, enfatizando a importância de estudos acerca deste material.
Além disso, é importante o reconhecimento de suas propriedades físicas e mecânicas
por meio da normalização das construções, uma vez que já há em outros países.
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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo analisar quais as principais ações de gestão e aplicação de Projetos de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) que têm-se adotado nos canteiros de obra da
cidade do Recife/PE, a fim de obter o adequado manejo e a destinação ambiental correta dos resíduos
gerados. Em visita à Empresa Municipal de Limpeza Urbana e Infraestrutura (EMLURB), foram
reconhecidos os procedimentos adotados para aceitação e controle dos PGRCC. Dessa forma, foram
programadas visitas a 20 canteiros de obras para identificar a aplicação do PGRCC durante a execução da
obra. Nos canteiros, foram verificados os procedimentos adotados pelas empresas para gerenciamento dos
resíduos, atentando para a contribuição do PGRCC, seu efetivo cumprimento e adequações de acordo
com as fases das obras. Em relação à aplicação do projeto na prática dos canteiros, percebeu-se que não
há uma equipe específica para a gestão dos resíduos dentro da obra. Essa responsabilidade fica a cargo
dos técnicos de segurança ou de estagiários de engenharia. Outra questão observada foi a falta de
compatibilização de projetos e a carência de incorporação de inovações no setor, que aumenta a geração
de resíduos principalmente na etapa de acabamento. Em relação à gestão nas obras, conclui-se que a falta
de compatibilização colabora com a geração de resíduos, em conjunto com o sistema construtivo
convencional adotado pela maioria das construtoras, que ocasiona um grande desperdício de material.
Palavras-chave: Resíduos da construção, Gestão, Projetos.

ABSTRACT
This article aims to analyze what are the main management actions and implementation of Waste
Management Projects Construction (WMPC) that have been adopted in the construction site of the city of
Recife, in order to obtain the proper management and proper environmental disposal of waste generated.
On a visit to EMLURB the procedures adopted for acceptance and control of WMPC were recognized.
Thus, visits were scheduled at 20 construction sites to identify the application of WMPC during the
execution of the work. At construction sites the procedures adopted by companies for waste management
were verified, paying attention to the contribution of WMPC, effective compliance and adequacy based
on the phases of the work. In relation to the design application in practice on sites, was realized that
there is not a specific team to waste management within the work. That responsibility rests with the safety
technician or engineering interns. Another issue was the observed lack of compliance of projects, which
increases the generation of waste mainly in the finishing step. In relation to management in the works, it
is concluded that the lack of compatibility collaborates with the generation of waste, together with the
conventional construction system adopted by most constructors, which causes a great waste of material.
Keywords: Construction waste, Management, Projects.
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1

INTRODUÇÃO

A crescente conscientização da necessidade de preservação do meio ambiente, evitando
sua degradação, potencializada pelos princípios do “desenvolvimento sustentável”, têm
buscado, dentre outras práticas, a redução do consumo de matéria prima. A Construção
Civil é responsável por um consumo significativo de recursos naturais e por uma
geração elevada de resíduos que, na maioria dos municípios brasileiros, é depositado em
locais inadequados, ocasionando sérios impactos ambientais, sendo, portanto, necessária
a adoção de políticas de gestão eficientes e eficazes dos Resíduos Sólidos da Construção
e Demolição (RCD).
Em grande parte das construtoras brasileiras não existe formalização do processo
produtivo. A forma de execução das tarefas durante a obra e outros aspectos, tais como,
alterações e falta de compatibilidade de projetos, especificação inadequada de materiais,
erros de execução e falta de planejamento contribuem para agravar o problema. A
consciência dos problemas na gestão de RCD levou ao desenvolvimento da gestão de
resíduos como uma importante ferramenta para o gerenciamento de projetos de
construção (TAM, 2008).
Diversas pesquisas apontam que a gestão dos resíduos não é de responsabilidade
exclusiva dos projetistas. Osmani et al. (2008), destaca que os arquitetos consideram
que os resíduos são gerados principalmente nas operações em canteiro de obras e
raramente durante a fase de projeto, porém, segundo o mesmo autor, um terço dos RCD
têm origem nas decisões projetuais. Tam et al. (2007) discorrem que a maior parte da
geração de resíduos está relacionada a problemas de gestão nos empreendimentos, como
a falta de atenção às dimensões dos produtos utilizados, falta de informações dos
projetistas, projetistas não familiarizados com a possibilidade de utilização de diferentes
tecnologias, informações sobre os materiais a serem utilizados fornecidas tardiamente e
tipos e dimensões dos produtos que não se enquadram no projeto.
A fim de auxiliar no tratamento e na destinação corretos dos resíduos da construção
civil, a Resolução CONAMA 307/02 (BRASIL, 2002) propõe uma classificação e
possíveis destinações, dividida em quatro categorias (Quadro1).
De acordo com Cabral e Moreira (2011), antes de desenvolver as estratégias de
gerenciamento de RCD, faz-se necessário caracterizá-lo quantitativamente e
qualitativamente. A segregação dos resíduos no canteiro é uma etapa essencial na gestão
do RCD, pois evita sua contaminação otimizando sua reciclagem. Os RCD devem ser
acondicionados em recipientes estrategicamente distribuídos até que atinjam volumes
tais que justifiquem seu transporte interno para o depósito final, de onde sairão para
reutilização, reciclagem ou destinação definitiva (LIMA e LIMA, 2009).
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Quadro 1 – Classificação e possíveis destinações para os resíduos da construção
civil
Classe

Caracterização

Destinação

Classe A

Resíduos reutilizáveis ou recicláveis,
como concreto, argamassa, tijolos,
blocos, placas de revestimento, inclusive
solos provenientes de terraplanagem.

Reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a áreas de
aterro de resíduos da construção civil, sendo
dispostos de modo a permitir a sua
utilização ou reciclagem futura.

Classe B

Resíduos recicláveis para outras
destinações, tais como: plásticos, papel,
papelão, metais, vidros, madeiras e
gesso.

Reutilizados, reciclados ou encaminhados a
áreas de armazenamento temporário, sendo
dispostos de modo a permitir a sua
utilização ou reciclagem futura.

Classe C

Resíduos que ainda não dispõe de
tecnologia ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a
reciclagem ou recuperação.

Armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Classe D

Resíduos perigosos oriundos do processo
de construção, demolição ou reforma,
que estejam contaminados ou sejam
prejudiciais à saúde.

Armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

Fonte: Brasil (2002)

A partir destas considerações, o presente artigo tem por objetivo analisar quais as
principais ações de gestão e aplicação de Projetos de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil (PGRCC) que têm sido adotadas nos canteiros de obra da cidade do
Recife/PE, a fim de obter o adequado manejo e a destinação ambiental correta dos
resíduos gerados.
2
2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)

A gestão responsável dos resíduos gerados em canteiros de obras solicita um
conhecimento maior das complexidades envolvidas no processo de construção de um
empreendimento e as dificuldades em ajustar as formas de disposição de resíduos no
canteiro (BLUMENSCHEIN, 2007). O processo produtivo é organizado por
empreendimento, havendo pouca interação entre os membros da equipe de projeto e
gestores, tornando o prazo de desenvolvimento do produto bastante variável e
prejudicando a gestão adequada dos RCD.
A Resolução CONAMA 307 (BRASIL, 2002), estabeleceu diretrizes e critérios para a
gestão de resíduos da construção civil e disciplinando as ações necessárias para
minimizar seus impactos ambientais. Seu proposta prioritária é a não geração de
resíduos e, quando isso não for possível, sua redução, reutilização e reciclagem, de
forma que sua destinação final seja adequada (BRASIL, 2002). Para isso, um de seus
instrumentos de implantação é o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil (PGRCC), que é um documento necessário ao licenciamento de obras executadas
pelos grandes geradores (responsáveis por gerar RCD em volumes superiores a
1,0m³/dia). Seu objetivo é caracterizar os resíduos produzidos, estimar a quantidade
gerada, propor medidas que reduzam a sua geração, definir os procedimentos para o
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correto tratamento dos resíduos (triagem, transporte e acondicionamento) e sua
destinação ambientalmente adequada (NOVAES e MOURÃO, 2008).
Na cidade do Recife, existem duas leis que relacionadas aos resíduos de construção: o
Decreto nº 18.082 (RECIFE, 1998), que regulamenta o transporte de RCD e a Lei nº
17.072 (RECIFE, 2005) que determina as diretrizes e critérios para o Programa de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC).
3

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O Recife possui 1.537.704 habitantes, sendo a cidade mais populosa do Estado de
Pernambuco. Representa cerca de 20% da população do Nordeste do Brasil e 45% da
Região Metropolitana do Recife. Também é um dos municípios com maior densidade
demográfica do Estado (6.528,89 hab/km²), à exceção apenas da vizinha Olinda que
apresenta uma densidade de 9.727,33 hab/km². É uma cidade totalmente urbana e está
dividida em 94 bairros (Figura 1).
Figura 1 - Localização geográfica da cidade do Recife/PE, Brasil

3.1

Histórico do gerenciamento de RCD na cidade do Recife

A primeira legislação referente aos resíduos de construção e demolição na cidade do
Recife foi o Decreto 18.082/98 (RECIFE, 1998) no tangente ao transporte e disposição
de resíduos de construção civil e outros resíduos não abrangidos pela coleta regular.
Apenas em 2005, foi regulamentada a Lei 17.072/2005 (RECIFE, 2005) que estabelece
as diretrizes e critérios para a elaboração do PGRCC e definiu alguns requisitos para a
gestão do RCD na cidade, tais quais:
 Apenas veículos cadastrados pela Empresa Municipal de Limpeza Urbana e infra
estrutura (EMLURB) podem transportar RCD;
 Implica em infração e multa o depósito de RCD em quantidade em vias,
passeios, canteiros, jardins, áreas e logradouros públicos e corpos d’água;
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 O grande gerador deve separar e identificar os resíduos no local de origem
segundo as regulamentações do CONAMA;
 A atividade geradora precisa ser licenciada pela EMLURB através do PGRCC.
O PGRCC é enviado à EMLURB onde é verificado por profissionais competentes que
avaliam sua coerência. Ao fina da obra, o gerador envia um relatório constando quanto
de resíduo foi gerado e para onde se destinou. Porém, apesar dos procedimentos e
punições previstas, ainda existem pontos de disposição irregular de resíduos na cidade
do Recife.
Atualmente a (EMLURB) possui 4 áreas licenciadas para recebimento de RCD (CTR
Candeias, Ciclo ambiental, Madec e Conlurb). Porém, apenas a Ciclo Ambiental, que
funciona no município de Camaragibe desde 2010, tem uma unidade de beneficiamento
responsável por receber RCD, estocar, beneficiar e comercializar os agregados lá
produzidos (FALCÃO, 2011).
4

METODOLOGIA

Em visita à EMLURB foram reconhecidos os procedimentos adotados para aceitação e
controle dos PGRCC. Dessa forma, foram programadas visitas a 20 canteiros de obras
para identificar a aplicação do PGRCC durante a execução da obra. A escolha dos
canteiros se deu de forma aleatória, e envolve diferentes construtoras. A Figura 2
apresenta a localização das obras que compuseram a amostra dentro da cidade do
Recife, dividido por Região Político-Administrativa (RPA). Por questão de ética, os
nomes das obras não foram divulgados, sendo as mesmas enumeradas de forma
aleatória.
Figura 2 - Localização dos canteiros de obra visitados em Recife/PE
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Nos canteiros de obras foram verificados os procedimentos adotados pelas empresas
para gerenciamento dos resíduos, atentando para a contribuição do PGRCC, seu efetivo
cumprimento e adequações de acordo com as fases de obra. Dessa forma foram
observadas as implicações das alterações de projeto e a relação com o cronograma de
obra no PGRCC e seu acompanhamento pelo devido órgão licenciador.
5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em visita à EMLURB, identificou-se que atualmente as empresas precisam entregar um
PGRCC antes do início da obra, para ser aprovado. Caso a obra já tenha começado a
demolição ilegalmente, o PGCC é reprovado e a empresa precisa entrar em acordo com
a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife.
Ao analisar os projetos existentes, verificou-se que os mesmos são muito generalizados,
não possuindo especificidades para cada obra, e não consideram as diversas fases da
obra. De acordo com os projetos, a localização dos equipamentos de segregação e
armazenamento dos resíduos ficam localizados no mesmo local durante toda a obra, o
que não acontece na realidade. Também não há dimensionamento da quantidade de
materiais necessários para o correto gerenciamento e não possui orçamento nem
determinação da equipe responsável por gerenciar os resíduos dentro das obras.
Apesar da grande quantidade de novas construções que são realizadas anualmente em
Recife, a EMLURB vem buscando monitorar o transporte e destinação final dos
resíduos a partir do Controle de Transporte de Resíduos (CTR) que as empresas
precisam emitir. Ao fim da obra, as empresas precisam entregar todos os CTRs
comprovando a destinação dos resíduos. Caso não esteja em conformidade com o que
estabelece a legislação ambiental, o “habite-se” não é liberado.
O diagnóstico ambiental das 20 obras escolhidas foi realizado nos meses de Agosto e
Setembro de 2013. Na Tabela 1, encontra-se um resumo das obras que foram analisadas,
com a apresentação da área construída, duração da obra, número de pavimentos e fase
atual da construção.
Tabela 1 - Caracterização dos canteiros de obra visitados
Obra

Finalidade

Área
construída (m2)

nº de
pavimentos

Duração da
obra (meses)

Fase atual da obra

1

Residencial

3393.06

35

45

Acabamento

2

Residencial

3393.06

35

45

Acabamento

3

Residencial

37233.88

34

24

Estrutura

4

Residencial

11609

29

36

Estrutura

5

Residencial

-

28

-

Estrutura

6

Empresarial

13091.96

16

19

Acabamento

7

Residencial

8318

14

19

Acabamento

8

Residencial

6127.2

22

23

Acabamento

9

Residencial

13706.05

29

37

Estrutura

10

Residencial

7886.4

22

30

Acabamento

11

Residencial

-

22

34

Acabamento

12

Residencial

10728

28

19

Acabamento

13

Residencial

15206

22

28

Acabamento
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14

Residencial

12554.54

30

38

Acabamento

15

Residencial

-

24

36

Estrutura

16

Residencial

4824.58

18

31

Acabamento

17

Residencial

-

37

35

Acabamento

18

Residencial

18190.8

17

-

Estrutura

19
20

Residencial
Residencial

9460.83
13691

23
33

27
30

Acabamento
Estrutura

As obras visitadas estavam nas fases de estrutura ou acabamento, sendo em sua maioria
na fase de acabamento (Figura 3), ou seja, de revestimento interno e externo, instalações
elétricas e etc.
Figura 3 – Estágio das obras visitadas.

Fase da obra

35%
Estrutura

65%

Acabamento

Durante as visitas, identificou-se que todas as obras possuem um sistema para segregar
e acondicionar os resíduos recicláveis através do uso de bombonas e baias, como papel,
plástico, metal e madeira (Figura 4 e Figura 5). Porém, apesar do esforço para segregar
os resíduos, em muitas obras encontrou-se resíduos misturados nas baias e bombonas, e
muito resíduo no entorno destes locais, geralmente pelo fato de a baia se encontrar na
sua capacidade máxima.
Figura 4 - Utilização de bombonas
nas obras

Figura 5 - Utilização de baias nas obras

O mesmo fato se observou na utilização de caçambas para o acondicionamento de
entulho, onde em algumas obras a segregação se encontrava adequada (Figura 6),
enquanto em outras os resíduos estavam misturados (Figura 7), o que impossibilita a
futura reciclagem.
2468

Figura 6 - Caçamba com segregação
adequada

Figura 7 - Caçamba com mistura de
resíduos

Em relação à aplicação do projeto na prática dos canteiros, percebeu-se que não há uma
equipe específica para a gestão dos resíduos dentro da obra. Essa responsabilidade fica a
cargo dos técnicos de segurança ou de estagiários de engenharia, que na maioria das
vezes estão sobrecarregados com atividades relativas à sua área profissional, portanto, a
gestão dos resíduos fica menosprezado.
Por este motivo, não há reuniões periódicas para avaliação do sistema, nem
planejamento da gestão por fase da obra, como a localização dos equipamentos, que são
dispostos sem organização, o que dificulta o armazenamento, conforme mostrado na
Figura 9, um exemplo de baias com dificuldade de acesso, e na Figura 10, baias
instaladas no entorno de um poste. Ambas as situações ocasionadas por falta de
planejamento desde a etapa de projeto.
Figura 8 - Baias com dificuldade de
acesso

Figura 9 - Baias com localização
inadequada

Outra questão observada foi a falta de compatibilização de projetos, que aumenta a
geração de resíduos principalmente na etapa de acabamento, por contas das instalações
hidráulicas e elétricas, que ocasiona a quebra significativa de materiais. Além disso, o
próprio sistema construtivo convencional adotado pelas empresas favorece o
desperdício de materiais.
A partir do diagnóstico realizado, foi proposto um modelo de gestão de projetos de
RCD que pode ser aplicado nas obras, considerando diversas variáveis que muitas vezes
são deixadas de lado pelo atual sistema de gerenciamento. As variáveis propostas são
apresentadas na Figura 10.
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Figura 10 - Modelo proposto de gestão de projetos de RCC

Orçamento

Gestão de
Custos

Dimensionamento dos
equipamentos
Equipe de
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PGRCC

Melhoria
contínua

Treinamento
periódico
Reaproveitamento de
RCD

Qualidade
Monitoramento
(Indicadores)

Inovação
tecnológica

Geração de
resíduos

Sistemas de
informação

 Gestão de custos: Envolve o planejamento do orçamento do sistema de
gerenciamento de RCC, e o correto dimensionamento dos equipamentos a serem
instalados, considerando as diversas fases da obra;
 Gestão de recursos humanos: Envolve a definição de uma equipe especializada na
gestão ambiental da obra, e o cronograma de atividades e treinamentos períodos da
equipe e colaboradores da empresa;
 Inovação tecnológica: Envolve a busca pela inovação tecnológica, que reduzirá a
geração de resíduos, como a alteração do sistema construtivo e o reaproveitamento
de resíduos, e programas de redução de perdas no processo.
 Monitoramento (Indicadores): Envolve a utilização de indicadores de qualidade e
meio ambiente, como forma de monitorar a gestão dos resíduos da obra, que pode
ser facilitado com a utilização de sistemas de informação;
 Análise Crítica: Envolve a organização de reuniões periódicas de avaliação do
sistema de gestão, buscando sempre uma melhoria contínua.
6

CONCLUSÕES

Através desta pesquisa, conclui-se que o poder público vem se esforçando para
melhorar o sistema de gestão de RCD na cidade do Recife, apesar da dificuldade de
monitoramento das obras.
Em relação à gestão de RCD nas obras, constata-se que a falta de compatibilização e a
carência de incorporação de inovações no setor colabora com a geração de resíduos, em
conjunto com o sistema construtivo convencional adotado pela maioria das construtoras,
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que ocasiona um grande desperdício de material.
Os PGRCC precisam ser mais específicos, considerando todas as fases da obra e
apresentando um dimensionamento da quantidade de recursos e oçamento necessários
para tal. É preciso que haja um planejamento para cumprir o que está estabelecido nos
PGRCC.
Com o incremento dos tópicos propostos neste trabalho dentro dos PGRCC, como a
definição de uma equipe responsável pela gestão dos resíduos, a definição de um
orçamento, a escolha de um sistema construtivo mais eficiente e o planejamento por
fase da obra, haveria uma melhora significativa na gestão dos RCD nas obras,
acompanhando uma redução de custos.
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RESUMO
Resíduos das indústrias de pedras ornamentais podem tornar-se um grave problema ambiental, pelo
grande volume gerado e frequente disposição inadequada. A construção civil está entre os maiores
consumidores de recursos naturais não renováveis. A extração de agregados, das margens e leitos dos rios
ou depósitos naturais, modificam a paisagem e a biodiversidade. Esse estudo buscou analisar a
viabilidade da substituição parcial do agregado natural pelo pó de mármore, em argamassas para
assentamento e revestimento de alvenarias. Produziram-se seis misturas, com teores de substituição de
0%, 20% e 40%, em argamassas com dois traços diferentes, de 1:1:6 e de 1:2:9, em volume, fixando-se a
relação entre aglomerantes e agregados. Relações água/aglomerantes foram obtidas através de ensaios de
espalhamento, num intervalo de 250±20 mm. Foram realizados ensaios de medida porosidade e ensaios
mecânicos de resistência à compressão axial e de tração indireta. Resultados mostraram que, ao substituir
20% do agregado pelo pó, houve redução da absorção e do índice de vazios. Porém, elevando-se esse teor
para 40%, houve aumento da porosidade da argamassa endurecida. Testes mecânicos mostraram, nos dois
traços, variações semelhantes da resistência à compressão, à tração indireta e no módulo de elasticidade.
Para traço 1:1:6, substituindo-se 20% do agregado pelo pó, a resistência à compressão aumentou em 10%,
comparando-se à argamassa sem substituição. Substituindo-se 40%, a resistência à compressão reduziu-se
em 30%. Para o traço 1:2:9, houve redução da resistência à compressão, com o aumento do teor de
substituição. O módulo da elasticidade foi maior para o traço 1:1:6, com 20% de substituição. Sob tração
indireta, substituindo 20% do agregado, houve aumento de 28,57%, para o traço 1:1:6. Substituindo 40%,
houve redução de 32,47%. Para o traço 1:2:9, maiores teores de substituição levaram a menores
resistências à tração indireta.
.Palavras-chave: pó de mármore, argamassa, porosidade, desempenho mecânico.

ABSTRACT
Wastes of ornamental stones production are considered a serious environmental problem due to high
generation and improper disposal. Construction industry is considered as a great non-renewable
resources consumer. High consumption of aggregates extracted from rivers or natural deposits can
degrade scenery and biodiversity. This study investigated the feasibility of partial replacement of fine
aggregate by marble powder in mortar. Six mixtures with replacement levels of 0 , 20 and 40% were
produced for mortars with two different proportions, 1:2:9 and 1:1:6. The water/binder ratios were
obtained by flow tests in the range of 250±20 mm. Physical tests were performed to measure water
absorption, void index and specific masses, besides mechanical tests for compressive and tensile strength
measuring. Results showed that by replacing 20% of fine aggregate by powder, there was reduced water
absorption and void ratio. As the powder content increased to 40%, the hardened mortar porosity
increased. For different proportions, the mechanical test results have shown similar variations in the
compressive, tensile indirect strength and modulus of elasticity. For mortars with proportion 1:1:6, by
replacing 20% of fine aggregate by powder, the compressive strength has increased by 10% compared to
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reference mortar.For replacement of 40%, the compressive strength was reduced by 30%. For mortars
with proportions 1:2:9, there were reductions of compressive strength with increasing replacement
contentt. The elastic modulus was higher for mortar with proportion 1:1:6 with 20% replacement. Under
indirect tensile tension, replacing 20% of the aggregate resulted in increase of 28.57% for mortar with
proportion 1:1:6. Replacement of 40% caused a reduction of 32.47% compared to reference mortar. For
mortar with proportion 1:2:9, higher replacement level has led to lower indirect tensile strength.
.Keywords: marble powder, mortar, porosity, mechanical behavior.

1 INTRODUÇÃO
A questão da preservação ambiental tem envolvido vários setores da sociedade. As
ameaças de esgotamento das matérias-primas e de degradação ambiental, que podem
comprometer o desenvolvimento econômico, social e ambiental, têm levado à adoção de
práticas de redução, reutilização e reciclagem dos resíduos. A construção civil, por ser
um dos setores industriais que mais consomem matérias primas e energia em seus
processos produtivos, deve empenhar-se em incorporar seus resíduos e de outras
indústrias, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a redução dos custos.
Os agregados são os recursos minerais mais consumidos no mundo. A maior parte dos
agregados miúdos naturais é extraída dos leitos dos rios, causando prejuízos ambientais,
por prejudicarem a biodiversidade e o regime de vazão dos rios, levando o poder
público a estabelecer restrições à exploração. Os resíduos industriais geram sérios
problemas, pela falta de disposição adequada, poluindo o solo e os mananciais. Além
disso, ao se descartar erradamente os resíduos, perdem-se materiais que poderiam ser
reciclados ou reutilizados, gerando outros bens de produção, a exemplo da utilização de
resíduos como agregados para concretos e argamassas.
O presente trabalho teve como objetivo analisar a influência da substituição do agregado
miúdo por resíduos do beneficiamento do mármore, em diferentes teores, sobre
propriedades físicas e mecânicas das argamassas, visando sua utilização em
assentamento e revestimento de alvenaria.
Nas iniciativas de reciclagem de resíduos, devem-se analisar, criteriosamente, as
vantagens e desvantagens. A maioria das pesquisas envolvendo reciclagem somente se
limita a aspectos técnicos do material. Santos (2011) afirma que a viabilidade
econômica é indispensável para sua eficácia, pois os benefícios sociais somente vão se
consolidar se o produto resultante gerar empregos, diminuir o volume de aterros e evitar
a contaminação do ambiente. A Lei Federal nº 12.305/10 instituiu a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 2010) e prevê a redução na geração de resíduos,
levando em consideração hábitos sustentáveis e prevendo a reutilização e reciclagem
dos resíduos sólidos. A aplicabilidade da lei, no entanto, exige que os órgãos
fiscalizadores tenham uma atuação condizente, de modo a coibir práticas
ambientalmente prejudiciais.
As rochas ornamentais e de revestimento são materiais naturais, extraídos na forma de
blocos ou placas, cortados e beneficiados por meio de esquadrejamento, polimento e
lustro. A situação brasileira, no ano de 2008, em comparação com o mercado mundial,
era de 4º maior produtor (8,1% da produção mundial); 5º maior exportador em volume
físico (6,3% do total mundial) e 2º maior exportador de granitos brutos (11,8% do total
mundial). A cadeia produtiva geradora era de cerca de 11000 empresas, sendo mais de
60% referente às marmorarias (CHIODI FILHO; CHIODI, 2009). Segundo Moura et al.
(2002), durante a serragem, cerca de 25% a 30% dos blocos de mármore e granito são
transformados em resíduos. Gobbo et al. (2004) afirmam que esses resíduos podem ser
triturados, gerando agregados com grande potencial de utilização em concretos e
argamassa, substituindo areias extraídas dos rios e tornando-se uma alternativa viável
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para a construção civil. Segundo Calmon et al. (2005), no estado do Espírito Santo,
produzia-se cerca de 65.000 toneladas de artefatos de rochas ornamentais por mês,
levando a uma situação crítica, pela falta de áreas para a deposição dos resíduos, sendo
lançados em rios, contaminando o meio ambiente.
Mármores são rochas metamórficas formadas, basicamente, por minerais carbonáticos,
como calcita (CaCO3) e dolomita (Ca,MgCO3) (COURA, 2009). No beneficiamento, os
resíduos resultam em agregado miúdo, com características físicas, químicas, mecânicas
e mineralógicas que viabilizam seu uso em argamassas. Adicionado à mistura, o resíduo
age como um filler e, possuindo granulometria fina, diminui a porosidade da argamassa,
influenciando propriedades como trabalhabilidade, permeabilidade e densidade (REIS;
TRISTÃO, 2007). No estudo de Moura et al. (2002), resíduos de corte de granito e
mármore substituíram 5% e 10% da areia da argamassa. Houve aumento na resistência à
compressão, embora seja sabido que, em argamassa de reparo, assentamento e
revestimento, a maior resistência mecânica reduz sua capacidade de deformação e
aumenta a possibilidade de fissuração. Santos (2011) substituiu totalmente a areia
lavada pelo resíduo de pó de mármore, para diversos traços de argamassa. Percebeu-se
redução do consumo de cimento, aumento da resistência à compressão axial e da massa
específica.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
Foi utilizado cimento CP II Z-32 com índice de finura de 1,70%, medido segundo a
norma NBR 11579 (ABNT, 2013a) e tempo de pega de 2h20, pela NBR NM 65
(ABNT, 2003b). Mediu-se sua massa específica real, seguindo-se a NBR NM 23
(ABNT, 2001), resultando em 3,02 g/cm³. A cal do tipo CH-I apresentou massa
específica real de 3,0 g/cm³. A adição inerte, obtida do resíduo do corte de mármore, foi
a mesma utilizada por Porto (2013), tendo sido seca e peneirada na peneira de 0,30 mm
de malha. As composições qualitativas das fases cristalinas e química do pó (Tabelas 1
e 2) foram obtidas por difração de raios X (DRX) e espectroscopia de energia dispersiva
(EDS).
Tabela 1 - Composição do pó de mármore em termos de fases
Fase

% massa

Carbonato de Cálcio – Calcita (CaCO3)

56,2

Dolomita (CCa0,5Mg0,5O3)

38,5

Quartzo (SiO2)

5,2

Fonte: Porto (2013)

Tabela 2 - Proporções dos elementos químicos do pó de mármore
Elementos

% em massa

Átomos (%)

C

14,91 ± 0,12

24,36 ± 0,29

Mg

7,34 ± 0,12

8,36 ± 0,13

Al

0,64 ± 0,11

0,66 ± 0,11

Si

11,43 ± 0,15

11,26 ± 0,15

Ca

65,69 ± 0,55

45,37 ± 0,38

Fonte: Porto (2013)
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O pó de mármore apresentou diâmetro máximo de 0,30 mm e módulo de finura de 0,36.
Foi determinada sua finura, seguindo-se a norma NBR 9202 (ABNT, 1985), resultando
em 33,6%. A massa específica real segundo a norma NBR NM 23 (ABNT, 2001)
resultou em 2,75 g/cm³. Determinou-se a massa unitária do pó de mármore, seguindo-se
a norma NBR NM 45 (ABNT, 2006a), resultando em 0,88 g/cm³. O agregado miúdo
utilizado foi areia de cava. Foram realizados ensaios de caracterização do agregado,
obtendo-se massa específica real de 2,62 g/cm³ (ABNT, 2009) e composição
granulométrica, de acordo com a norma NBR NM 248 (ABNT, 2003), determinando-se
diâmetro máximo de 1,2 mm e módulo de finura de 1,69.
Foram produzidas seis misturas de argamassa de cimento, cal e areia, com substituição
parcial da areia por pó de mármore, em teores de 0%, 20% e 40%, para serem usadas,
tanto em revestimento, quanto em assentamento de componentes de alvenaria.
Estabeleceram-se os traços em volume, de 1:1:6 e 1:2:9 (cimento:cal:agregado miúdo),
mantendo-se o traço genérico de 1:3 (aglomerante:agregado), em composições que são
usuais para aplicação nesses serviços. Na Tabela 3, está mostrada a nomenclatura das
misturas com suas respectivas composições. As relações água/aglomerantes foram
obtidas, fixando-se o espalhamento, medido segundo a norma NBR 13276 (ABNT,
2005), num intervalo de 250 ± 20 mm.
Tabela 3 - Nomenclatura e composição das argamassas
Argamassas

Traço em volume

A6P00
A6P20

Teor de pó de mármore (%)
0

1:1:6

20

A6P40

40

A9P00

0

A9P20

1:2:9

20

A9P40

40

Moldaram-se os corpos de prova de acordo com a norma NBR 7215 (ABNT, 1997).
Após 24 horas, os corpos de prova foram desmoldados e curados imersos em água
saturada com cal por 28 dias, sendo, então, submetidos aos ensaios. Para cada mistura,
foram moldados 12 corpos de prova cilíndricos, com 100 cm de altura e 50 cm de
diâmetro, sendo seis para os ensaios de compressão axial, quatro para tração por
compressão diametral e dois para ensaios relativos à porosidade (absorção de água,
índice de vazios e massas específicas).
Os ensaios de determinação da absorção de água, massas específicas e índice de vazios
seguiram a NBR 9778 (ABNT, 2006b). Os corpos de prova foram secos 105±5ºC, por
três dias, determinando-se suas massas. Em seguida, foram imersos em água por três
dias e foram submetidos a fervura por 5 horas, sendo pesados em balança hidrostática.
Após isso, determinaram-se as massas saturadas, após secagem com pano seco.
Os ensaios mecânicos foram realizados na máquina universal de ensaios, marca EMIC,
obtendo-se dados de tensão versus deformação específica, para determinação dos
módulos de elasticidade das misturas. Optou-se por medir a resistência à tração por
compressão diametral (tração indireta), seguindo-se a norma NBR 7222 (ABNT, 2011),
ao invés da tração na flexão, pois a primeira se aproxima mais do valor da resistência à
tração direta (MEHTA; MONTEIRO, 2008).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Argamassa fresca
Percebeu-se, na produção das argamassas, que a substituição do agregado miúdo pelo
pó de mármore trouxe uma maior trabalhabilidade às misturas, conferindo maior
mobilidade e coesão. A Figura 1a-b mostra as diferenças de aspectos entre a argamassa
de traço 1:1:6 sem substituição do pó e com 40% de substituição.
Figura 1 – Argamassas com traço 1:1:6 - Espalhamento com 0% de substituição
(a). Espalhamento com 40% de substituição (b)
(a)

(b)

Para as argamassas com maior teor de cal (1:2:9), houve maior facilidade de manuseio,
comparadas às argamassas de traço 1:1:6, devido às boas características da cal, com
relação à trabalhabilidade. A melhoria da trabalhabilidade foi percebida nas argamassas
com ambos os traços, à medida que houve aumento do teor de pó de mármore (Figura
2a-b). Os valores de espalhamento e relações água/aglomerante das argamassas estão
mostrados na Tabela 4.
Figura 2 - Espalhamentos das argamassas 1:2:9: Com 0% de pó de mármore(a).
Com 40% de pó de mármore (b)
(b)

(a)
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Tabela 4- Espalhamento das argamassas
Argamassas

Espalhamento (mm)

Relação água/aglomerante

A6P00

270

1,05

A6P20

240

0,88

A6P40

260

0,94

A9P00

260

1,03

A9P20

250

0,95

A9P40

260

0,99

3.2 Argamassa endurecida
A Tabela 5 mostra os valores obtidos para os ensaios físicos relacionados à porosidade
das misturas.
Tabela 5 - Ensaios físicos referentes à porosidade
Argamassas

Absorção
(%)

Índice de
vazios (%)

Massa esp.
seca (g/cm³)

Massa esp.
saturada (g/cm³)

Massa esp. real
(g/cm³)

A6P00

16,60

29,42

1,77

2,07

2,51

A6P20

16,54

29,24

1,77

2,06

2,50

A6P40

18,18

31,00

1,71

2,02

2,47

A9P00

17,37

30,45

1,75

2,06

2,52

A9P20

16,87

29,35

1,74

2,03

2,46

A9P40

19,05

32,29

1,70

2,02

2,50

A Figura 3 mostra que a absorção, em ambos os traços, teve uma pequena redução,
quando houve a substituição do agregado miúdo por 20% de pó de mármore. Com
substituição de 40%, a absorção aumentou em 9,6%, para argamassa de traço 1:1:6, em
relação à argamassa de mesmo traço, sem substituição. Para argamassa de traço 1:2:9, o
aumento da absorção foi de 9,8%. Pode-se supor que o teor de substituição de 20% do
agregado pelo pó de mármore causou maior obturação dos poros da argamassa,
enquanto que para substituição de 40%, o excesso de pó adicionado provocou maior
porosidade da argamassa, pela adição dos próprios vazios entre os grãos do pó.

Absorção de água (%)

Figura 3 - Absorção de água em função do teor de pó de mármore
20,0
19,0

A6
A9

18,0
17,0
16,0
15,0
0

20

Teor de pó de mármore (%)
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40

De modo geral, a absorção das misturas com traço 1:2:9 foi um pouco superior à
absorção das misturas com traço 1:1:6. Pode-se supor que a argamassa que continha
maior teor de cal no aglomerante sofreu maior degradação, provocada pelo método
desse ensaio, que prevê imersão em água e fervura.
Os índices de vazios (Figura 4) acompanharam a tendência da absorção de água,
reduzindo-se para substituição de 20% do agregado por pó e aumentando, para a
substituição de 40%. A argamassa com traço 1:1:6, com 40% de substituição de
agregado por pó, obteve aumento de 5,4% em relação ao mesmo traço, sem
substituição. Para a argamassa de traço 1:2:9, o aumento foi de 6%, quando comparado
com a argamassa de mesmo traço, sem substituição do agregado.
Figura 4 - Índice de vazios em função do teor de pó de mármore

Índice de vazios (%)

35,0
33,0
31,0
29,0
27,0

A6
A9

25,0
0

20

40

Teor de pó de mármore (%)

As massas específicas não apresentaram significativas variações, com a substituição do
agregado miúdo por pó de mármore. A massa específica seca manteve-se constante para
as argamassas com traço 1:1:6, com a substituição de 20% do agregado miúdo. A
substituição de 40% do agregado trouxe redução da massa específica seca em 3%, para
a argamassa de traço 1:1:6. Para a argamassa de traço 1:2:9, a substituição de 40%
trouxe redução de 2,9% das massa específica seca, em relação à argamassa sem
substituição. Houve a mesma tendência de redução para a massa específica saturada,
para as argamassas de ambos os traços, com a substituição do agregado por pó de
mármore. A massa específica real, cuja determinação exclui poros permeáveis, possui
menor dependência da porosidade do material.
Os resultados dos ensaios de resistência à compressão estão mostrados na Tabela 6.
Tabela 1 - Resultados dos ensaios de resistência à compressão axial
Argamassas

Resistência à compressão
Média (MPa)

Coef. de variação (%)

A6P00

5,86

7,42

A6P20

6,44

10,50

A6P40

3,86

8,70

A9P00

3,01

5,82

A9P20

2,89

5,94

A9P40

2,16

5,95
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Observou-se que as argamassas de traço 1:1:6 apresentaram resistências à compressão
de cerca do dobro das argamassas com traço de 1:2:9. Esse resultado já era esperado,
devido ao maior teor de cimento nas argamassas com traço 1:1:6. Para as argamassas
com traço 1:1:6, a substituição de 20% do agregado miúdo por pó de mármore trouxe
um aumento de 10% na resistência à compressão. Com o aumento do teor de
substituição para 40%, houve redução de 30% dessa propriedade. Para as argamassas de
traço de 1:2:9, o aumento do teor de pó de mármore trouxe redução da resistência à
compressão. Para o teor de 20%, a redução foi de 4% e, para o teor de 40%, de 28% da
resistência à compressão. Os valores de módulo de elasticidade à compressão estão
mostrados na Tabela 7.
Tabela 7 – Valores médios do módulo de elasticidade para cada tipo de argamassa
Argamassas

Módulo de elasticidade
Média (GPa)

Coef. de variação (%)

A6P00

1,01

14,72

A6P20

1,06

16,03

A6P40

0,77

16,85

A9P00

0,49

12,74

A9P20

0,45

16,59

A9P40

0,35

16,18

Para as argamassas com traço 1:1:6, o aumento do teor de substituição do agregado
miúdo por pó de mármore, em 20%, causou um aumento da rigidez em 5%. Elevandose esse teor de substituição para 40%, houve redução de 24% do módulo da elasticidade.
Nas argamassas com traço 1:2:9, no entanto, o aumento do teor de substituição do
agregado miúdo pelo pó de mármore trouxe reduções de 8% e 29%, respectivamente,
para os teores de 20% e 40%, comparados à argamassa de referência. De modo geral, os
módulos de elasticidade obtidos para as argamassas estudadas foram muito baixos. Nas
aplicações em assentamento e revestimento de alvenarias, a argamassa tem a função de
absorção das deformações eventualmente causadas por tensões diferenciais, já que os
blocos ou tijolos são elementos rígidos. Se a argamassa utilizada tem grande rigidez,
aumentam-se os riscos de fissuras. As Figuras 5a-b mostram as variações da resistência
à compressão axial e do módulo de elasticidade, com o aumento do teor de substituição
de agregado por pó de mármore.
Figura 5 – Variação da resistência à compressão axial (a) e rigidez (b)
(b)

(a)
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Os resultados dos ensaios de resistência à tração por compressão diametral estão
mostrados na Tabela 8. Entre as misturas com traço 1:1:6, a maior resistência foi
observada para o teor de 20% de substituição, com aumento de 28,6%. Para argamassas
com traço 1:2:9, a maior resistência foi para a mistura sem substituição do agregado. Ao
elevar esse teor para 40%, a resistência sofreu uma redução de 32,5%. Para o traço
1:2:9, houve reduções de 10,26% e 18%, para os teores de 20% e 40%, respectivamente.
Tabela 8 - Valores de resistência à tração indireta para cada tipo de argamassa

Argamassas

Resistência à tração indireta
Média (MPa)

Coef. de variação (%)

A6P00

0,77

12,58

A6P20

0,99

11,61

A6P40

0,52

30,18

A9P00

0,39

12,51

A9P20

0,35

12,24

A9P40

0,32

18,20

4 CONCLUSÕES
Baseando-se em aspectos visuais e percepção do esforço para manuseio das argamassas,
percebeu-se que a substituição parcial do agregado miúdo por pó de mármore causou
maior mobilidade e coesão nas argamassas. Concluiu-se que houve redução da
porosidade da argamassa endurecida, mostrada pela redução da absorção de água e de
índice de vazios, para ambos os traços, quando houve substituição de 20% do agregado
miúdo pelo pó. Entretanto, com o aumento do teor de substituição para 40%, houve
aumento da porosidade.
Ensaios de resistência à compressão mostraram que, para o traço 1:1:6, ao substituir
20% do agregado miúdo pelo pó de mármore, a resistência aumentou em 10%. Ao
aumentar o teor para 40%, a resistência reduziu em 30%, em relação à mistura sem
substituição. Para o traço 1:2:9, a medida que se aumentava o teor de substituição, a
resistência reduzia. Os módulos da elasticidade foram baixos e seguiram a mesma
evolução da resistência à compressão, sendo o maior valor para a mistura A6P20. Para o
traço 1:1:6, a substituição de 20% do agregado pelo pó levou a aumento da rigidez em
5%. Elevando-se esse teor para 40%, houve redução em 24%. A substituição do
agregado miúdo causou, para o traço 1:2:9, reduções da rigidez em 8% e 29%,
respectivamente, para os teores de 20% e 40%. Quanto à resistência à tração indireta,
observou-se aumento de 28,57%, para o traço 1:1:6, com substituição de 20%.
Elevando-se o teor de substituição para 40%, houve redução de 32,47%. Para o traço
1:2:9, o aumento da substituição causou redução nessa propriedade. A utilização do pó
de mármore em substituição parcial do agregado miúdo mostrou-se viável, uma vez que
as argamassas para assentamento e revestimento prescindem de maiores resistências
mecânicas, sendo mais recomendáveis que sejam mais fracas, para terem capacidade de
absorver deformação, prevenindo fissurações.
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RESUMO
A cadeia produtiva da Construção Civil engloba vários segmentos, findando todos eles em grandes
impactos ao meio-ambiente. As embalagens de cimento, por exemplo, são resíduos abundantes em todas
as obras, que, por se tratarem de resíduos da CLASSE B (CONAMA, 2002), deveriam ter como destino
final a reciclagem ou os depósitos de armazenagem temporária; porém, na realidade, seu descarte nem
sempre é feito de maneira apropriada. Este artigo é parte de uma pesquisa de mestrado na qual,
considerando-se que práticas sustentáveis devem ocorrer sistemicamente, levantou-se a hipótese de que a
fibra do papel Kraft poderia reforçar a composição da matriz cimentícia, a fim de se avaliar seus potenciais
usos. Para tanto, optou-se pela aplicação em placas de fibrocimento: componente prático e flexível,
utilizado potencialmente para vedação vertical, sem função estrutural. O objetivo deste artigo, logo, é
analisar o comportamento mecânico de um compósito cimentício, reforçado por fibras naturais de papel
kraft, oriundas de embalagens de cimento descartadas. O método da pesquisa é de cunho experimental e,
em seu procedimento, produziram-se placas (corpos de prova), adotando-se três traços de distintos
percentuais, em massa, para presença da fibra: o primeiro (referência) sem adição de fibras e os outros dois
com 6% e 12%. Os materiais utilizados para a produção dos corpos de prova foram o cimento Portland (CP
V - ARI), a água, o pó calcário e a fibra do papel kraft. A análise do compósito contou com os ensaios de
resistência à tração na flexão, de densidade aparente, de permeabilidade, de absorção de água e de variação
dimensional imersão/secagem, todos definidos pela norma NBR 15498:2007. O compósito não atingiu a
maioria dos requisitos exigidos pela norma. Desses, quando observadas a densidade, a permeabilidade e a
variação dimensional, percebeu-se que há um potencial para maiores estudos que permitam o
desenvolvimento do material.
Palavras-chave: Compósito cimentício; Papel Kraft; Embalagens de Cimento.

ABSTRACT
The production of Civil Construction chain covers several segments and results in major impacts to the
environment. The cement packaging, for example, is an abundant waste in all constructions that, as CLASS
B residues (CONAMA, 2002), should be recycled or deposited in temporary storages; in fact, this disposal
is not always done properly. This article is part of a Master thesis that considers that sustainable practices
should occur systemically. It rose the hypothesis that fiber Kraft paper could enhance the composition of
the cement matrix in order to evaluate its potential uses. To accomplish this goal, the study opted for kraft
application in fiber cement boards: practical and flexible component, potentially used for vertical sealing
with no structural function. The purpose of this article, therefore, is to analyze the mechanical behavior of
a composite cement, reinforced by natural fibers - kraft paper - derived from discarded packaging of
cement. The research method applied has experimental nature. It was produced plates (specimens),
adopting three dashes of different percentage, by mass, of fiber content: the first (reference specimen) has
no fiber content, but the other two is filled with 6% and 12% of fiber, respectively. The materials used for
the production of the specimens were Portland cement (CPV - ARI), water, limestone dust and fiber kraft
paper. The analysis of the composite includes tests of tensile strength in bending, bulk density, permeability,
water absorption and dimensional variation immersion/drying, all defined by the NBR 15498:2007
(Brazilian standards). The composite has not reached yet most of the requirements demanded by the

2482

standard. However, when it comes from density, permeability and dimensional variation, there is a
potential for higher studies about the material’s development.
Keywords: Cementitious composite; Kraft paper; Cement packaging..

1

INTRODUÇÃO

Atualmente, vivencia-se um processo de elevada produção de resíduos, sejam eles
industriais, urbanos ou especiais. Atribui-se o crescimento desses rejeitos ao aumento do
consumo de materiais de difícil degradação, potencialmente agressivos ao homem e ao
meio-ambiente. Segundo Cabral (2007), todas as atividades humanas produzem sobras
ou restos, e seu número, em volume, é bastante considerável; por isso, necessitam de uma
destinação final apropriada. Os resíduos sólidos – RS merecem atenção, pois representam
uma parcela substancial do montante de material descartado e, quando dispostos
incorretamente, acarretam problemas sanitários e ambientais.
De acordo com a NBR 10004:2004, considerando os riscos potenciais ao meio ambiente
e à saúde pública, os resíduos sólidos classificam-se em: classe I – perigosos, classe II –
não perigosos (IIA – não inertes e IIB – inertes).
Dentre os grandes geradores de resíduos, encontra-se a cadeia produtiva da Construção
Civil. Este setor, fundamentalmente, engloba vários outros segmentos que, de modo
similar, findam em grandes impactos ao meio-ambiente. Isso ocorre pois, durante o
processo produtivo, registram-se percentuais elevados de perda. Sabe-se, ainda, que
pouco desse material é reincorporado à obra ou transformado em insumos para outros
setores. Embora esses segmentos atuem distintamente, existe uma preocupação geral,
cujos principais objetivos são o descarte, a coleta e a destinação final dos resíduos sólidos.
Os materiais provenientes do descarte da indústria da Construção Civil são chamados de
Resíduos de Construção e Demolição – RCD. Segundo a ABRELPE (2013), no ano de
2012 foram geradas 62.730.096 toneladas de resíduos sólidos urbanos, dos quais foram
coletados 35 milhões de toneladas somente de RCD, representando uma média de 56%
do montante produzido. Os dados apontaram ainda que, por dia, na região Nordeste são
coletadas 20.932 toneladas de RCD (ABRELPE, 2013).
A gestão desses resíduos é especialmente disposta pela Resolução 307 (CONAMA,
2002). Assim, embalagens de cimento (resíduos abundantes em todas as obras), por se
enquadrarem na CLASSE B (CONAMA, 2002), deveriam ter como destino final a
reciclagem para outros fins ou os depósitos de armazenagem temporária. Todavia, na
realidade, seu descarte raramente é feito de maneira apropriada. Em 2011, somente no
Brasil, dados do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento – SNIC (2012)
demonstraram que foram consumidas cerca de 65 milhões de toneladas de cimento. Desse
montante, 77% corresponde a cimento ensacado, ou seja, 50 milhões de toneladas (SNIC,
2012). Em média, cada embalagem de 50kg de cimento pesa 150g. Levando em
consideração o montante de cimento ensacado em 2011, conclui-se que foram utilizadas
1 bilhão de embalagens de cimento, o que representa 150 mil toneladas de papel.
Presume-se que quase todo esse material tenha sido descartado na natureza: em lixões,
aterros sanitários ou incinerados sem nenhum tipo de tratamento, acarretando em sérios
problemas ambientais, como poluição do solo ou dos corpos hídricos.
Evitando minimizar a extração de mais recursos naturais, busca-se, cada vez mais,
investigar possibilidades de reciclagem do RCD, aplicando-o como matéria-prima
alternativa no próprio setor. Este artigo, a exemplo dessas investigações que consideram
as práticas sustentáveis como ações sistêmicas, é parte de uma pesquisa de mestrado na
qual levantou-se a hipótese de que a fibra do papel Kraft poderia reforçar a composição
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da matriz cimentícia, a fim de se avaliar seus potenciais usos. Para tanto, optou-se pela
aplicação em placas de fibrocimento, considerando-o como componente prático e
flexível, utilizado potencialmente para vedação vertical, sem função estrutural.
Os concretos com fibras, por exemplo, são definidos como compósitos, conforme Silva
(2002), obtidos a partir da conjugação de, no mínimo, dois componentes ou fases. O
resultado desta combinação tem como finalidade a obtenção de um novo produto com
características diferentes dos seus constituintes originais, pois o concreto em si, sem as
fibras, é um compósito cujas fases principais são a pasta, os poros e os agregados
(FIGUEIREDO, 2011). Esses materiais, quando adicionados de fibras, porém, passam a
compor somente duas fases: a matriz e as fibras.
No Brasil, por 30 anos, estudos realizados no Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da
Bahia – CEPED, no Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco – ITEP, na Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo – EP/USP e no Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT (SAVASTANO JR, 2000) contemplaram a
produção de pias, telhas, calhas e pequenas caixas d’água a partir da utilização de fibras
vegetais como reforço com matrizes de cimento Portland.
A exemplo desses estudos, propõe-se a produção de um compósito cimentício reforçado
pelas fibras do papel kraft oriundas de embalagens descartadas de sacos de cimento.
2

OBJETIVOS

O objetivo principal deste artigo é analisar o comportamento mecânico de um compósito
cimentício reforçado por fibras naturais de papel kraft oriundas de embalagens de cimento
descartadas. Como objetivo específico, busca-se entender o comportamento de um
material potencialmente reciclável e com reinserção na Construção Civil, mitigando,
assim, o acúmulo desse resíduo.
3

PROJETO EXPERIMENTAL

3.1
3.1.1

Materiais
Cimento Portland CP-V ARI

Utilizou-se como aglomerante o cimento Portland CP V de Ata Resistência Inicial – ARI,
em sacos de 40 kg, consoante a NBR 5733 (ABNT, 1991). Este tipo de cimento possui
características específicas para obtenção de alta resistência inicial já nos primeiros dias
de aplicação e, assim, é tratado de forma diferenciada pela ABNT em relação ao cimento
Portland comum. Sua composição em percentual de massa é formada por 95% a 100% de
clínquer e gesso, assim como de material carbonático de 0 a 5% (ABNT, 1991).
3.1.2

Carbonato de Cálcio (Pó Calcário)

O pó calcário é composto de 95% de CaCO3. Esse material, conforme Moreira (2012),
quando na presença de água, não apresenta reatividade de modo que forme compostos
estáveis de atividade aglomerante (atividade pozolânica). Tal afirmação foi comprovada
a partir dos seguintes resultados: análises de espectroscopia por fluorescência de raios-X
para sua composição química; ensaio qualitativo do material, através do ensaio de
difração dos raios-X, onde se obteve a identificação dos elementos cristalinos,
observando se há um pico alargado sob picos cristalinos (halo amorfo) na amostra; e, por
último, o ensaio de índice de atividade pozolânica com base na NBR 5752 (ABNT, 2012),
tendo como resultado um valor de índice de 64,07%.
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O trabalho de Moreira (2012) demonstrou a análise da composição química do calcário
(Tabela 01) pelo ensaio de espectroscopia por fluorescência de raios-X. A gronulometria,
por sua vez, foi realizada através do equipamento Mastersizer 2000-E7, demonstrada na
Tabela 02:
Tabela 01 – Composição química do pó calcário.
Composição Química

Teor em Massa (%)

SiO2

0,42

Al2O3

0,17

Fe2O3

0,11

CaO

55,30

MgO

0,52

SO3

0,04

In2O3

0,31

Na2O

0,083

Ag2O

0,12

Perda ao fogo

42,87

Fonte: Moreira (2012).

Tabela 02 – Caracterização do pó calcário.
Ensaio

Norma

Resultados

Diâmetro médio

NBR NM 248:2003

23,087 µm (D10% - 1,194
µm, D50% - 5,555 µm,
D90% - 62,511 µm)

Massa específica

NBR NM 23:2001

2,68 g/cm³

Finura

NBR NM 76:1998

6230 cm²/g

Teor de umidade

NBR NM 24:2003

0,09%

Perda ao fogo

NBR NM 18:2004

42,87%

Fonte: Moreira (2012).

3.1.3

Fibra do papel Kraft

Um dos tipos de embalagem utilizadas na comercialização do cimento Portland é feito
em sacos de papel Kraft de múltiplas folhas. Silva (2013) afirma que as fibras do papel
Kraft são alongadas, conferindo uma resistência significativa ao rasgo comparado com
outros tipos de papel. Em relação à gramatura, peso da folha de papel por unidade de
superfície, expressa em g/m2, pode variar de 60 a 120 nos sacos de 50 kg de cimento
Portland comercializados. Neste padrão, as embalagens apresentam um peso médio
182,43 g. As fibrilas que compõem esse papel possuem uma ordem de comprimento que
chega a 15.000 Å com diâmetro que vai de 30 Å e 300 Å. A boa resistência mecânica e a
alta absorção de umidade são as principais propriedades da celulose. Seu peso molecular
é variável e fórmula empírica (C6H10O5)n, com valor mínimo de n igual a 200 (que,
tipicamente, está entre 300 ≤ n ≤ 700), podendo passar de 7000 (MANO, 2004).
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3.2

Métodos

O projeto experimental foi desenvolvido em três etapas distintas: a) obtenção da fibra
natural a partir dos sacos de cimento (polpação); b) produção do compósito de cimento
reforçado pelas fibras natural dos sacos de cimento; c) realização dos ensaios de
desempenho mecânico do compósito segundo a NBR 15498 (ABNT, 2007): resistência à
tração na flexão, densidade aparente, permeabilidade, absorção de água e variação
dimensional por imersão/secagem.
3.2.1

Obtenção das fibras naturais dos sacos de cimento

Obteve-se as embalagens descartadas de cimento em obras e em fábricas de pré-moldados
de Fortaleza. O procedimento adotado para obtenção dessas fibras naturais seguiu as
orientações de Buson (2009), que indica a prévia limpeza dos sacos, retirando o excesso
de cimento e os eventuais pedriscos formados a partir da umidade. Essa medida faz-se
necessária a fim de não danificar os instrumentos de obtenção da polpa celulósica.
Posteriormente, os sacos de cimento foram triturados utilizando-se um Triturador
Prensapel Modelo - PL 1400 e, em seguida, recolhidos.
A etapa posterior consistiu no processo de dispersão das fibras do papel Kraft com a
imersão em água e trituração (polpação). Manteve-se relação de 150,0 g de sacos de
cimento/3,0 kg de água para polpação (BUSON, 2009). Utilizou-se um equipamento
adaptado (o hidrapulper), constituído de tambor metálico acoplado a uma hélice, movida
por um motor e com um dreno em sua parte inferior conforme a Figura 01.
Figura 01 – Equipamento para polpação das fibras.

Fonte: Autores (2013).

O composto (embalagem + água) permaneceu em trituração por 10 minutos conforme
orientação de Silva (2013). Posteriormente a esse procedimento, retirou-se o excesso de
água; para isso, pressionou-se a polpa contra uma tela de serigrafia (Figura 02).
Figura 02 – Drenagem, em tela serigráfica, do excesso de água da polpa
celulósica de papel kraft.

Fonte: Autores (2013).
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3.2.2

Fabricação do compósito de cimento reforçado com fibras naturais

As placas foram produzidas dentro de um molde com as dimensões 220 cm x 110 cm x 1
cm (largura x comprimento x espessura), sendo um total de três placas (uma unidade por
traço) (Figura 03).
Figura 03 – Projeto da forma para moldagem das placas.

Fonte: Autores (2013).

Para a fabricação do compósito de fibrocimento, foram definidos 3 traços distintos, em
massa, de cimento Portland CP-V, Carbonato de Cálcio (CaCO3), água e fibra celulósica
dos sacos de cimento, a fim de se observar o comportamento das placas com teores
distintos de fibra natural em sua composição (Tabela 03).
Tabela 03 – Traços aplicados no compósito.
Matriz (em massa)
Traços

Reforço (em
massa)

Cimento CPV

Carbonato de
Cálcio
(CaCO3)

Fator
água/cimento

Fibra celulósica

Traço – TR 0

1

1,5

1,125

-

Traço – TR 4

1

1,5

1,125

4%

Traço – TR 6

1

1,5

1,125

6%

Fonte: Autores (2013).

Mesclou-se o conjunto em betoneira com inclinação de 45° por 20 minutos. A ordem dos
materiais foi: 1/3 da água, carbonato de cálcio, cimento CP-V e fibra celulósica. Os outros
2/3 da água foram dosados de forma a manter a melhor trabalhabilidade do compósito,
levando-se em consideração a soma de dois fatores: fator água-cimento de 0,45 e fator
água-CaCO3 de 0,675. Com isso, obteve-se um fator água-aglomerante de 1,125.
As placas passaram por um período de 28 dias de cura. Após esse período, foram
desformadas e passaram por mais 7 dias de repouso para a obtenção do chamado estado
de equilíbrio. Posteriormente, foram realizados ensaios de tipo para verificação do
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potencial da pesquisa, os quais seguiram a NBR 15498 - Placa plana cimentícia sem
amianto - Requisitos e métodos de ensaio (ABNT, 2007). Os ensaios de tipo verificam a
conformidade aos requisitos da norma de produtos novos ou modificados, cujas
características não são tradicionalmente conhecidas. Esses ensaios são realizados em 2
tipos de estado: equilíbrio (período de repouso de 7 dias em temperatura ambiente) e
saturado (imersos em água por um período de 24 horas).
Os ensaios realizados foram: a) Resistência à tração na flexão; b) Densidade aparente; c)
Permeabilidade; d) Absorção de água; e) Variação dimensional por imersão/secagem.
4
4.1

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Resistência à tração na flexão

Os resultados obtidos foram lançados na Tabela 04 abaixo:
Tabela 04 – Resultados do ensaio de flexão no estado de equilíbrio e de saturação.
CP’s com 25 cm x 25 cm

Estado de
Equilíbrio

Estado
Saturado

Resistência dos traços em Pascal (Pa)
TR 0

TR 6

TR 12

CP 1

26

256

141

CP2

26

256

141

CP3

256

203

203

CP4

26

203

141

Média

141

229

172

CP 5

344

141

26

CP6

114

141

52

CP7

141

141

52

CP8

114

88

26

Média

178

114

39

Fonte: Autores (2013).

Percebeu-se que, em estado de equilíbrio, a placa que obteve melhor desempenho foi a
placa produzida com 6% em massa de fibra celulósica (TR 6). Já em estado saturado, seu
desempenho reduziu em uma média de 49,78%. A placa sem o reforço de fibras foi a
placa que sofreu menos variação de resistência entre os diferentes estados, além ainda de
apresentar o melhor resultado dentre as placas no estado saturado, com 178 Pa. Se
comparados com a exigência da norma, os rendimentos foram bastante insatisfatórios, da
ordem de 10-6 vezes inferiores
4.2

Densidade aparente

Os resultados encontrados foram dispostos na Tabela 05.
Tabela 05 – Densidades aparentes no estado de equilíbrio e de saturação.
CP’s com 12,5 cm x 30cm
Estado de
Equilíbrio

Densidade aparente (ρ
ρ) em g/cm³
TR 0

TR 6

TR 12

CP 1

1,69

1,10

0,98

CP2

1,76

1,22

0,90
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Estado
Saturado

CP3

1,56

1,07

0,96

CP4

1,46

0,95

1,03

Média

1,62

1,09

0,98

CP 1

2,01

1,48

1,36

CP2

2,13

1,47

1,42

CP3

1,91

1,57

1,39

CP4

1,75

1,04

1,40

Média

1,95

1,39

1,39

Fonte: Autores (2013).

Os corpos de prova quando submetidos aos ensaios de densidade obtiveram resultados
satisfatórios. Em estado saturado, a placa TR 6 apresentou densidade semelhante à placa
com teor de 12% de fibras (TR 12).
4.3

Permeabilidade

A norma estabelece que se considere aceitável a ocorrência de manchas na superfície
inferior das placas, porém não se admite a formação de bolhas. Dentre os 9 corpos-deprova testados, as peças retiradas das placas de traço TR 0 e TR 12 apresentaram
comportamentos aceitáveis. Os corpos retirados da placa TR 6 apresentaram bolhas em
sua superfície inferior, não obtendo assim a aceitabilidade exigida pela norma. Todas as
placas fabricadas foram permeáveis, embora duas amostras tenham atendido.
4.4

Absorção de água (w)

As placas fabricadas pelo experimento obtiveram altos índices de absorção de água.
Foram registrados, em média, índices superiores a 200%, demonstrados na Tabela 06
abaixo.
Tabela 06 – Resultados de absorção de água.
CP’s com 12,5 cm x 30cm²

Estado
Saturado

Absorção de água (W)
TR 0

TR 6

TR 12

CP 1

218,9%

234,3%

237,8%

CP2

220,9%

221,0%

257,7%

CP3

222,0%

244,9%

245,0%

CP4

220,1%

209,5%

236,2%

Média

220,5%

227,5%

244,2%

Fonte: Autores (2013).

Apresentou, porém, a melhor média de absorção (menor absorção), a placa fabricada sem
o reforço de fibras TR 0.
4.5

Variação dimensional por imersão e secagem (v)

Os ensaios de variação dimensional por imersão e secagem apresentaram resultados
satisfatórios. Todas as placas atenderam os requisitos exigidos pela norma, quando
submetidas às situações extremas. Segue abaixo a Tabela 07, demonstrando essas
variações.
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Tabela 07 – Resultados de variação dimensional.
CP’s com 12,5 cm x 30cm

Estado
Saturado

Variação dimensional (V)
TR 0

TR 6

TR 12

CP 1

0

0

1%

CP2

0

0

0

CP3

0

0

1%

CP4

0

1%

0

Média

0

0,25%

0,5%

Fonte: Autores (2013).

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O experimento possibilitou observar o comportamento das novas placas, porém os
resultados foram bastante divergentes em relação aos requisitos exigidos pela norma NBR
15498. O ensaio de resistência à tração na flexão demonstrou que todas as placas do
experimento apresentaram comportamento bastante insatisfatório, da ordem de 10-6.
Quanto à densidade aparente, os resultados foram compensadores, obtiveram-se placas
de densidade inferior à matriz, quando reforçadas pelas fibras. Duas placas, TR 6 e TR
12, também apresentaram, em estado saturado, densidades iguais entre si. Todas as placas
produzidas foram permeáveis, porém TR 6 não atingiu os requisitos exigidos pela norma,
apresentando a formação de bolhas de água na superfície inferior. Em consequência da
permeabilidade, verificaram-se altos índices de absorção entre todas as placas. A média
entre as placas foi superior a 200%. O ensaio de variação por imersão e secagem
apresentou-se satisfatório, visto que as variações atingiram a amplitude de 0 – 0,5%. Essa
amplitude é considerada aceitável pela norma.
Em síntese, o compósito não atingiu a maioria dos requisitos exigidos pela norma, tendo
em vista que o método corrente de obtenção das fibras por meio da dispersão em água
não permite que se obtenha um material com baixo teor de umidade. O excesso de
umidade das fibras e a inadequação (sobre o traço) na correção de água para a melhoria
da trabalhabilidade do compósito influenciaram na queda de resistência do cimento. Desta
maneira, acrescenta-se a necessidade de se revisar os métodos de obtenção das fibras que
reduza o teor de umidade da matéria-prima, uma vez que, quando observadas a densidade,
a permeabilidade e a variação dimensional apresentadas, percebe-se que há um potencial
para maiores estudos que permitam o desenvolvimento apropriado do material.
REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E
RESÍDUOS ESPECIAIS – ABRELPE. Resíduos Sólidos: Manual de Boas Práticas no
Planejamento.
São
Paulo.
108p.
2013.
Disponível
em
<http://www.abrelpe.org.br/arquivos/manual_portugues_2013.pdf>.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5733: Cimento
Portland Com Alta Resistência Inicial. Rio de Janeiro, 1991. 5p.
_____. NBR 5752: Materiais pozolânicos — Determinação de atividade pozolânica com
cimento Portland — Índice de atividade pozolânica com cimento — Método de ensaio.
Rio de Janeiro, 2012. 4p.

2490

_____. NBR 10004: Resíduos sólidos — Classificação. Rio de Janeiro, 2004. 71p.
_____. NBR 15498: Placa plana cimentícia sem amianto — Requisitos e métodos de
ensaio. Rio de Janeiro, 2007. 26p.
BUSON, Márcio Albuquerque. Kraftterra: Desenvolvimento e análise preliminar do
desempenho térmico de componetes de terra com a incorporação de fibras de papel
kraft provenientes da reciclagem de sacos de cimento para vedação vertical. ~ 135p.
Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília,
2009.
CABRAL, A.E.B. Modelagem de propriedades mecânicas e de durabilidade de
concretos produzidos com agregados reciclados, considerando-se a variabilidade da
composição do RCD. 280p. Tese (Doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental) Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007.
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA. Resolução no. 307, de
05 de julho de 2002. Diretrizes e procedimentos para gestão de resíduos da
construção. Brasília: MMA/CONAMA, 2002.
FIGUEIREDO, Antônio Domingues. Concreto reforçado com fibras. Tese (Livredocência) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
MANO, Eloisa Biasotto. Introdução a polímeros. São Paulo: Blücher, 2.ed. rev. e ampl.
2004.
MOREIRA, Kelvya Maria De Vasconcelos. Concreto Autoadensável Com Agregados
Graúdos Reciclados De Concreto, 2012. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal
do Ceará, Programa de Pós-Graduaçăo em Engenharia Civil: Estruturas e Construção
Civil. Fortaleza, 2012.
SAVASTANO JR, H. Materiais à base de cimento reforçados com fibra vegetal:
reciclagem de resíduos para a construção de baixo custo. Tese (Livre-docência) –
Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.
SILVA, Aluizio Caldas. Estudo da durabilidade de compósitos reforçados com fibras
de celulose. 2002. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Construção Civil e Urbana)
- Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em:
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3146/tde-05112002-172710/>. Acesso em:
2013-05-22.
SILVA, Myrtes Amaral Da. Obtenção e caracterização de compósitos cimentícios
reforçados com fibras de papel de embalagens de cimento. Dissertação (Mestrado) –
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação
em Engenharia de Materiais, Belo Horizonte, 2013.
SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO CIMENTO - SNIC. Relatório Anual
de
2012.
Disponível
em:<http://www.snic.org.br/pdf/relatorio_anual_201213_web.pdf>. Acesso em: 02/09/2013.

2491

http://doi.org/10.17012/entac2014.282

O USO DE MATERIAIS COM RESÍDUOS POLIMÉRICOS NO
ISOLAMENTO ACÚSTICO DE FECHAMENTOS COMPOSTOS
BAYER, Elaine Cristina (1); DE OLIVEIRA NUNES, Maria Fernanda (2);
DE MORAES DE ZORZI, Lizia (3)
(1) Universidade de Caxias do Sul, e-mail: elainebayer@hotmail.com (2) Universidade de Caxias do Sul,
e-mail: mfonunes@ucs.br (3) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: liziadz@gmail.com

RESUMO
Este estudo, de caráter exploratório, se justifica pela busca por maior conforto ambiental e acústico,
impulsionados pela crescente exigibilidade das normas de desempenho, e pela busca por alternativas de
materiais mais sustentáveis, produzidos a partir de resíduos. Ele faz parte da pesquisa APOTA, de
Avaliação do Potencial Termo-Acústico de novos materiais com resíduos industriais, desenvolvida na
Universidade de Caxias do Sul e tem por objetivo avaliar o desempenho de materiais confeccionados com
resíduos poliméricos de sapatos (PU e EVA) no isolamento ao ruído aéreo em fechamentos verticais
compostos, para que estes possam servir como alternativas com menor impacto ambiental e valor. Para a
análise foram realizados ensaios in loco fundamentados na ISSO 140-5 e na ISSO 717-1 e testados os
seguintes materiais: PU resíduo 15%, três PUs juntos com resíduos de 0%, 5% e 10%, EVA resíduo 40%
com amostras de 20x18 cm, EVA resíduo 40% com amostras de 90x70 cm, e lã de vidro. Observou-se
que todas as configurações apresentaram comportamento semelhante de 100 a 200 Hz possuindo nível
sonoro inferior ao painel simples e de 1600 a 3150 Hz apresentando níveis aproximados ao do
fechamento simples. A lã de vidro obteve o melhor resultado, seguida pela divisória cujo recheio foi
constituído por três PUs resíduo (0% + 5% + 10%), que apresentou comportamento muito semelhante ao
primeiro a partir de 630 Hz. Observou-se também que o EVA resíduo 40% com placa de 90x70 cm
apresentou o pior desempenho entre os materiais isolantes ensaiados. Os melhores desempenhos foram
respectivamente: lã de vidro, três PUs resíduo, PU resíduo 15% e EVA resíduo 40% (20x18 cm). O EVA
resíduo 40% (90x70 cm) não apresentou melhora no isolamento do fechamento.
Palavras-chave: Isolamento acústico, Fechamentos compostos, Reuso de resíduos poliméricos.

ABSTRACT
This study is justified by the search for greater environmental and acoustic comfort, driven by increasing
enforceability of performance standards, and the search for alternative more sustainable materials
produced from waste. It is part of APOTA , Evaluation Research Potential Thermo-Acoustic new
materials with waste from footwear industry, developed at the University of Caxias do Sul and aims to
evaluate the performance of materials made from polymeric waste of shoes (PU and EVA) airborne
sound insulation in composite vertical locks, so that they can serve as alternatives with less
environmental impact and value. For the analysis in situ tests based on ISO 140-5 and ISO 717-1 testing
the following materials were performed: 15 % PU residue three PUs together with waste 0%, 5% and
10% ,40% EVA residue with samples of 20x18 cm, 40% EVA residue on samples of 90x70 cm, and glass
wool. It was observed that all configurations have similar behavior 100-200 Hz having less than the
single and 1600-3150 Hz presenting approximate the simple closing levels sound level. Glass wool
obtained the best results, followed by the partition whose filling was made up of three PUs residue (0% +
5% + 10%), which showed very similar behavior to the first from 630 Hz was also observed that the EVA
residue with 40% 90x70 cm plate showed the worst performance among the tested insulating materials.
The best performances were: glass wool, PUs three residue, residue 15% PU and 40% EVA residue
(20x18 cm). The residue EVA 40 % (90x70 cm) showed no improvement in the isolation of closing.
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1

INTRODUÇÃO

A importante concentração da população em centros urbanos gera uma demanda cada
vez maior por edificações multifamiliares, visando otimizar a ocupação dos lotes
urbanos. Nesse tipo de edificação com frequência podem ser verificados transtornos
causados pelo excesso de ruído entre apartamentos e até ambientes. Junto com a
crescente produtividade na construção civil, aumentam as exigências com relação ao
desempenho das edificações, principalmente residenciais. No Brasil, no ano de 2013
entrou em vigor a Norma NBR 15575, que trata do desempenho dos principais
elementos que compõem as edificações residenciais. Com a Norma são estabelecidos
níveis de isolamento ao ruído, aumentando a exigência por isolamento ao ruído aéreo.
Além disso, desde a década de 1990 há uma crescente preocupação com o meio
ambiente, com o consumo dos recursos naturais e com a sustentabilidade. De acordo
com Dixit et al (2010) as edificações consomem aproximadamente 37% da energia total
global na forma de energia incorporada durante as fases de construção e de operação.
Sendo a construção civil uma das grandes responsáveis por este consumo, é importante
a busca por materiais alternativos e reciclados. Outro problema que o consumo
exagerado provoca é a grande quantidade de resíduos que gera. A reciclagem de
materiais pode ser vista, desta forma, como uma maneira de reduzir o consumo dos
recursos naturais, evitar a disposição deles em lixões a céu aberto, como frequentemente
acontece, e reduzir os impactos ambientais.
Estas crescentes preocupações com o desempenho e com a sustentabilidade justificam
este estudo de caráter exploratório. Desenvolvido dentro da pesquisa APOTA, de
Avaliação do Potencial Termo-Acústico de novos materiais com resíduos industriais, da
Universidade de Caxias do Sul, este trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho
de materiais confeccionados com resíduos poliméricos da indústria calçadista no
isolamento ao ruído aéreo em fechamentos verticais compostos para que estes possam
ser alternativas de produtos com menor impacto ambiental e menor valor do que os
derivados do petróleo utilizados atualmente.
Os materiais aqui estudados foram desenvolvidos a partir de resíduos de copolímero de
etileno-acetato de vinila (EVA) e de poliuretano (PU) da indústria calçadista. Para a
avaliação foram realizados ensaios in loco de acordo com as normas ISSO 140-5 e na
ISSO 717-1, que tratam deste tipo de medição, e testados os seguintes materiais: PU
resíduo 15%, três PUs juntos com resíduos de 0%, 5% e 10%, EVA resíduo 40% com
amostras de 20x18 cm, EVA resíduo 40% com amostras de 90x70 cm, e lã de vidro. Por
fim, foi comparado atendimento às exigências de desempenho destes materiais com o da
lã de vidro, material convencional mais utilizado para isolamento aos ruídos aéreos.
1

FUNDAMENTAÇÃO

De acordo a NBR 12179 (ABNT, 1992), som é ―toda e qualquer vibração ou onda
mecânica que se propaga num meio dotado de forças internas, capaz de produzir no
homem uma sensação auditiva‖. Já o ruído é caracterizado como uma ―mistura de sons
cujas frequências não seguem nenhuma lei precisa, e que diferem entre si por valores
imperceptíveis ao ouvido humano‖, e como todo o som indesejável (ANBT, 1983). O
ruído pode ser classificado como de impacto ou aéreo. O ruído de impacto, também
conhecido como estrutural, é transmitido pela vibração de um corpo sólido, como a
estrutura de uma edificação e as paredes, apresentando picos de energia acústica de
duração menor do que um segundo e com intervalos maiores do que um segundo como,
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por exemplo, passos. Já o ruído aéreo é o som ou ruído transmitido através do ar, como
vozes e buzinas, por exemplo (VALLE, 2006; CARVALHO, 2006).
O isolamento acústico é a capacidade de impedir que um som ou ruído entre ou saia de
um recinto fechado ou semi-fechado, abrangendo tanto o ruído aéreo, quanto o ruído de
impacto (VALLE, 2006). Quando uma frente de onda encontra um fechamento vertical
sólido, essa onda percorre toda a espessura do fechamento. A isolação sonora de uma
parede é determinada por uma grandeza derivada do coeficiente de transmissão sonora
(t) denominada perda de transmissão sonora (PT) (BISTAFA, 2006). Quanto menor for
o coeficiente de transmissão, mais isolante será a parede, e, consequentemente, maior
será a perda de transmissão.
Painéis homogêneos possuem uma curva típica de perda de transmissão em relação à
frequência do som incidente. De acordo com Bistafa (2006), essa curva apresenta
comportamentos distintos, sendo, por isso, dividida em quadro partes: a região
controlada pela rigidez e ressonância, nas baixas frequências; a controlada pela massa,
nas médias frequências e a região controlada pela coincidência, nas altas frequências.
Na região controlada pela rigidez, a perda de transmissão diminui com variação linear
conforme as frequências vão aumentando. Já na região controlada pela massa ocorre o
inverso, a perda de transmissão aumenta com variação linear conforme o aumento das
frequências. No entanto, as regiões controladas pela ressonância e coincidência,
apresentam variação de acordo com nível de amortecimento do painel, não
demonstrando variação linear.
Nessas regiões existem picos de redução da perda de transmissão, denominados
frequência de ressonância (fr) e frequência crítica (fc). A frequência de ressonância
ocorre quando as ondas de flexão geram combinações construtivas que se propagam
pelo painel e são refletidas pelas suas bordas. Para compreender a frequência crítica é
necessário conhecer a frequência de coincidência, que consiste basicamente na
igualdade do comprimento de onda no ar com o comprimento de onda de reflexão no
painel. Nas frequências de coincidência, o som incidente é transmitido por ele com
eficiência, gerando a diminuição da perda de transmissão. A menor frequência de
coincidência é denominada frequência crítica (fc), e ocorre quando a onda se propaga a
rasante ao painel, ou seja, quando θ = 90° (BISTAFA, 2006).
Para que o isolamento acústico de um fechamento vertical seja eficiente, alguns
cuidados são importantes. Bistafa (2006) recomenda o uso de paredes duplas quando
quer se obter grande perda na transmissão, menor custo, ou peso. Valle (2006)
complementa que as chapas da parede dupla devem ser isoladas entre si. Quanto maior
o espaço entre as placas e a presença de material absorvente, maior é a perda de
transmissão, assim como, quanto mais espesso for o material absorvente, maior será a
atenuação do ruído. Esse princípio é denominado massa-mola-massa, sendo que a massa
são as placas e a mola é o material absorvente (BISTAFA 2006). Com este tipo de
fechamento composto, sé possível obter um bom isolamento acústico, pois o ruído tem
que passar por mais barreiras com diferentes características.
2

MATERIAIS E MÉTODOS

Nesta pesquisa foi avaliado o isolamento acústico em fechamentos compostos com
materiais produzidos a partir de resíduos industriais de copolímero de etileno-acetato de
vinila (EVA) e de poliuretano (PU). Para que fosse possível a comparação do
desempenho dos materiais, também foram realizados ensaios com lã de vidro, material
convencional utilizado para isolamento acústico em fechamentos compostos.
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O EVA é um copolímero termofixo, podendo ser fundido apenas uma única vez. Em
função disso, a indústria calçadista gera grande quantidade de retalhos do material no
processo de fabricação de solas, entressolas e palmilhas. As amostras de EVA que
foram analisadas nesta pesquisa contêm 40% de resíduo e possuem dois tamanhos
distintos: um de 20 x 18 cm com 6 mm de espessura e outro de 90 x 70 cm com 10 mm
de espessura, confeccionadas por Menegotto (2009) e Rauber (2010), respectivamente.
Em ambos os casos as amostras foram unidas formando placas com aproximadamente
1,1 m² de área.
O PU é um polímero termofixo de baixa densidade (16 – 48 kg m³) com células
fechadas, o que contribui também para a rigidez da espuma, apresentando uma estrutura
altamente reticulada. Esse material é bastante utilizado, na indústria calçadista, na
fabricação de solados. Por possuir características plásticas, com alta incidência na
forma de espuma, acredita-se que seu resíduo possua grande potencial como material
isolante sonoro (BECKER, 2002). As amostras de PU que foram analisadas nesta
pesquisa são com 0%, 5%, 10% e 15% de resíduo e possuem dois tamanhos distintos.
As amostras de PU com 0%, 5% e 10% de resíduo, com 25 x 25 cm e espessura de 10
mm, foram confeccionadas por Silva (2010). E, as amostras de PU 15%, com de 18 x 13
cm e espessura de 5 mm, foram confeccionadas por Menegotto (2009). Neste estudo
foram ensaiadas duas configurações com estas amostras: uma com o PU 15%
confeccionado por Menegotto, e outra com os três PUs confeccionados por Silva juntos
(0%, 5% e10%). As amostras foram unidas de acordo com o seu percentual de resíduo e
cada tipo totalizou aproximadamente 1,1 m² de área.
Os ensaios foram realizados em um dormitório do alojamento da Universidade de
Caxias do Sul. Esse ambiente, com volume de 22,7m³, foi utilizado como câmara de
recepção. A sua parede externa é bastante espessa (possuindo entre 22,5 e 36 cm), sendo
adequada para a realização do estudo devido a sua grande massa e, consequente,
elevado isolamento acústico. A fonte sonora foi posicionada em ambiente externo, sob
um terraço, para que houvesse uma melhor propagação do som emitido. Para a
realização do ensaio foi utilizado o vão da janela existente no dormitório, como pode ser
observado na Figura 1. A abertura é em madeira, com uma persiana em PVC, que ficou
aberta durante a realização do estudo, e folhas de vidro, que ficaram fechadas,
proporcionando assim um vão com camadas homogêneas. Para impedir a
movimentação e a vibração da esquadria e, consequente, um ruído secundário que
poderia interferir nos resultados, foi realizado um preenchimento entre as folhas. O
fechamento vertical do vão da janela foi confeccionado com dois painéis em MDF, com
6 mm de espessura cada, e posicionado na face interna da abertura.
As amostras dos materiais ensaiados foram posicionadas, uma de cada vez, entre as
duas placas de MDF, gerando assim uma divisória do tipo sanduiche, sendo que o
material ensaiado o recheio. Para impedir que o ruído passasse pela folga entre a janela
e a divisória, e melhorar a estanqueidade da câmara de recepção, foi colocada fita autoadesiva de PVC. A seguir, a Figura 01 apresenta a janela com o painel confeccionado
para a realização dos testes aberto (A); as amostras de um dos materiais ensaiados, com
o painel interno removido (B); e o fechamento composto já montado, pronto para a
realização dos ensaios. A Figura 02 representa, esquematicamente, um corte da janela e
do painel.
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Figura 01 – Vista do painel aberto (A); vista do painel aberto com o recheio de PU
10% (B); e vista do painel pronto para a realização do ensaio (C).

(A)

(B)

(C)

Figura 02 – Corte esquemático da janela e painel de vedação composto.

As medições foram realizadas de acordo com o método global da ISO 140-5 para
elementos de vedações verticais externas e fachadas. Uma única alteração com relação a
esta norma foi realizada: Ao invés de serem adotadas cinco ou mais posições para o
analisador, optou-se por apenas três pontos devido ao tamanho reduzido da câmara de
recepção. Esta alteração foi realizada, pois se as leituras dos dados fossem feitas em
cinco pontos eles seriam muito próximos um do outro e não apresentariam diferenças
consideráveis. Os equipamentos foram posicionados para a realização do ensaio
conforme mostra a Figura 3, a seguir.
Figura 03 – Representação esquemática da posição dos equipamentos de medição
em planta baixa e em corte.
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A fonte sonora omnidirecional foi posicionada a 3,5 m do centro geométrico da janela,
com incidência de 45º (Figura 43, 44 e 45). O analisador foi posicionado no interior da
edificação, coletando-se os dados em três posições distintas do analisador com altura
invariável de 1,5 m. Também foram respeitados os espaçamentos mínimos de 0,70 m
entre posições de analisadores, 0,5 m entre posições do analisador e paredes do
ambiente e 1,00 m entre qualquer posição do analisador e a fonte sonora. Os dados
foram coletados três vezes por ponto. Após o posicionamento dos equipamentos foram,
então, realizadas as medições do ruído de fundo. Como os valores encontrados não
foram que foi superior a 10 dB, não foi necessária correção, conforme a ISO 140-5.
Posteriormente, já com a fonte sonora omnidirecional emitindo ruído rosa, se mediu o
nível sonoro na câmara de recepção com analisador sonoro tipo 1. Os dados foram
coletados três vezes em cada frequência em cada posição para cada configuração de
fechamento, para que posteriormente fossem realizadas as avaliações.
Para a realização este estudo foi utilizado o ―método de engenharia‖ descrito pela NBR
15575, que determina de forma rigorosa a isolação sonora global da vedação,
caracterizando o comportamento acústico do sistema. Segundo essa norma, para
determinar a diferença padronizada de nível ponderado (DnT,w) entre ambientes, devese utilizar o procedimento especificado na ISO 717-1, a partir dos valores de diferença
padronizada de nível. Se os valores de DnT,w obtidos em ensaios estiverem de acordo
com os valores apresentados da norma, a diferença padronizada de nível ponderada
entre ambientes também estará de acordo com a norma.
3

RESULTADOS

O Quadro a seguir (1) apresenta um comparativo dos níveis de ruído obtidos nos ensaios
para as diferentes configurações de vedações ensaiadas, descrevendo o nível (dB) de
cada frequência analisada. Os valores apresentados correspondem à média dos três
valores obtidos nas medições para cada situação. A partir dos dados do Quadro foi
gerado o gráfico da Figura 4, para facilitar a visualização dos resultados.
Quadro 1 – Resultado das medições realizadas

Hz

Painel
Simples

Lã de
Vidro

PU r 15%

3 Pus

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150

50,5
60,9
61,1
62,1
60,8
60,3
54,9
51,4
48,1
48,3
44,5
37,4
40,1
36,8
33,5
32,7

49,4
55,6
57,8
60,8
57,1
54,8
48,5
48,3
44,0
47,0
42,6
34,8
39,3
36,1
33,4
31,8

48,7
55,4
58,2
61,3
58,4
56,6
52,3
51,5
47,9
48,5
45,2
36,8
39,7
36,8
33,1
32,3

49,2
56,9
58,8
61,0
58,9
56,2
50,3
48,9
44,2
46,7
42,5
36,0
40,3
37,0
33,2
32,4
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EVA r
40%
(20x18)
48,9
57,1
58,1
61,4
58,1
56,4
51,7
51,1
47,1
48,5
43,7
37,2
40,4
36,6
33,3
32,7

EVA r
40%
(90x70)
49,3
56,1
58,3
61,6
59,3
56,9
55,7
52,9
48,7
50,2
45,6
37,2
40,4
36,7
33,2
32,5

Figura 4 – Gráfico comparativo dos resultados obtidos nas medições realizadas

Ao analisar o Quadro 1 e o gráfico da Figura 4, pode-se observar que todas as
configurações apresentaram comportamento semelhante nas frequências entre 100 e 200
Hz, possuindo nível sonoro inferior ao painel simples, e, entre 1600 a 3150 Hz
apresentam níveis aproximados ao do fechamento simples. Verifica-se que lã de vidro
obteve o melhor desempenho, seguida pela divisória cujo recheio foi constituído por 3
PUs resíduos (0% + 5% + 10%), que apresentou comportamento muito semelhante ao
do material existente no mercado a partir de 630 Hz. Observou-se também que o EVA
resíduo 40% com placa de 90x70 cm apresentou o pior desempenho entre os materiais
isolantes ensaiados, ampliando o ruído em algumas frequências.
Outro fato que despertou atenção ao analisar o gráfico foi a crescente na frequência de
1600 Hz, considerada frequência crítica (fc). A frequência crítica encontra-se neste
ponto em função de o painel utilizado no ensaio ser de madeira com 0,6cm, coincidindo
com o valor esperado. Isto explica o aumento do nível sonoro a 1600 Hz na câmara de
recepção. Segundo Pujolle (1978) para evitar frequência crítica em divisórias
compostas, os materiais utilizados devem ser diferentes ou possuírem espessuras
diferentes, o que não acontece neste caso.
Seguindo o método adotado, foi calculado da diferença padroniza de nível (DnT), de
acordo com a norma ISO 140-4. Para o cálculo foram utilizados os dados obtidos nas
medições do ruído externo e calculado o tempo de reverberação. Os resultados são
apresentados no Quadro 02.
Quadro 2 – Resultado do DnT de cada material
Ruído
Externo

TR

DnT Painel
Simples

DnT Lã de DnT PU r
Vidro
15%

DnT 3
Pus

DnT EVA r
40% (20x18)

DnT EVA r
40% (90x70)

71,067

1,45

25,157

26,257

26,946

26,457

26,746

26,435

72,833

1,45

16,557

21,868

22,035

20,557

20,391

21,368

76,333

1,5

19,982

23,327

22,871

22,349

22,960

22,838

84,733

1,6

27,707

28,996

28,507

28,829

28,340

28,185

84,467

1,66

28,856

32,578

31,278

30,811

31,600

30,345
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84,933

1,68

29,930

35,441

33,586

34,019

33,841

33,297

81,367

1,5

31,216

37,671

33,871

35,827

34,405

30,427

80,367

1,52

33,840

36,862

33,651

36,318

34,073

32,295

76,700

1,62

33,683

37,783

33,928

37,605

34,739

33,150

77,567

1,77

34,768

36,101

34,557

36,346

34,546

32,901

71,833

1,87

33,029

34,940

32,318

35,040

33,895

31,918

71,167

1,82

39,422

41,978

39,978

40,789

39,544

39,544

71,767

1,73

37,035

37,869

37,502

36,835

36,713

36,746

73,433

1,61

41,723

42,367

41,712

41,467

41,934

41,779

75,400

1,6

46,985

47,085

47,329

47,240

47,107

47,251

71,033

1,58

43,319

44,241

43,697

43,630

43,330

43,497

Para avaliar o desempenho desses materiais de acordo com a NBR 15.575:2013 foi
calculado o número único do isolamento ao ruído aéreo seguindo a ISO 717-1. Esse
número é denominado diferença padronizada de nível ponderada (DnT,w). Após a
obtenção do DnT,w de cada um dos materiais analisados, foi gerado um gráfico que
permitiu uma avaliação comparativa dos desempenhos (Figura 5). O gráfico confirma
que a lã de vidro obteve o melhor desempenho, pois apresentou DnT,w de 46 dB,
isolando, assim, 1,5 dB a mais que o fechamento simples. O segundo melhor
desempenho foi dos 3 PUs resíduo ((0% + 5% + 10%), que isolou 0,5 dB a menos que o
fechamento com lã de vidro. Em terceiro lugar empataram as amostras de PU resíduo
15% e de EVA resíduo 40% (20x18 cm), que isolaram 1dB a menos. O EVA resíduo
40% (90x70 cm) apresentou o mesmo resultado que fechamento simples 44,5 dB.
Figura 5 – Gráfico do DnT,w das configurações de fechamentos ensaiados.

A partir dos dados encontrados foi possível, então, classificar o desempenho dos
materiais ensaiados de acordo com a NBR 15575-4 (Quadro 3). Pode-se observar a
partir do quadro que apenas um dos materiais alternativos testados no isolamento
acústico fechamento composto, o EVA resíduo 40% de 90x70 cm, não atingiu o
desempenho mínimo exigido na norma brasileira em duas situações. Não sendo
adequado, portanto, o seu uso em paredes entre unidades habitacionais autônomas
quando pelo menos um dos ambientes for dormitório, e em parede cega entre unidade
habitacional e áreas comuns de permanência de pessoas, atividades de lazer e atividades
esportivas.
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Quadro 3 – Classificação dos materiais de acordo com a NBR 15575
Nível de desempenho DnT,w (dB)
Elemento

Paredes entre unidades habitacionais
autônomas (paredes de geminação) nas
situações onde não haja ambiente dormitório
Paredes entre unidades habitacionais
autônomas (paredes de geminação) no caso de
pelo menos um dos ambientes ser dormitório
Parede cega de dormitórios entre uma unidade
habitacional e áreas comuns de trânsito
eventual, tais como corredores e escadaria nos
pavimentos
Parede cega de salas e cozinhas entre uma
unidade habitacional e áreas comuns de
trânsito eventual, tais como corredores e
escadarias nos pavimentos
Parede cega entre unidade habitacional e áreas
comuns de permanência de pessoas, atividades
de lazer e atividades esportivas, tais como
home theater, salas de ginástica, salão de
festas, salão de jogos, banheiros e vestiários
coletivos, cozinhas e lavanderias coletivas
Conjunto de paredes e portas de unidades
distintas separadas por um hall (DnT,w) obtida
entre as unidades

Painel Lã de
Simples Vidro
44,5 dB 46dB

PU r
15%
45 dB

3 Pus
45,5
dB

EVA r
40%
(20x18)
45dB

EVA r
40%
(90x70)
44,5dB

M

I

I

I

I

M

N

M

M

M

M

N

M

I

I

I

I

M

S

S

S

S

S

S

N

M

M

M

M

N

M

I

I

I

I

M

onde, N = não atingiu o mínimo;
M = mínimo;
I = intermediário;
S = superior.
O quadro 3 mostra que, exceto o EVA resíduo 40% de 90x70 cm, todos os materiais
testados são adequados para o isolamento ao ruído aéreo em fechamentos composto,
principalmente para as situações em que as exigências são tão elevadas, como Parede
cega de dormitórios entre uma unidade habitacional e áreas comuns de trânsito eventual,
tais como corredores e escadarias, por exemplo.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando os resultados obtidos nos ensaios observa-se que é possível o uso de
materiais alternativos e mais sustentáveis como estes, produzidos a partir de resíduos
industriais. Apenas um dos materiais reciclados não atendeu a todos os requisitos da
norma brasileira de desempenho, NBR 15575. Ainda assim, o uso deste material é
adequado para situações em que as exigências não são tão elevadas.
Apesar de os materiais reciclados estudados não apresentarem um isolamento acústico
tão elevado quanto o material convencional, a maioria dos materiais apresentou um bom
desempenho. Este estudo demostra, portanto, o potencial do uso de materiais com
polímeros reciclados para isolamento acústico em fechamentos compostos, e a
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necessidade de estimulo ao desenvolvimento e consumo de materiais mais sustentáveis
como estes.
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RESUMO
A quantidade de resíduos gerados nas cidades e seu impacto ambiental têm se tornado um problema
urbano. É uma necessidade das cidades elaborar planos de gestão dos resíduos que promovam a redução
de volumes destinados aos aterros, bem como a correta separação e reciclagem dos materiais. Este artigo
propõe uma rede de captação de resíduos de construção e demolição (RCD) no município de Curitiba/PR,
baseada na implantação de equipamentos públicos que permitam a separação e destinação correta dos
resíduos, tais como os ecopontos para recebimento de pequenos volumes e áreas de transbordo e triagem
(ATT) para viabilização do fluxo correto dos resíduos, de modo a facilitar a reciclagem e evitar o descarte
em aterros. Tem-se como premissa que para uma gestão eficiente de RCD é necessário estabelecer
conexões entre os diversos agentes envolvidos objetivando entre outros fatores a facilidade de descarte, a
educação, a informação, mudança de comportamento e implantação de equipamentos e políticas públicas.
A distribuição em pontos estratégicos de equipamentos públicos adequados para a captação de pequenos
volumes de resíduos oriundos de construções e reformas possibilita a criação de uma rede de serviços
eficiente, envolvendo um dos principais responsáveis pelos descartes irregulares nos centros urbanos: os
pequenos geradores. A pesquisa parte de duas etapas: um estudo de caso do município de Belo
Horizonte/MG, seguido de uma proposta de diretrizes para Curitiba, elaboradas com base em
levantamento de dados sobre as atuais condições do município. Os dados demonstraram que o atual
modelo de gestão de resíduos de Curitiba é ineficiente na medida em que não contempla a gestão
preventiva com relação aos pequenos geradores, que correspondem a mais de 50% do RCD gerado. A
associação entre ATTs, aterros de resíduo de construção, recicladoras e ecopontos, geram conexões
eficazes para uma gestão adequada de RCD no município.
Palavras-chave: gestão de RCD; ecopontos; equipamentos urbanos.

ABSTRACT
The amount of waste generated in cities and their environmental impact have become an urban problem.
It is a necessity for the cities to prepare waste management plans that promote reduction of volume going
to landfills and the correct separation and recycling of materials. This article proposes a network pickup
of construction and demolition waste (CDW) in Curitiba / PR, based on the deployment of public facilities
to enable separation and proper disposal of waste, such as poins for receiving small volumes and
transshipment and sorting areas for enabling the proper flow of waste to facilitate recycling and to avoid
disposal in landfills. It’s a premise that for the efficient management of RCD is necessary to establish
connections between the various actors involved with the purpose of, among other factors, ease discard,
education, information, behavior change and deployment of equipment and public policy. The distribution
at strategic points of appropriate public facilities for the capture of small volumes of waste arising from
construction and reconstruction enables the creation of a efficient services network, involving one of the
main responsible for the irregular discards in urban settings: the small generators. The research has two
stages: a case study the city of Belo Horizonte / MG, followed by a proposal of guidelines for Curitiba,
prepared based on current conditions in the city. The data demonstrated that the current model of waste
management in Curitiba is inefficient in that it does not include preventive management in relation to
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small generators, which account for over 50% of CDW generated. The association between the different
areas of disposal creates effective connections for proper management of CDW in the city.
Keywords: CDW management, disposal areas, public facilities.

1

INTRODUÇÃO

A aceleração do processo de urbanização e a estabilização da economia nos últimos
anos colocaram em evidência o enorme volume de resíduos de construção e demolição
que vem sendo gerado nas cidades brasileiras, à semelhança do que já era observado em
regiões densamente povoadas de outros países (PINTO, 1999).
Segundo levantamento realizado pela ABRELPE (Associação Brasileira de Empresas
de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), no Brasil em 2009 foram coletadas 28,8
milhões de toneladas de resíduos da construção e demolição - um aumento de 14% em
relação a 2008. Visto que a população brasileira é de 190,732 milhões de habitantes
(IBGE, 2010), pode-se admitir uma geração de entulho de 0,15 t/hab.ano. Com essa
grande produção de entulho, torna-se cada vez mais necessárias iniciativas eficientes
para propiciar a gestão e o reaproveitamento desses resíduos.
Em 2002 foi homologada a resolução CONAMA 307, definindo que grandes geradores
públicos e privados são obrigados a desenvolver e a implantar um plano de gestão de
RCD, visando a sua reutilização, reciclagem ou outra destinação ambientalmente
correta. Este fato foi um grande impulsionador para que as políticas públicas,
especialmente no âmbito municipal, implementassem planos de gerenciamento de RCD
em canteiros. A criação de legislação específica, o estabelecimento de ações coercitivas
e socioeducativas são fundamentais para a implantação de políticas públicas do
gerenciamento do RCD.
Diversos modelos de gestão de resíduos têm sido implantados em várias cidades do
Brasil e no mundo. Esses modelos têm em comum o foco na redução do desperdício e o
aumento da reciclagem dos materiais, inclusive dos resíduos de construção e demolição.
2

GESTÃO DIFERENCIADA DE RESÍDUOS NO BRASIL

A Gestão Diferenciada dos resíduos de construção e demolição proposta por Pinto
(1999) constitui-se de um conjunto de ações que visam a captação máxima de resíduos
gerados, reciclagem dos resíduos e alteração de procedimentos e culturas. Assim, as
diretrizes básicas da Gestão Diferenciada do RCD são: a facilitação total da disposição
do RCD e outros resíduos sólidos que comumente com ele transitam; a diferenciação
integral dos resíduos sólidos captados; e a alteração da destinação dos resíduos
captados, pela adoção da reciclagem. Essas diretrizes devem ser aplicadas de forma
integrada, uma vez que os processos devem ocorrer de forma articulada.
Para alcançar a gestão diferenciada é necessário formar uma rede que permita um fluxo
dos resíduos. Para o RCD esta rede deve ser composta de unidades de recebimento de
pequenos volumes, ou ecopontos, áreas de transbordo e triagem (ATT’s), usinas de
reciclagem e aterros.
Os ecopontos proporcionam uma logística adequada e eficiente para atrair os agentes
envolvidos na coleta desses resíduos. Segundo Pinto (1999), devem ser especializadas
as pequenas áreas para a recepção de pequenos volumes, limitados à quantidade
transportável em veículos particulares ou pequenos veículos de agentes informais de
coleta e áreas de médio porte especializadas para a recepção de volumes coletados por
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agentes que operam com veículos maiores, dedicados exclusivamente ao transporte de
RCD.
2.1

Belo Horizonte – MG

O município de Belo Horizonte, é uma referência nacional tanto em sistemas de
gerenciamento de RCD, quanto no gerenciamento de outros resíduos sólidos urbanos
(RSU). Em 1993 o município desenvolveu um plano de gestão diferenciada, com ações
específicas para captação, reciclagem, informação ambiental e recuperação de áreas
degradadas (PINTO, 1999).
O plano de gestão do município iniciou com a criação de 4 unidades de recebimento de
pequenos volumes, ou ecopontos, para a facilitação da disposição pelos pequenos
geradores e coletores informais, como é o caso dos carroceiros. Nos ecopontos ocorre a
seleção do RCD. A implantação das unidades de recebimento reduziu a quantidade de
pontos de despejo irregular na região oeste da cidade em 77% em um período de quatro
anos de funcionamento. Hoje o município conta com 33 unidades, recebendo
gratuitamente volumes de até 1 m³ de materiais como entulho, resíduos de poda, pneus,
colchões, eletrodomésticos e móveis velhos (PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
HORIZONTE, 2013).
O RCD captado nas Unidades de Recebimento e parte dos grandes volumes gerados,
principalmente nas regiões oeste e noroeste de Belo Horizonte, vem sendo processado
em três Estações de Reciclagem introduzidas nos anos de 1995, 1996 e 2006 (PINTO,
1999; PREFEITURA MUNICIPAL DE BELHO HORIZONTE, 2013).
Com relação às estratégias de educação e informação na Gestão Diferenciada de RCD,
foi implementado, em 1998, o Projeto Carroceiros, que através de uma parceria com a
administração pública, minimizou o depósito de lixo em áreas irregulares. Como parte
deste projeto houve ações educativas e assistência veterinária aos cavalos através de
uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais.
O elevado volume de RCD reciclado - o equivalente a 104.400m³ - desde 1995 até
junho de 1999 – propiciou a execução de serviços equivalentes a 99,4km de vias
pavimentadas, executadas a custo 30% inferior se comparado ao pavimento
convencional. Os bota-foras irregulares foram praticamente extintos no município,
conforme observado por Pinto (1999).
Outros municípios brasileiros apresentam pontos de captação de resíduos de pequenos
geradores como parte do plano municipal de gerenciamento de resíduos. Salvador,
Vitória, Rio de janeiro, São Paulo, São Carlos, Campinas, Guarulhos, Piracicaba, São
José do Rio Preto e Porto Alegre são alguns deles.
3

PANORAMA ATUAL DO GERENCIAMENTO DE RCD EM CURITIBA

Curitiba recebeu em 1990, pela ONU, o título de capital ecológica por seus programas
de gestão de resíduos sólidos implantados a partir de 1989, entre eles o programa “Lixo
que não é lixo”, de coleta seletiva, que se baseava na coleta de resíduos recicláveis e
campanhas educativas para a seleção dos resíduos domésticos.
O munícipio instituiu, no ano de 2007, através do decreto n 852, obrigatoriedade na
utilização de agregados reciclados oriundos de resíduos sólidos da construção civil
classe A, em obras e serviços de pavimentação das vias públicas contratadas pelo
município. A portaria n 008 de 2012, estabelece os critérios de implantação de áreas de
transbordo e triagem – ATT’s no município.
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Embora o poder público tenha tomado outras medidas, como o Plano Integrado de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil em 2004, o município não investiu em
projetos de equipamentos urbanos para recebimento de materiais provenientes de
pequenos geradores.
Assim como em muitos municípios brasileiros, a gestão de RCD em Curitiba
caracteriza-se pela gestão corretiva, sendo o descarte irregular uma prática. Alves
(2013), através de uma metodologia adaptada por Pinto (1999), estima uma quantidade
gerada de RCD de 3.917 t/dia no município. A tabela 1 apresenta os bairros com maior
geração formal de RCD no ano de 2012.
Tabela 1 – Bairros com maior geração de RCD.
Posição

Bairro

01

Água Verde

Provável área construída
em 2012(m²)
252.8659,73

Provável geração de
RCD em 2012(ton)
37.929

02

Centro

181.450,20

27.218

03

Cidade Industrial

167.548,84

25.132

04

Cristo Rei

159.846,07

23.977

05

Capão Raso

147.370,58

22.106

Fonte: ALVES (2013)

A maioria dos pontos de despejo irregular estão situados nos bairros mais afastados e
periféricos ao centro e acontece predominantemente nos bairros de menor renda e em
obras não legalizadas.
Comparando os dados do IBGE(2010) de crescimento demográfico do município com o
valor de RCD gerado por habitante, constata-se que áreas com maior crescimento –
onde estima-se uma maior geração de RCD – não são as que apresentam maior
quantidade de RCD gerado oficialmente, conforme mostra a tabela 2. Fica evidente que
nesses bairros uma grande quantidade de RCD é despejado irregularmente.
Tabela 2 – Crescimento absoluto e RCD gerado entre 2000 e 2010.
Bairro
Campo de Santana
Tatuquara
Cidade Industrial
Sitio Cercado
Uberaba
Campo Comprido
Cajuru
Santa Felicidade
Santa Cândida
Boqueirão
Centro

Crescimento Absoluto
entre 2000 e 2010 (hab)
19.322
16.441
15.361
13.115
11.718
7.178
6.416
6.363
4.938
4.683
4.660

Fonte: Autores
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Total RCD Gerado 20002010 (ton)
28983
24.661,5
23.041,5
19.672,5
17.577
10.767
9.624
9.544,5
7.407
7.024,5
6.990

Figura 1: Pontos de despejo irregular de RCD em Curitiba

Fonte: ALVES (2013).

Segundo Alves (2013), a deposição irregular de resíduos gera custos para o município
de aproximadamente R$254.000 por mês. Quanto à destinação formal de RCD, a maior
parte dos resíduos classe A e B são destinados aos aterros de inertes. Uma parcela
menor do resíduo classe A vai para as usinas de britagem localizadas em Curitiba e
Região Metropolitana.
Figura 2: Aterros e Usinas de reciclagem na Região Metropolitana de Curitiba

Fonte: ALVES (2013)

4

DIRETRIZES PARA REDE DE GERENCIAMENTO DE RCD NO
MUNICÍPIO DE CURITIBA

Para a criação de uma rede eficiente de gestão de RCD em Curitiba é importante que as
políticas públicas incluam uma gestão integrada e considerem o fluxo de resíduos do
município, contando com unidades de recebimento de pequenos volumes ou ecopontos,
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áreas de transbordo e triagem, usinas de reciclagem e aterros. Neste sentido, o
município de Belo Horizonte pode ser considerado um exemplo de sucesso, uma vez
que conta com uma rede de captação que permite a manutenção da gestão preventiva
dos resíduos.
Assim sendo, propõe-se a criação de uma rede de captação de resíduos de RCD no
município de Curitiba, semelhante à proposta de Pinto (1999) para Belo Horizonte,
baseada na implantação de equipamentos públicos que permitam a separação e
destinação correta dos resíduos. A proposta para o município se baseia na criação de
ecopontos para recebimento voluntário de pequenos volumes, bem como na viabilização
do fluxo correto dos resíduos, de modo a facilitar a reciclagem e evitar o descarte em
aterros irregulares.
As áreas destinadas aos ecopontos deverão ser remanescentes de loteamentos,
reorganização viária ou outras intervenções, com no mínimo 300m², podendo ter
formato irregular, e que não viabilizem a construção de equipamentos sociais (PINTO,
1999). Devem ser localizados de forma a facilitar o acesso aos usuários, considerando
que o transporte desses resíduos será realizado em carrinhos de mão, carroças a tração
animal, pequenos veículos e até mesmo a pé. Sendo assim, barreiras e obstáculos
urbanos podem dificultar o acesso, incentivando as deposições irregulares. Segundo a
publicação do Ministério das Cidades em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente
intitulado Manejo e Gestão de Resíduos da Construção Civil, a capacidade de
deslocamento dos pequenos coletores em cada viagem se situa entre 1,5 km e 2,5 Km.
Não há impedimentos quanto à localização perto de residências, pois os materiais
recebidos são inertes e não perigosos.
Os ecopontos compõem uma rede de serviços por meio da qual os pequenos geradores e
transportadores devem assumir a responsabilidade na destinação correta do RCD. Os
locais de implantação dessas áreas deverão ser organizados de forma a atender toda a
área urbanizada, estabelecidas de acordo com “bacias de captação”, zonas homogêneas
que centralizem o RCD gerado em uma área de abrangência.
É desejável que o fluxo do resíduo não seja alterado, possibilitando que os ecopontos
sejam implantados preferencialmente em locais de antigas deposições irregulares de
RCD ou em áreas adjacentes a esses locais.
A proposta de implantação de ecopontos em Curitiba teve como base o mapa de pontos
de despejos irregulares da cidade (fig. 1) e o mapa de Aterros e Usinas de reciclagem na
Região Metropolitana de Curitiba (fig. 2). A proposta de implantação dos ecopontos
considerou os bairros que apresentaram maior crescimento e tiveram a maior geração de
resíduos per capita.
Dessa forma, cruzando os dados de crescimento populacional com os dados do
levantamento de pontos de despejo irregular realizado por Alves (2013), foram
distribuídos 15 ecopontos, sendo que 5 devem ser prioritariamente implantados, devido
à grande quantidade de despejos irregulares que possuem. São eles: Sítio Cercado,
Cidade Industrial de Curitiba (CIC), CIC/Tatuquara, Uberaba/Cajuru e Santa
Cândida/Boa Vista.
Além destes, propõe-se a implantação posterior de mais 5 ecopontos em áreas limítrofes
com outros municípios do Núcleo Urbano Central de Curitiba considerando a
quantidade de áreas de despejos irregulares existente e crescimento populacional
registrado nestas regiões. São os bairros: Campo de Santana, Cidade Industrial de
Curitiba, Bairro Alto, Boqueirão e Umbará.
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Figura 3: Proposta da rede de equipamentos para a gestão de RCD em Curitiba

Fonte: Autores

O projeto padrão de ecoponto aqui proposto (figura 3) partiu das avaliações de Carvalho
et al. (2012) para os equipamentos instalados no município de São Carlos -SP e norma
NBR 15112 (ABNT, 2004). O projeto foi desenvolvido em um terreno padrão de
15x30m (450m²), dimensões comuns em áreas residenciais de Curitiba. O valor de
implantação de um ecoponto foi calculado em R$ 63.430,49 e a implantação dos 15
ecopontos sugeridos custaria ao município R$ 951.457,35.
Figura 4: Perspectiva da proposta do projeto padrão para os ecopontos

Fonte: Autores
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Propõe-se que esses ecopontos sejam incluídos no Plano Diretor Municipal e que sejam
implantados pelo poder público, promovendo ações educativas e orientação aos
pequenos geradores e comunidade. A destinação dos resíduos nestes ecopontos não
devem gerar ônus aos usuários, garantindo a participação dos atores envolvidos neste
processo e fomentando a participação da comunidade, especialmente àquelas de baixa
renda. O gerenciamento desses ecopontos deve ser realizado por cooperativas, que
poderão comercializar esse resíduo a usinas de reciclagem, garantindo assim a
operacionalização eficiente desse processo.
Para possibilitar a formação de uma rede de captação, os resíduos devem ser
periodicamente transportados dos ecopontos para os locais adequados. Alguns rejeitos
ainda devem passar para as ATT’s para uma segunda etapa de triagem. O projeto das
ATT’s deve atender principalmente às normas NBR 15112 e NBR 15114 (ABNT,
2004). Nas ATT’s o terreno a ser disponibilizado para projeto deve ser maior que o
terreno dos ecopontos. No projeto aqui proposto o terreno mede 50x100m.
Desta forma, os principais requisitos para elaboração do projeto de uma ATT são:
portão e cercamento do perímetro do terreno; fácil acesso de caminhões; sistema de
prevenção e combate a incêndio; sistema de controle de poeira; sistema de drenagem
superficial; revestimento primário de piso em acessos; escritório com vestiários e
instalações sanitárias; barracão para triagem manual. Devem existir ainda equipamentos
para espalhar o material e transportá-los corretamente.
Figura 5: Proposta de uma ATT de 5000,0m²

Fonte: Autores

Além da criação dos equipamentos urbanos, é necessário o estabelecimento de uma
política pública de educação dos pequenos geradores, coletores e comunidade em geral,
através de veiculação via rádio, jornais e televisão, tal qual o programa “Lixo que não é
lixo” de 1989. Além disso, o nucleamento dos pequenos coletores é importante para que
se extingam os pontos de despejo irregular. Tal qual foi providenciado em Belo
Horizonte, os pequenos coletores devem participar de palestras e programas educativos.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

São cada vez mais comuns, tanto no Brasil quanto em outras cidades no mundo,
políticas públicas para redução e reaproveitamento de resíduos sólidos urbanos com
objetivo de atingir um nível ótimo no ciclo dos diversos processos de produção de
resíduos.
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O atual modelo de gestão de resíduos de Curitiba é ineficiente na medida em que não
contempla a gestão preventiva com relação aos pequenos geradores, que correspondem
a uma grande parcela do RCD do município. A criação de ecopontos e ATT’s é
fundamental para a gestão dos resíduos municipais, sendo a implantação por etapas a
forma mais eficiente de implementar planos municipais de gestão de RCD.
Além de ações fundamentais (educação ambiental, cadastramento de profissionais e
informação através de site da prefeitura municipal), a associação de Área de Transbordo
e Triagem – ATT’s com aterros de resíduo de construção, recicladoras de resíduo de
construção e ecopontos, geram conexões eficazes para uma gestão adequada de resíduo
de construção civil no município, reduzindo a quantidade aterrada, aumentando a
quantidade reutilizada e reciclada e reduzindo deposições irregulares.
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RESUMO
Se evaluó el uso de desechos inorgánicos provenientes de procesos industriales como material de adición
en morteros cementicios. Se utilizaron desechos del proceso de pulido de mosaicos, porcelanatos
provenientes de industrias y cenizas de cáscaras de maní preparadas en el Laboratorio. Los materiales
fueron caracterizados por Fluorescencia de Rayos X, Difracción de Rayos X y Microscopía Electrónica
de Barrido SEM. Se evaluó el comportamiento puzolánico mediante conductimetria del material en
solución de Ca++. Se prepararon probetas de 4x4x16 cm de morteros cementicios con el agregado de los
desechos a dos niveles de sustitución del cemento 15 y 30%, dosificando con una relación 1:3
(cemento:arena) y agua/cemento de 0,5. Se determinó la resistencia a la compresión a 28 y 60 días de
acuerdo a la norma IRAM 1622:2002. Los materiales mostraron composición química y morfológica
diferente y presentaron un comportamiento dispar en la resistencia mecánica de las probetas. Las cenizas
de cáscaras de maní y el residuo del pulido del porcelanato presentaron un valor de resistencia a la
compresión superior al 80 % respecto del patrón a todas las edades, en tanto que el residuo de pulido de
mosaicos mostró un marcado descenso de la resistencia. Se recomienda la adición de residuo de pulido de
porcelanato a los morteros en reemplazo de 15% de cemento.
Palavras-chave: desechos inorgánicos, material de adición para cementos, residuo de pulido de
porcelanato

ABSTRACT
We evaluate the use of inorganic wastes from industrial processes as additional material to cement
mortars. Wastes from floor tiles polish, porcelain floor tile polish and peanut husk ashes were used as
supplementary materials for cement. The wastes were characterized by F-RX, D-RX and SEM. We
determine the pozzolanic behavior by a conductimetric method of the material in lime solution. Cement
mortar probes of 4x4x16 cm were made at two substitution levels, 15 and 30% of wastes replacing
cement. We use a rate of 1:3 (cement:sand) and water/cement of 0,5. We determine the compression
strength at 28 and 60 days, according to IRAM Norm 1622:2002. The wastes showed a chemical
composition and morphological characteristics quite different and probes containing wastes showed
different behavior of mechanical strength. Peanut husk ashes and wastes of polish process of porcelain
floor tile showed compression strength values higher than 80% respect to reference mortar at all ages,
while wastes of polish process of floor tile showed a marked decrease of mechanical strengths. The
dosage has an important influence on mechanical strength so we recommend add wastes of porcelain
floor tile polish up to 15% replacing cement.
Keywords: Inorganic wastes, supplementary materials for cement, waste of porcelain floor polish
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1

INTRODUCCION

En busca de mitigar el alto efecto contaminante de la industria cementera debido al
elevado nivel de emisiones de CO2, asociado al uso de combustibles fósiles, el cual se
estima que pasará de 3 Gt/anuales en 2010 a 5 Gt/anuales en 2030 (MULLER,
HARNISH, 2012), se propone como una alternativa válida el reemplazo parcial de
cemento por materiales sustitutos del tipo puzolánicos, como son las cenizas volcánicas,
cenizas volantes y escoria de alto horno (PAPADAKIS, TSIMAS, 2012) y las cenizas
provenientes de la quema de residuos agroindustriales y biomasa (CHEAH, RAMLI,
2011), impulsado principalmente por las propiedades puzolánicas de estos desechos.
Uno de los principales condicionamientos que presenta la incorporación de materiales a
los cemento está relacionado a los parámetros de comportamiento físico y mecánico que
deben mantener los morteros preparados con los cementos que contienen material de
adición, y que en la Argentina está regulado por la normas IRAM 1654:68 Puzolanas.
Métodos de ensayo generales y otras de la familia.
Problemática regional: La necesidad planteada por diversas empresas del medio local y
regional, así como el propio interés en agregar valor a los desechos que genera la
actividad industrial de la región, mediante su inserción en un nuevo ciclo productivo
basado en la elaboración de materiales y componentes constructivos, promueven el
estudio de desechos regionales con potencial aplicación en la construcción de viviendas.
En este sentido, existe una disponibilidad de cenizas de cáscaras de maní de casi 20 t/día
proveniente del uso de las cáscaras de maní como combustible de caldera de una
importante empresa aceitera de la región. Por otra parte empresas productoras de
mosaicos y porcelanatos de la región, generan en el proceso de pulido de los
componentes para pisos, cerca de 30 t/día de desechos inorgánicos que son destinados a
enterramiento sanitario y no reciben un destino de valorización. El material proveniente
del pulido de mosaicos y de porcelanatos se diferencian en que el mosaico es un
mortero con agregado pétreo que usa cemento como ligante y el porcelanato es un
material producto de la fusión de cuarzo (SiO2) y feldespatos ((K, Na, Ca, Ba,
NH4)(Si,AL)4O8) a temperaturas cercanas a los 1200 °C.
Esta necesidad que manifiestan las empresas de agregar valor a los desechos
provenientes de sus procesos productivos, brinda la oportunidad de generar productos
innovadores que sean sustentables y que a su vez disminuyan el deterioro ambiental que
el desarrollo industrial genera
Antecedentes en el Tema: Existen varios antecedentes sobre la adición de materiales
puzolánicos al cemento, principalmente cenizas de proceso industriales que utilizan
combustibles fósiles (ZACHAR, 2011) o cenizas provenientes de la quema de biomasa
(NAIR et al, 2008; MARTIRENA HERNADEZ et al, 1998; BIRICIK et al, 1999;
CHEAH, RAMLI , 2011). Es conocido que las propiedades puzolánicas de las cenizas
dependen de la composición química y de las características físicas y morfológicas,
parámetros que están estrechamente ligados al proceso de combustión del material
(MARTIRENA HERNANDEZ et al, 2000). En líneas generales se ha determinado que
las fases de sílice amorfa formadas durante la combustión le imparten mayor carácter
puzolánico a las cenizas, estas fases son evidenciadas por Difracción de Rayos X
(MARTIRENA HERNADEZ et al, 1998). Esta sílice amorfa proveniente de la
combustión de desechos agroindustriales, generalmente se forma a temperaturas entre
500 y 700 ºC. La determinación de la puzolanicidad de las cenizas se puede llevar a
cabo de manera directa, por medio del reemplazo parcial de cemento por el material
puzolánico, en probetas cementicias sometidas a ensayos de resistencia mecánica
(ZERBINO et al, 2011), o por medio de técnicas conductimétricas por reacción de la
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puzolana con Ca(OH)2. Esta última alternativa comprende la evaluación del grado de
reacción de la puzolana con los iones Ca++ presentes en la solución, evidenciado por la
disminución en la conductividad. Este es un método indirecto y cualitativo, y en general
presenta variaciones según la reactividad de la puzolana que se está evaluando (PAYA
et al, 2001).
Estudios previos relacionados al tema se enfocan en el estudio de las propiedades
puzolánicas de las cenizas de cáscaras de maní, determinando la reactividad por
conductimetria y relacionando dicha propiedad con las características morfológicas de
las cenizas (KREIKER et al, 2012). Otros investigaciones fueron realizadas sobre
morteros elaborados con mezclas de cenizas de cáscaras de maní y cáscaras de girasol
provenientes de calderas industriales que utilizan biomasa de diversas fuentes, como
material de adición para morteros (ANDRADA et al, 2011).
El presente trabajo presenta los resultados de la evaluación de las propiedades químicas
y morfológicas del residuo de pulido de porcelanatos (RPP) proveniente de una fábrica
de porcelanatos ubicada en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Residuo de pulido
de mosaicos (RPM) proveniente de una fábrica de mosaicos ubicada en la Provincia de
Córdoba. Cenizas de cáscaras de maní, preparadas en el laboratorio bajo diferentes
condiciones de calcinación, y utilizadas sin tratamiento posterior, como potenciales
materiales de adición para cemento portland en morteros preparados con sustitución de
15% y 30% de cemento por los materiales de desecho. Se determinó la influencia de
estos materiales en la resistencia a la compresión en probetas de 40x40x160 mm,
ensayadas de acuerdo a la Norma IRAM 1622:2002, a edades de 28 y 60 días.
2

MATERIALES Y METODOS

2.1

Materiales

Cenizas de cáscaras de maní. Preparadas en condiciones de laboratorio a partir de
calcinación de cáscaras a 650 ºC durante 180 min y utilizadas sin tamizar.
Residuos de Pulido de Porcelantado (RPP). El material de estudio fue secado en estufa
durante 12 h a 60 ºC y utilizado sin tamizar.
Residuo de Pulido de mosaicos. El material de estudio fue secado en estufa durante 12 h
a 60 ºC y utilizado sin tamizar.
Arena: fue preparada para una granulometría uniforme, mezclando arena fina y gruesa
hasta lograr un módulo de finura entre 4 y 5, determinado acorde a la Norma IRAM
1505:03.
Cemento: se utilizó cemento normalizado tipo CPF 40 (IRAM 50000). Clincker 8099%; Filler calcáreo 1-20%.
2.2

Caracterización de los materiales

Los desechos fueron caracterizados mediante:
•

Densidad relativa: de acuerdo a la norma IRAM 1520:2002

•

Análisis granulométrico: de acuerdo a IRAM 1505:03, usando una balanza de
precisión de 0,001g. Los datos fueron ajustado con el Software Microcal Origin
7.0.
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2.3

•

Difracción de Rayos X: Se llevó a cabo en el laboratorio de LAMARX del
FAMAF-UNC, con un equipo a Phillips X-Pert PRO PW3040/60. La asignación
de picos se realizó por comparación contra la base de datos del software X’Pert
Highscore.

•

Fluorescencia de Rayos X: la composición química de los desechos se realizó
mediante esta técnica en el Laboratorio LAMARX del FAMAF-UNC. Se
cuantificaron los óxidos principales mediante por comparación contra patrones
disponibles en el laboratorio.

•

Ensayos físicos: se realizaron ensayos de determinación de densidad relativa de
acuerdo a la norma IRAM 1520:02.
Determinación de puzolanicidad por conductimetria

La actividad puzolánica se determinó de manera cualitativa de acuerdo al método
descripto por Payá et al (Payá et al, 2001). Se partió de 200 mL de solución de Ca(OH)2
con un valor de conductividad de aproximadamente 7 mS/cm a 40±1ºC con agitación
constante. Luego se agregaron 5 g del material puzolánico y se registró la conductividad
durante 600 h a intervalos de 24 h. Por otro lado se evaluó la conductividad del
Ca(OH)2 en el período evaluado para determinar la influencia la disminución de la
conductividad en el tiempo para el sistema. El comportamiento puzolánico del material
fue estimado analizando los gráficos obtenidos ajustando los puntos a una exponencial
simple usando el software Microcal Orgin 6.0.
2.4

Preparación de Probetas para ensayos

Probetas de morteros cementicios: Se prepararon probetas prismáticas de 4x4x16 cm,
siguiendo la norma IRAM 1622:2002. Se prepararon 3 probetas para cada edad de
ensayo y dosificación. Las probetas fueron moldeadas por colado, compactadas por
vibración. Se utilizó una dosificación de cemento:arena 1:3 y relación agua/cemento
0,5. Se dejaron fraguar 24 h y luego del desmolde fueron sometidas a curado
sumergidas en agua hasta el momento del ensayo mecánico. En la Tabla 1 se muestran
las diferentes dosificaciones usadas en el diseño experimental, las mismas corresponden
a % sustitución en Volumen de cemento por el desecho, y se utilizó la masa de la
muestra determinada con balanza analítica de 0,1 g y la densidad relativa como medida
para dosificar.
Tabla 1 - Diseño experimental de probetas
Material

Patrón

Cenizas
%

RPP
%

RPP
%

RPM
%

RPM
%

15

15

30

15

30

Agua (mL)

83

83

83

83

83

83

Arena (mL)

500

500

500

500

500

500

Cemento (mL)

167

142

142

117

142

117

Adición (mL)

0

25

25

50

25

50

2.5

Ensayos mecánicos

Los morteros fueron ensayados en la resistencia a la compresión de acuerdo a la norma
IRAM 1622:05 a edades de 28 y 60 días. Cada probeta se ensayó por triplicado y el
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valor informado corresponde al promedio de las tres determinaciones. Para ejecutar los
ensayos se utilizó una prensa manual y una celda de carga provista por Celdas Rocca
S.A.
3
3.1

RESULTADOS
Caracterización de materiales

Densidad relativa
La Tabla 2 muestra los valores obtenidos de densidad relativa de los tres materiales,
secados durante 12 h a 60 ºC (peso constante durante 3 h).
Tabla 2 - Densidad relativa de los desechos
Desecho

Cenizas

RPM

RPP

Cemento

Densidad relativa

2,55

2,4

2,27

3,11

Análisis granulométrico
Se llevó a cabo el análisis mediante la determinación de la fracción pasante en tamices
normalizados. Se partió de 100 g de muestra y pesó la fracción retenida en una balanza
de precisión de 0,001g. Luego se realizó el gráfico de granulometría con el % pasante
acumulado vs. el tamaño del tamiz en µm. Los datos se ajustaron con el programa
Microcal Origin 7.0. La Fig. 1 muestra la granulometría de las muestras usadas.
Figura 1 – Análisis granulométrico de desechos
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Se observa una distribución granulométrica similar para las cenizas y el RPP, no así
para RPM que mostró una distribución diferente con menor tamaño de partículas, donde
el 90% del material es pasante al tamiz de 200 µm.
Difracción de Rayos X
Ceniza de cascaras de maní: en la Fig. 2, se puede observar el difractograma obtenido
para las cenizas de cascaras de maní
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Figura 2 - Difractograma de Rayos X de Cenizas

Se observa la presencia de diferentes compuestos, entre ellos una importante cantidad
de SiO2, pero principalmente en fases cristalinas.
Residuo de mosaico: en la Fig. 3 se muestra el difractograma del RPM.
Figura 3 - Difractograma de RPM

Este material de desecho presenta varias fase cristalinas, principalmente de carbonatos
de Ca y Mg, y silicatos de metales alcalino y alcalino-térreos.
Residuo de porcelanato: en la Fig. 4 se muestra el difractograma del RPP.
Figura 4 - Difractograma de RPP

Este material presenta principalmente SiO2 en estado cristalino, tal es así que su
difractograma concuerda en gran medida a uno de cuarzo (SiO2 en estado cristalino).
De los tres materiales utilizados, ninguno presenta propiedades cristalográficas que
permitan considerarlo como una puzolana, debido principalmente a la gran presencia de
fases cristalinas del SiO2 presente, siendo una condición necesaria para manifestar un
comportamiento puzolánico la presencia de material amorfo. En cuanto a los
compuestos encontrados se observa una gran coherencia en las fases y compuestos
asignados con la composición química propia del desecho.
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Fluorescencia de Rayos X
Se cuantificó el contenido de los diferentes compuestos en cada muestra por
comparación contra patrones disponibles en el laboratorio para los óxidos de los metales
cuantificados. En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos.
Tabla 3 – Composición química de desechos
Compuesto
Al2O3 %

cenizas
10 ± 5

RPM
2±1

RPP
14 ± 6

SiO2 %

(3 ± 2)*10

13 ± 7

(7 ± 3)*10

K2O %

9±1

2,76 ± 0,05

2,44 ± 0,01

CaCO3 %

14 ± 7

(4 ± 2)*10

2±1

Fe2O3 %

3±1

2,9 ± 0,9

6,2 ± 0,2

Solo se cuantificaron los óxidos principales, y con una técnica aproximada que arrojó un
margen importante de error sobre cada determinación, pero que tiene utilidad para
inferir de manera aproximada la composición de los desechos. La composición
determinada concuerda de manera muy aproximada con la naturaleza de los materiales
ensayados. De esta cuantificación podría inferirse un comportamiento más próximo a
una puzolana para el RPP con un % en masa de SiO2 cercano al 70 % y la suma de SiO2
+ Al2O3 + Fe2O3 > 70 podría ser considerada una puzolana tipo N, aunque el alto grado
de cristalización de este desecho actuaría en detrimento de estas propiedades. En el caso
de las cenizas de cáscaras maní, la suma de SiO2 + Al2O3 + Fe2O3∼ 50% con lo cual
podría ser considerada una puzolana tipo C, según ASTM-C168. En todos los desecho
el contenido de óxidos alcalinos (K, Na) es mayor a 1,5% por lo cual podría no ser
recomendable este agregado por las reacciones álcali-agregado en el cemento.
3.2

Ensayos de conductimetria

En la Fig. 5 se muestran los valores de conductividad para las muestras y el blanco. La
conductividad es proporcional a la concentración de Ca++ presente en la disolución, una
disminución en la conductividad se debe al consumo de los iones Ca++ debido a la
reacción Ca(OH)2 – puzolana la cual promueve la formación de productos insolubles.
Figura 5 – Conductividad de los materiales.

Cenizas
RPM
RPP
BLANCO

10
9

Conductividad, mS/cm

8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

100

200

300

Tiempo, horas

2518

400

500

600

En el gráfico de las conductividades, con los datos ajustados a una curva exponencial de
1 orden, se puede observar como las diferentes soluciones disminuyen su conductividad
con el correr del tiempo, exceptuando el blanco que mantiene su conductividad con un
leve decaimiento lineal por el paso del tiempo, debido probablemente a la formación de
carbonatos por reacción del Ca(OH)2 de la solución con el CO2 del ambiente.
Se observa un descenso abrupto de conductividad en las primeras horas, esto se debe a
que los diferentes materiales están reaccionando con el Ca(OH)2 disuelto. Luego el
descenso no es tan marcado, después de las 100 horas aproximadamente, dado que la
velocidad de la reacción de neutralización del Ca++ a disminuido, esto posiblemente se
deba a que hay una sobresaturación de iones Ca++ con respecto a los materiales, es
decir, que hay menor superficie de reacción que antes. Y por último se ve que la
conductividad llega a una meseta, alrededor de las 400 horas, tiempo en que la reacción
puzolánica podría continuar pero con una velocidad muy baja.
Si bien el comportamiento de los tres materiales es similar, no lo es en magnitud de la
reacción. RPP es el material que presenta el mayor descenso en conductividad, esto se
puede deber al alto contenido SiO2 que si bien la mayor parte se encuentra como sílice
cristalina (la cual no reacciona con los iones Ca++), con algún mínimo que se encuentre
en fase amorfa alcanzara para explicar este descenso abrupto. RPM por su parte tiene un
marcado descenso en la conductividad esto posiblemente sea por el gran contenido de
carbonatos los cuales reaccionan el Ca++. Las cenizas de cáscaras de maní, no tiene una
gran disminución en la conductividad, esto se debe a que si bien tiene un contenido
apreciable de SiO2 esta se encuentra en fase cristalina y muy poco es reactivo.
3.3

Resistencia a la Compresión

La resistencia mecánica a la compresión de los morteros con adición de cenizas se llevó
a cabo de acuerdo a la IRAM 1622. Los valores obtenidos a diferentes edades se
muestran en la Tabla 4.
Tabla 4 - Resistencia a la compresión de los morteros con adición de desechos
Probeta
Patron
CEN 15
RPM-15
RPM-30
RPP-15
RPP-30

28 DÍAS
Resistencia a la
Compresión (Mpa)
21,2
19,7
16,2
15,4
19,6
17,1

%RDP
100
92,9
76,4
72,6
92,5
80,7

60 DIAS
Resistencia a la
Compresión (Mpa)
25,1
24,7
23,2
19,1
25
21,5

%RDP
100
98,4
92,4
76,1
99,6
85,7

La ceniza solo se evaluó a un 15% de sustitución de cemento. Para este desecho se
observó un valor de resistencia similar al patrón, sobre todo a 60 días. El desecho RPM
a 15% tiene un nivel de disminución marcado a 28 días pero casi no afectó la resistencia
a 60 días. Diferente comportamiento se observó a 30% que tiene un valor de resistencia
muy bajo a 28 y 60 días, y solo alcanza a superar ligeramente el comportamiento
establecido por norma para adiciones puzolánicas. Es posible que el menor tamaño de
partículas actúe disminuyendo la resistencia mecánica al comportarse solamente como
mayor carca de filler calcáreo. El RPP A 15% se comporta muy bien tanto a 28 como a
60 días. A un nivel de 30% de sustitución ya se observa una disminución más marcada
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en la resistencia. En la Fig. 6 se muestra el gráfico de evolución de la resistencia a las
edades ensayadas y los límites establecidos por la Norma IRAM 1654 para adiciones
puzolánicas (75% respecto del mortero patrón).
Figura 6 - Resistencia a la compresión % de los morteros con adición de desechos
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CONCLUSIONES

• La caracterización química y morfológica de los desechos está de acuerdo con la
naturaleza de los desechos.
 Las cenizas tienen una composición química que podría cumplir con los
requisitos de una puzolana tipo C, con buen contenido de SiO2, pero en gran
porcentaje en fases cristalinas, y en los gráficos de conductividad no mostró un
comportamiento puzolánico.
 El RPM, tiene un alto contenido de silicatos y carbonatos mixtos y no presenta
una composición química compatible con una puzolana, podría ser solo material
de carga.
 El RPP tiene una composición química rica en SiO2, lo que sería muy
conveniente para una puzolana, pero está en su mayoría como cuarzo cristalino y
no permitiría un buen comportamiento en la adición al cemento, solo podría ser
considerado como material de carga.
• Los morteros con desechos a un nivel de sustitución del cemento del 15%, mostraron
valores de resistencia a la compresión mayores al 90% respecto del patrón a 60 días
para todos los desechos. A 30% de sustitución, la resistencia a la compresión
disminuyó casi al límite permitido para la adiciones puzolánicas para el RPM, pero
el RPP estuvo cerca del 85%, respecto del patrón.
• El uso de residuo de pulido de porcelanato y cenizas de cáscaras de maní como
material de adición del cemento al 15% podría ser una alternativa sustentable para
agregar valor a estos desechos. Se podría evitar su destino de enterramiento, además
de contribuir a la disminución de la contaminación por la fabricación del cemento.
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RESUMO
A montagem de componentes construtivos a partir de resíduos industriais reutilizados tem enorme
potencial na área de habitação. O presente trabalho apresenta algumas ideias para fundação, fechamento
de parede e cobertura de uma edificação. As soluções desenvolvidas são resultados finais de uma
pesquisa de Iniciação Científica que utilizou como métodos: a) consultas bibliográficas; b) pesquisas de
campo, com o intuito de identificar os principais resíduos gerados na atividade industrial de Juiz de Fora
– MG e região; c) análise dos resíduos identificados e seleção daqueles passíveis de uso em habitação; d)
realização de um projeto de arquitetura com os resíduos selecionados. Foram utilizados recipientes
plásticos, restos de estacas, resíduos de construção civil (cerâmica, concreto e argamassa), paletes de
madeira, tapumes metálicos e escoras de eucalipto. O conjunto proposto ainda não foi construído em
escala real. O trabalho mostra uma proposta de técnica construtiva, simples e capaz de alcançar
diferentes classes sociais, principalmente as de menor poder aquisitivo. Deseja-se, também, que o projeto
ajude a diminuir a poluição ambiental causada por resíduos descartados irregularmente e a reduzir o
consumo de energia e de recursos naturais não renováveis, contribuindo, assim, para a preservação do
meio ambiente.
Palavras-chave: Construção Civil, Habitação, Reúso de Resíduos Industriais.

ABSTRACT
The reuse of industrial waste in construction business is an outstanding opportunity to protect the
environment, decreasing the extraction of mineral resources and waste disposal in landfills. The
development of construction components from industrial waste can have great potential in housing
projects. This paper presents several applications of industrial waste produced in high scale by
manufacturing zones around the city of Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil, which have not yet been
experimented in real situations. The solutions proposed embrace foundation, walls and roof, including
tips for project implementation.
Keywords: Construction, Housing, Reuse of industrial waste

1

INTRODUÇÃO

Atualmente, com a necessidade de ações de preservação do planeta, existe uma forte
tendência à reciclagem e reúso de materiais em diversos setores de atividades humanas.
O presente trabalho aborda o reúso de resíduos industriais em componentes da
construção civil para habitação. As sobras de diversas indústrias, como perfis metálicos,
chapas, correias, bobinas e recipientes podem ser utilizadas na construção, por exemplo,
de paredes, pisos, escadas e pilares em uma construção.
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O presente trabalho insere-se no contexto da Política Nacional de Resíduos Sólidos
(BRASIL, Lei nº 12.305, 2010), em vigor desde 2010, onde estão definidos:
 "Ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do
produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o
consumo e a disposição final";
 "Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a
reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento
energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes...".
 "Logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra
destinação final ambientalmente adequada;"
 "Reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua
transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os
padrões estabelecidos pelos órgãos competentes...".
A principal razão para o reúso (ou reutilização) de materiais ou uso de materiais
reciclados é beneficiar o meio ambiente (ADDIS, 2010). Na construção civil, são
reduzidos os impactos ambientais decorrentes da extração de matéria-prima diretamente
do ambiente e a extração de recursos naturais não renováveis. Também é evitado o
envio de materiais passíveis de reúso para aterros, diminuindo a poluição (ADDIS,
2010). Portanto, é importante o desenvolvimento de ideias alternativas que atendam a
essas necessidades.
Além de ganhos ambientais, o reaproveitamento de resíduos industriais como
componentes construtivos pode representar ganhos sociais. Um dos benefícios é a
diminuição do custo da construção (ADDIS, 2010), possibilitando projetos voltados
para habitação de interesse social, visando redução do déficit habitacional,
principalmente em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, o
reúso de resíduos em habitações pode ser o partido adotado, também, em construções de
alto e médio padrões.
A presente pesquisa teve como objetivos selecionar resíduos e desenvolver ideias de
reúso como componentes para construção de uma habitação, realizando, também, e o
projeto de uma residência. A partir de buscas em indústrias da região de Juiz de Fora,
Minas Gerais, foram identificados e selecionados aqueles que existem em grande
quantidade e que seriam passíveis de reúso para os objetivos pretendidos. Neste trabalho
apresenta-se o desenvolvimento dos seguintes componentes de uma habitação:
fundação, estrutura (pilar), fechamento de parede e cobertura, com sugestões de
montagem. Ressalta-se que os modelos de montagem sugeridos não foram, ainda, objeto
de análise experimental em escala real.
2

REÚSO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

O cenário onde se justifica a opção de reúso de materiais de construção envolve, entre
outros, os seguintes aspectos:
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 A construção civil representa boa parcela da atividade econômica do Brasil e
isto quer dizer, também, extração de grande quantidade de matéria-prima da
natureza.
 O déficit habitacional brasileiro insiste em permanecer entre cinco e seis milhões
de moradias (IPEA, 2013), independentemente dos altos e baixos da economia crescemos significativamente nos anos 90 e na primeira década do segundo
milênio e voltamos praticamente à estagnação nos últimos quatro anos. As
iniciativas governamentais não levam em conta, de forma adequada, a
complexidade social e demográfica do país. Estabelecem-se metas que não
resolvem um problema crônico.
 Falsa ideia, por parte da sociedade, de projetistas e de construtores, de que os
recursos naturais são inesgotáveis, o que alimenta a cultura do desperdício.
 Falta de cultura de preservação de construções antigas e em perfeito estado de
conservação, ocasionando excesso de demolições, pressionadas pela especulação
imobiliária.
Para cada um desses aspectos o reúso de materiais aparece como boa alternativa de
solução parcial dos problemas mencionados, conforme mostra a Tabela 1.
Tabela 1 - Reúso de materiais como solução para problemas da construção
habitacional no Brasil.
Aspectos do cenário brasileiro
urbano de construção habitacional

Reúso de materiais permite:

Atividade industrial expressiva e
exploração de matérias-primas.
Déficit habitacional.

Redução do volume de materiais retirados da natureza.

Cultura do desperdício.

Promover a cultura de que se deve economizar,
reaproveitar, reciclar e reutilizar.

Demolições em excesso,
pressionadas pela especulação
imobiliária.

Atrelar-se a essa realidade, para fomentar o setor de
consumo de materiais reutilizáveis em bom estado tijolos, portas, janelas, telhas, portões, perfis, tubos, etc.

Construção de habitações de baixo custo.

Demolições com separação dos materiais por classes, a fim de descartá-los
corretamente, comercializá-los como resíduos ou mesmo reutilizá-los, costumam ser
raras nas cidades brasileiras em que não existe política pública para os resíduos sólidos.
A Figura 1 mostra um caso isolado na cidade de Juiz de Fora, onde o poder público não
exige a demolição seletiva e não oferece estrutura para receber os resíduos separados
para reciclagem.
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Figura 1 - Caso raro de demolição de residência com retirada cuidadosa dos
materiais para reúso em Juiz de Fora.

É importante mencionar, também, que tanto a reciclagem quanto o reúso de materiais,
para serem considerados eficazes do ponto de vista ambiental, devem ser objeto de uma
Análise de Ciclo de Vida, considerando seus impactos (emissão de CO2 e consumo de
energia, por exemplo) na extração de matéria-prima, transporte, produção, aplicação,
manutenção , demolição e descarte (ou reúso reciclagem). Esta análise não será objeto
do presente trabalho.
3

METODOLOGIA

Para atingir os objetivos propostos, a metodologia utilizada consistiu em pesquisa
bibliográfica de exemplos de reúso de resíduos em habitações e envio de questionário a
indústrias da região de Juiz de Fora, potenciais geradoras de resíduos como chapas,
perfis, tubos, estacas e recipientes. O questionário continha perguntas sobre quantidade
gerada, características físicas (volume, peso, forma), origem, material constituinte e tipo
de descarte. Para seleção das indústrias foi utilizado o Cadastro Industrial 2011 da
FIEMG - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Com a análise dos dados
obtidos foram desenvolvidas as propostas de alternativas construtivas e o projeto de
uma residência com a reutilização dos resíduos selecionados.
Os resíduos foram selecionados de modo que apresentassem o maior número possível
dos seguintes requisitos de qualidade:
 Facilidade de aplicação, sem necessidade de mão-de-obra especializada, como
soldador, torneiro mecânico;
 Mínima necessidade de tratamento prévio, como cortes, lixamento, soldas,
limpeza com solventes, etc.
 Facilidade de retirada/desmontagem para novos reúsos, em caso de demolição
da construção;
 Não ser causador de poluição ou apresentar possibilidade de absorção pelo
ambiente;
 Custo (aquisição + aplicação) não superior ao de um componente convencional.
4

RESULTADOS

O número de questionários respondidos foi muito pequeno - apenas quatro, de 36
enviados. Acredita-se que haja pouca motivação em torno do tema por parte das
indústrias locais, ou que haja receio de fornecer informações sobre resíduos, quando não
são seguidas normas ambientais. Com isso, a seleção de resíduos para a pesquisa passou
a ser baseada mais fortemente: a) na observação da tecnologia de construção local, onde
há predominância de sistemas construtivos baseados em estrutura de concreto armado,
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uso intensivo de fôrmas de madeira, materiais cerâmicos e argamassas, apenas para citar
os mais representativos em volume. Na cidade de Juiz de Fora são geradas de mil
toneladas diárias de resíduos de construção civil (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA,
2010), destinadas ao aterro sanitário, sem reciclagem; b) nos resíduos presentes em
depósitos de vendas de materiais usados.
Na Tabela 2 são apresentados os resíduos selecionados e as respectivas possibilidades
de reúso/aplicação:
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Tabela 2 - Resíduos selecionados e posibilidades de reúso.
RESÍDUO

REÚSO/APLICAÇÃO

Restos de estacas prémoldadas de concreto para
fundação profunda (Figura 2).

Pilar de reforço de canto de parede.

Recipientes plásticos - bombonas (Figura 3).

Forma para fundação rasa - bloco
isolado.

Paletes de madeira (Figura 4).

Painel de fechamento de cômodo
(paredes externas e internas)

Entulho de obra (concreto, cerâmica,
argamassa) reciclado como agregado (Figura 4).

Enchimento do sanduíche de painéis
de palete.

Tapumes descartados de canteiros de obras
construídos com telhas metálicas (Figura 5).

Cobertura.

Escoras de eucalipto.

Estrutura do telhado.

Contêinier metálico oriundo de transporte de
cargas (Figura 5).

Parede ou cômodo.

Figura 2 - Restos de estacas prémoldadas de concreto. Reúso como pilares.

Figura 3 - Bombona plástica. Reúso como fôrma para bloco de fundação.

Figura 4 - Paletes de madeira e agregado reciclado de resíduo de construção civil
para reúso como painéis de fechamento e enchimento para paredes de uma
habitação, respectivamente.
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Figura 5 - Tapume de obra de telha de alumínio para reúso como cobertura e
contêineres metálicos para reúso como paredes ou cômodos inteiros.

No Quadro 1 são assinalados os requisitos de qualidade que os materiais e resíduos
podem apresentar, a depender de seu estado de conservação e de características
específicas, como dimensões.
Quadro 1 - Cruzamento materiais selecionados x requisitos de qualidade.

Fácil
aplicação

REQUISITOS DE QUALIDADE
Mínima
Fácil
Não causa Custo
necessidade de
desmontagem
poluição
baixo
tratamento prévio

Restos de
estacas de
concreto.
Recipiente
plástico
Paletes de
madeira
Agregado
reciclado
Telha
metálica
descartada
Escoras de
eucalipto
Contêiner

5
5.1

PROPOSTAS DE MONTAGEM
Recipiente plástico como fôrma para fundação

A proposta constitui-se no reúso de bombona plástica de 50 litros ou similar como
fôrma para bloco isolado de fundação em terrenos firmes na superfície (Figura 6). Tratase de um reúso que evita o uso de madeira. Cada caso deverá levar em conta as cargas
atuantes, a resistência do terreno e a área da base da bombona, que poderá ser aberta no
fundo para melhor contato como o solo, evitando deslizamentos em terrenos inclinados.
Após ser utilizada como forma, a ideia é dar um segundo ou mais usos à bombona.
Quando não for mais possível o reúso, seria descartada como plásticos para reciclagem.
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5.2

Resto de estaca como pilar

O processo de cravação de estacas prémoldadas de concreto em grandes edifícios gera
sobras, com pedaços relativamente grandes, de acordo com as caraterísticas do terreno
de cada obra. As estacas de seção 20 cm x 20 cm, ou próximas, encaixadas nos blocos
de fundação, podem servir como pilares para uma construção baixa (Figura 6), sem
compromisso estrutural, apenas como reforço de canto dos cômodos. Provavelmente, os
trechos reutilizados não terão a altura exata do pé direito da edificação e, portanto, será
necessária a realização de emendas ou cortes.
Figura 6 - Reúso de bombona plástica como fôrma de bloco de fundação e trecho
de estaca de concreto como pilar.

5.3

Paletes de madeira como envelope da edificação e divisórias internas

Foi idealizado um “sanduíche” formado por painéis duplos de paletes de madeira
preenchidos com concreto de resíduos de construção civil (cerâmica, concreto e
argamassa) - Figura 7. Evitou-se conceber uma casa apenas de madeira, que poderia ser
considerada frágil e pouco durável. Na Figura 8 pode-se observar o detalhe do encaixe
dos painéis de fechamento com o pilar de canto dos cômodos. No trabalho de
Baungarten (2012), os paletes foram todos desmontados para refazer painéis inteiriços.
A presente proposta consiste em desmontar apenas parte deles e usar as réguas
resultantes da desmontagem para formar uma veneziana na face externa das paredes
(Figura 9), com a finalidade de evitar penetração de água de chuva. O lançamento do
concreto deve ser feito diretamente nos painéis de palete já fixados, com cuidados
especiais para evitar vazamento. O acabamento da parte superior da parede pode ser
visto na Figura 11.
Figura 7 - Parede de camada dupla de paletes de madeira - vista em planta.

Figura 8 - Detalhe do encaixe do painel de palete no pilar de estaca de concreto,
com utilização de cantoneiras metálicas para fixação - vista em planta.
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Figura 9 - Parede de camada dupla de paletes de madeira preenchida com
concreto de resíduo de construção civil reciclado - vista em corte.

5.4

Telhado

Pensou-se em executar a cobertura com reaproveitamento de tapumes de obras cercadas
com telhas metálicas. Para melhoria do conforto térmico, réguas de paletes desmontados
podem compor o forro sob as telhas (Figura 10 e Figura 11).
Figura 10 – Detalhe do telhado.

Figura 11 - Detalhe do acabamento parede/cobertura
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5.5

Contêiner

Além dos painéis de palete, optou-se por criar um cômodo de contêiner metálico,
resíduo descartado pelo setor de transporte de cargas. Após alguns anos de uso, eles
acabam sendo inutilizados. Os contêineres são caixas de aço com dimensões fixas. Na
presente pesquisa adotou-se o contêiner de 6 m de comprimento e 2,5 m de largura.
Por serem de aço, essas peças conduzem muito calor e necessitam de tratamento
térmico, principalmente na cobertura. A solução encontrada foi o emprego de lona
plástica e argila expandida sobre o teto. Optou-se por utilizar o contêiner apenas na área
molhada da casa, de modo a construir uma única parede hidráulica.
6

PROJETO ARQUITETÔNICO

Foi desenvolvido o projeto arquitetônico de uma casa de um pavimento, com um quarto,
uma sala, um banheiro, cozinha e área de serviço, totalizando 50 m² de área construída e
42 m² de área útil, mostrado na Figura 12.
Figura 12 - Projeto arquitetônico - casa a ser construída com reúso de resíduos.

Sala - perspectiva

Sala - perspectiva
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7

CONCLUSÃO

Como resultados principais, foram apresentados resíduos comumente encontrados na
região de Juiz de Fora, alguns deles também em outros centros urbanos do Brasil, como
recipientes plásticos, restos de estacas, resíduos de construção civil, paletes de madeira,
telhas metálicas e contêineres, com propostas de montagem de uma habitação a partir do
reúso destes resíduos. Existem outras inúmeras outras possibilidades e, ressalta-se, cada
proposta deve passar, antes da aplicação real, pela montagem de um protótipo e por
análise de desempenho, considerando a recente publicação da norma ABNT NBR
15.575:2013 Edificações Habitacionais - Desempenho. Essa análise é essencial e poderá
complementar a presente pesquisa, assim como o desenvolvimento de componentes
para outras partes de uma habitação como pisos, escadas, portas e janelas, aqui não
apresentadas. Acredita-se que as montagens mostradas estejam ao alcance de usuários
de diferentes classes, principalmente os de menor poder aquisitivo, dada a simplicidade
da técnica construtiva proposta e da abundância local dos resíduos a serem reutilizados.
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RESUMO
O declínio progressivo da disponibilidade de matéria prima para o processo de industrialização tem levado à
busca de estratégias para manutenção da produção, como a reciclagem e o reaproveitamento de resíduos. A
utilização dos resíduos de etileno-acetato de vinila (EVA), gerados em grandes quantidades pelas indústrias
de calçados, é uma alternativa viável na produção de blocos de vedação, sem função estrutural. Este artigo
apresenta uma análise do desempenho térmico de blocos EVA em comparação com blocos de concreto. A
pesquisa foi desenvolvida em uma disciplina de Mestrado, que abordava o uso de materiais não convencionais
na arquitetura, e se integra a uma pesquisa em andamento sobre o desempenho térmico de blocos EVA. O
estudo experimental iniciou-se a partir da confecção, em laboratório, dos blocos EVA e de concreto para
montagem de duas mini paredes, as quais foram subdivididas em blocos vazios e blocos preenchidos com o
mesmo material do bloco, para serem submetidas a testes em uma câmara térmica de laboratório. Nesses
experimentos, uma das faces da amostra foi aquecida através de uma fonte de calor e a outra foi refrigerada. O
ensaio de cada amostra durou 24h, onde as temperaturas superficiais foram registradas por meio de
termopares conectados a um sistema de aquisição (MX840A). Foram feitos os cálculos de desempenho
térmico (NBR 15220-2/2005) e a partir da obtenção das médias das temperaturas por hora e da verificação da
diferença entre o lado aquecido e refrigerado, foi realizada uma análise comparativa do desempenho térmico
das duas mini paredes, tanto do lado preenchido quanto do lado em que os blocos mantiveram suas câmaras
internas de ar. Os resultados apontaram um melhor desempenho nas amostras executada com blocos EVA.
Acredita-se que o agregado de EVA presente na composição do bloco contribuiu para a melhora do
isolamento térmico.
Palavras-chave: Bloco EVA, bloco de concreto, desempenho térmico.

ABSTRACT
The progressive decline in the availability of raw materials for the industrialization process has led to the
search of strategies for maintaining production, such as recycling and reuse of waste. The use of ethylene
vinyl acetate (EVA) waste, generated in large quantities by the footwear industry, is a viable alternative in the
production of bricks with no structural function. This article presents an analysis of the thermal performance
of EVA blocks compared to concrete blocks. The research was developed during a Masters assignment, which
addressed the use of unconventional materials in architecture, and integrates the ongoing research on the
thermal performance of EVA blocks. The experimental study started with the preparation in the laboratory of
EVA and concrete blocks for building two mini walls, which were subdivided into filled and hollow blocks,
to undergo tests in a laboratory thermal chamber. In these experiments, one side of the sample was heated
using a heat source and the other was refrigerated. The test lasted 24 hours for each sample, where the surface
temperatures were recorded using thermocouples connected to a data acquisition system (MX840A).
Calculations of thermal performance (NBR 15220-2/2005) were made and the resulting means of the hourly
temperatures and the difference between the hot and cold sides resulted in a comparative thermal performance
analysis of the two mini walls, which were made half with filled blocks, half with hollow blocks. The results
showed a better performance in the samples built with EVA blocks. We believe that the addition of EVA in
the composition of this block contributed to the improvement of thermal insulation.
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Keywords: EVA block, concrete block, thermal performance.

1 INTRODUÇÃO
Dentro dos processos de industrialização são gerados resíduos indesejáveis cuja destinação
inadequada, como o lançamento direto ao meio ambiente ou a queima indiscriminada,
contribui para o agravamento de problemas ambientais. A exploração intensa de recursos
naturais tem provocado um declínio progressivo na disponibilidade de matéria prima para a
produção industrial. A construção civil é um dos setores da economia que mais consome
recursos naturais e a escassez crescente de recursos tem encarecido a matéria prima.
Impulsionado por políticas que incentivam a sustentabilidade, esse setor busca saídas para
essa realidade através de novas tecnologias, materiais e sistemas construtivos.
A reciclagem e o reaproveitamento de resíduos tornaram-se estratégicos em termos de
política econômica e industrial. Assim, estão sendo cada vez mais procuradas formas
diversas e oportunidades de valorização de resíduos nos materiais e componentes de
construção civil industrial (ROCHA e CHERIAF, 2003). As legislações ambientais tem se
tornado mais rigorosas, obrigando os geradores de resíduos a tratá-los de maneira
adequada, e despertado para novas políticas de minimização e reciclagem de resíduos
(MELO e FILHO, 2009). Conforme Andrade e Medeiros (2012), a reutilização de resíduos
evita o descarte de materiais não biodegradáveis na natureza e possibilita seu uso como
matéria prima de baixo custo para diversos setores da construção civil.
De acordo com Garlet apud Melo e Filho (2009), alguns desses resíduos, como o
copolímero de etileno-acetato de vinila (EVA) gerados em grandes quantidades pelas
indústrias de calçados, são apenas parcialmente (cerca de 20%) reaproveitados no próprio
processo de produção, devido às limitações de suas características físicas. Segundo Garlet e
Greven (1997), o EVA apresenta características importantes, como a alta elasticidade,
flexibilidade, resistência mecânica, soldabilidade, elevada resistência à quebra sob tensões
ambientais e também a baixas temperaturas. Estudos têm ressaltado as qualidades da
utilização de resíduos de EVA na produção de concreto leve (GARLET, GREVEN, 1997),
placas de concreto leve (MEDEIROS, ANDRADE, 2012) e blocos de concreto (MELO,
FILHO, 2009), (FILHO, 2005). Tais estudos atestam a viabilidade do uso de resíduos de
EVA e confirmam as vantagens de algumas de suas propriedades físicas para a confecção
de produtos para a construção civil. De acordo com Silva, Cahino e Melo (2012), a
geometria, a espessura dos blocos EVA, bem como o teor de EVA incorporado,
influenciam no desempenho térmico dos componentes. Neste artigo busca-se complementar
tais estudos e elevar a confiabilidade de suas aplicações.
2. OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é estudar um componente não convencional, o bloco EVA, e
avaliar seu desempenho térmico em comparação de mini paredes executadas com o de um
material convencional, o bloco de concreto, levando em consideração a presença e a
ausência da câmara de ar não ventilada nos dois tipos de blocos.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Inicialmente foram produzidas mini paredes com dimensões de 1,0m x 1,0m, formadas por
blocos EVA (Figura 01a) e blocos de concreto (Figura 01b) para serem utilizadas, como
amostras, nos testes de desempenho térmico em câmara térmica de laboratório.
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Figura 01-(a) Bloco EVA 9 x 19 x 39; (b) Bloco de concreto 9 x 19 x 39

(b)

(a)

Fonte: Acervo dos autores

Os blocos EVA nas dimensões 9 cm x 19 cm x 39 cm foram fabricados com dosagem 1:5
(cimento: agregado, em volume) sendo a proporção entre os agregados graúdos (EVA Dmáx=9,5 mm) e miúdos (areia - Dmáx=2,4 mm) 60% e 40%, relação água cimento de 0,55
(sempre utilizando o cimento Portland CP II F 32), adotando-se os controles de produção
consolidados em pesquisas anteriores (DE MELO & LIMA FILHO, 2009). Os ensaios de
granulometria do EVA e da areia foram feitos segundo a norma NBR NM 248 (ABNT,
2003). Após a separação e dosagem, a mistura dos materiais seguiu as seguintes etapas:
molhagem da betoneira; inserção do agregado graúdo (EVA) + 1/3 de H2O (misturado por
01 minuto); acréscimo de cimento (misturado por 2 minutos); adição de 2/3 H2O + areia
(misturado por 03 minutos) e verificação da consistência da mistura moldável com o “teste
da mão”.
Figura 02 - Mistura do material para a moldagem dos blocos EVA

Fonte: Acervo dos autores

Os blocos de concreto, foram moldados nas mesmas dimensões que o bloco EVA (9 cm x
19 cm x 39 cm) e fabricados com traço 1:8,6. As etapas de mistura obedeceram os
procedimentos convencionais. As moldagens dos blocos EVA e de concreto foram feitas na
máquina vibro-prensa semi-automática (Figura 03a). Foram feitos 18 blocos de EVA e 18
blocos de concreto, após a moldagem, foram levados para cura em uma câmara úmida
(Figura 03b), onde permaneceram por 24 horas. Em seguida foram colocados em tanques
de cura com água saturada e cal (Figura 03c), e retirados para secagem 02 (dois) dias antes
da execução da mini parede. Para viabilizar o ensaio de resistência à compressão, foram
mantidos alguns blocos no tanque até completarem 28 dias de idade e estarem aptos para o
teste. Nestes ensaios de resistência à compressão, a partir de cinco exemplares, tendo como
média encontrada valores maiores do que 1,30Mpa para o bloco de concreto e 1,56Mpa
para o bloco de EVA.
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Figura 03- (a) máquina vibro-prensa semi-automática; (b) câmara úmida; (c) tanques
de cura

(a)

(b)

(c)

a

Fonte: Acervo dos autores

Após o processo de moldagem, cura e verificação da resistência à compressão dos blocos,
foram construídas duas mini paredes de 1m2: uma mini parede de blocos EVA (Figura 04a)
e outra de blocos de concreto (Figura 04b); ambas divididas ao meio por material isolante
térmico (isopor). Uma das metades das mini paredes, tiveram as câmaras de ar de seus
blocos preenchidas- o preenchimento foi feito com o mesmo material usado na composição
de cada bloco-, enquanto a outra metade das mini paredes permaneceram com os blocos
vazios. Dessa forma foi possível analisar o desempenho térmico de cada parte das mini
paredes (blocos vazios, presença de câmara de ar; e blocos preenchidos)
Figura 04- (a) mini parede com blocos EVA preenchidos e vazios; (b) mini parede com
blocos de concreto preenchidos e vazios

(b)

(a)

Fonte: Acervo dos autores

Adotou-se como regra realizar os ensaios somente 03 dias após a execução das mini
paredes. A instrumentação foi realizada dentro de uma câmara térmica (8,32 m2) de forma a
analisar comparativamente o desempenho térmico dos blocos EVA (vazios e os
preenchidos com o mesmo material que compõe os blocos EVA) e dos blocos de Concreto
(vazios e os preenchidos com mesmo material que compõe os blocos de concreto).
Figura 05- Câmara térmica: (a) lado aquecido e refrigerado da câmara térmica;
(b) divisória em gesso acartonado com espaço para mini parede (amostra)

(b)

(a)
Gesso
acartonado
Amostra
de mini
parede
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Fonte: Acervo dos autores

A câmara térmica do Laboratório de materiais e estruturas da UFPB (LABEME) (Figura
05) é subdividida em dois espaços, para que um seja aquecido e o outro refrigerado (Figura
05a). Na parede central- divisória de isolamento- feita de gesso acartonado, está o espaço
para colocação da mini parede a ser avaliada (Figura 05b). A instrumentação das mini
paredes foi feita através da fixação de termopares no centro geométrico de cada bloco,
coincidindo sempre com a câmara de ar nas amostras de blocos vazios. Os fios foram então
conectados a um sistema de aquisição de dados (MX840A da HBM) programado para
registrar os valores das temperaturas a cada minuto (Figura 06).
Figura 06- Esquema da localização dos termopares nas faces das mini paredes

(b) Identificação e
posição dos termopares
face “exposta” ao
calor. Parte com bloco
vazio (BV) e bloco
preenchido (BP)

(a) Identificação e
posição dos termopares
face “oposta” ao calor.
Parte
com
bloco
preenchido (BP) e bloco
vazio (BV)
Fonte: Acervo dos autores

O ensaio de variação de temperatura seguiu o procedimento descrito por Silva, Cahino e
Melo (2012), tendo uma duração de 24 horas de medições para cada mini parede (Figura
07). A instrumentação dos corpos de prova se fez com oito termopares compostos por fio
cobre (+) e constantan (-), com bainha e isolante de plástico. Estes foram distribuídos da
seguinte forma: quatro termopares colocados na face exposta ao calor, e quatro termopares
colocados na face oposta em posições correspondentes. Todos os termopares foram
protegidos com isopor, para evitar que eventuais trocas de calor, por convecção,
comprometessem os resultados.
Figura 07- Imagem com termopares instalados na mini parede com bloco de EVA
(a)Face submetida a fonte de calor (b) Face oposta a fonte de calor

(a)

(b)

Fonte: Acervo dos autores

Nos ensaios, utilizou-se uma fonte de calor dispersa por meio de um dispositivo projetado
especificamente para esse fim, composto de uma caixa metálica de dimensões 73,5cm x
62cm x 18cm com uma base elevada a 0,38m do piso contendo 12 lâmpadas incandescentes
(150W) totalizando 1.800W de potência. Esse dispositivo foi posicionado a uma distância de
1m da mini parede, de forma que o calor incidisse em toda sua superfície.
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Na sistematização dos dados, foram consideradas as temperaturas identificadas pelos oito
termopares, através das médias finais por hora para cada face das mini paredes, nas metades
com blocos preenchidos e vazios. Com essas médias foram determinadas as variações
médias de temperatura entre as faces exposta e oposta ao calor de cada mini parede. A
temperatura média global para cada face das amostras ensaiadas foi calculada sem
considerar os dados registrados nas 4 horas iniciais, levando em conta que este é um
período em que as temperaturas nos termopares ainda estão tendo grande oscilação.
Para complementar a análise do desempenho dos materiais utilizados na fabricação das
mini paredes e dos componentes foram realizados cálculos de desempenho térmico,
segundo a norma de desempenho térmico 15220-2 (ABNT, 2005a).
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
A análise foi realizada em três etapas. Primeiramente mediu-se o desempenho da mini
parede com blocos de EVA, cujos dados são apresentados a seguir. A segunda etapa traz os
resultados para a mini parede de blocos de concreto. Na etapa final foi realizada uma
análise comparativa entre os dois resultados.
Etapa I - Desempenho térmico da mini parede com blocos de EVA
A figura 09 apresenta o gráfico das temperaturas coletadas durante as 24h de ensaio da mini
parede com bloco EVA. Observou-se que na face exposta à fonte de calor, a metade da
parede com blocos preenchidos apresentou uma temperatura superficial média em torno de
37OC, enquanto que a metade da parede composta por blocos vazios apresentou temperatura
em torno de 38OC.
Na face oposta à fonte de calor (lado resfriado), a metade da parede com blocos vazios
registrou uma temperatura média de 27OC enquanto que, na parte com blocos preenchidos,
as temperaturas coletadas ficaram em torno de 25OC. Percebe-se também que somente após
as quatro primeiras horas as temperaturas alcançam um patamar constante de temperatura,
apresentando pequenas variações durante as horas seguintes.
Figura 09- Gráfico da temperatura nas faces da mini parede com blocos em EVA

Fonte: Elaborado pelos autores
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Na face oposta ao calor, a metade com blocos EVA preenchidos apresentou menores
temperaturas, no entanto, observa-se que, considerando a amplitude da diferença entre as
temperaturas médias das duas metades (com blocos preenchidos e vazios) nas faces oposta
e exposta ao calor, a parte com blocos vazios de EVA apresentou menor amplitude – cerca
de 11OC contra os 12OC registrados na metade da amostra com blocos preenchidos–.
Quanto à temperatura global (média dos termopares de cada face da mini parede,
desprezando as quatro primeiras horas iniciais) observa-se que o bloco de EVA vazio
apresentou menor variação de temperatura entre a face oposta e exposta ao calor. A
diferença entre as temperaturas globais foi de apenas 1OC (Tabela 01).
Tabela 01- Temperatura global da mini parede com bloco EVA
TEMPERATURA GLOBAL NA MINI PAREDE COM BLOCOS EVA
Bloco

Face aquecida
(OC)

Face
refrigerada(OC)

Variação de temperatura entre a
face aquecida e refrigerada ( OC)

Bloco preenchido

37,6

25,4

12,1

Bloco vazio

38,4

27,3

11,1

0,8

1,9

1,0

Variação entre bloco
vazio e preenchido
Fonte: Elaborado pelos autores

Etapa II- Desempenho térmico da mini parede com blocos de concreto
A figura 10 mostra as temperaturas coletadas durante as 24 horas de ensaio na mini parede
com blocos de concreto preenchidos e vazios. Pode-se observar que, tanto na face exposta à
fonte de calor (~38ºC) quanto na face oposta (~28ºC) as duas partes da mini-parede (com
blocos preenchidos e blocos vazios) apresentaram desempenho semelhante.
Figura 10- Gráfico da temperatura nas faces das mini paredes com bloco de concreto

Fonte: Elaborado pelos autores

Os valores encontrados nas médias das temperaturas dos termopares utilizados mostra uma
diferença de apenas 0,2ºC entre as metades com blocos de concreto preenchidos e vazios.
Os resultados indicam que, no caso da mini parede com blocos de concreto, o fato de o
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bloco ser preenchido ou vazado não apresentou diferença significativa na redução da
variação de temperatura (Tabela 02).
Tabela 02- Temperatura global da mini parede com bloco de concreto
TEMPERATURA GLOBAL NA MINI PAREDE COM BLOCOS DE CONCRETO
Face
Face refrigerada
Variação de temperatura entre a
Bloco
aquecida (OC)
(OC)
face aquecida e refrigerada (OC)
Bloco preenchido
37,7
27,7
10.0
Bloco vazio
37,9
27,7
10.2
Variação entre bloco
0.2
0
0.2
vazio e preenchido
Fonte: Elaborado pelos autores

Etapa III- Comparação do desempenho térmico das mini paredes de EVA e de Concreto

Os resultados obtidos com a mini parede de blocos EVA indicam que o bloco preenchido
apresenta desempenho térmico ligeiramente melhor que o bloco vazado. Com relação à
diferença entre os blocos de EVA e de concreto, acredita-se que o agregado de EVA
presente na composição do bloco tenha contribuído para melhorar o isolamento térmico.
Nas temperaturas médias globais (Figura 11), pode-se observar que a diferença de
temperatura entre a parte da amostra com blocos de EVA vazios apresentou melhor
desempenho térmico que a de blocos de concreto vazios e preenchidos. Já a amostra com
blocos EVA preenchidos, teve melhor capacidade de isolamento que a amostra com blocos
de concreto preenchidos e também do que a amostra de blocos de concreto vazios.
Figura 11- Temperaturas médias globais (ºC) e suas variações para cada termopar
Amostra
bloco EVA vazio
Média da variação= 11,1ºC
Amostra
bloco EVA preenchido
Média da variação= 12,1ºC
Amostra
bloco de concreto vazio
Média da variação= 10,2ºC

Face exposta Face oposta Média das
ao calor
ao calor temperaturas
Fonte: Elaborado pelos autores

Amostra
bloco de concreto preenchido
Média da variação= 10ºC

A diferença das variações de temperatura entre as amostras de blocos de EVA preenchidos
e de blocos de concreto preenchidos foi de aproximadamente 2,1ºC. O bloco de EVA
preenchido teve uma variação média de 12,1ºC e o de concreto vazio, 10ºC. Em
contrapartida, a diferença entre a variação das amostras de blocos vazios (EVA e concreto)
foi de 0,9ºC, onde a variação de temperatura na amostra com blocos de EVA vazios (~11,1)
foi maior que a com bloco de concreto vazios (~10,2), caracterizando um melhor
isolamento da amostra com os blocos EVA. A face oposta ao calor da amostra com blocos
EVA preenchidos permaneceu durante todo o ensaio com temperaturas mais amenas que a
dos blocos EVA vazios. Enquanto isso na face exposta ao calor das amostras de com blocos
EVA, os blocos vazios e preenchidos permaneceram com as temperaturas bem próximas.
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Quanto as mini parede de concreto, as temperaturas foram muito próximas no decorrer das
24horas de ensaio, tanto na face exposta ao calor quanto na oposta (Figura 12).
Figura 12- Gráfico do comportamento térmico das mini paredes

Fonte: Elaborado pelos autores

Nos cálculos de desempenho térmico segundo a norma de desempenho, foram encontrados
os valores da resistência térmica, transmitância térmica, capacidade térmica e atraso
térmico dos blocos de concreto e dos blocos EVA (vazios e preenchidos). Através de dados
da condutividade térmica, densidade, calor específicos dos materiais. Os cálculos foram
desenvolvidos, tendo como base a norma 15220-2 (ABNT,2005a) e os valores encontrados
podem ser observados na Tabela 03.
Tabela 03 - Valores encontrados nos cálculos de desempenho térmico das mini paredes
Fatores de desempenho
térmico
Resistência térmica -Rt
(m2.K)/W
Resistência térmica total-RT
(m2.K)/W
Transmitância térmica- U
W/(m2.K)
Capacidade térmica- C
KJ/(m2.K)
Atraso Térmico-φ
horas
Fonte: Elaborado pelos autores

bloco EVA
preenchido

bloco EVA
vazio

bloco de concreto
preenchido

bloco de
concreto vazio

0,1385

0,1961

0,0527

0,1059

0,3086

0,3661

0,2227

0,2759

3,3

2,7

4,5

3,6

171,3

90,2

204,3

109,2

2,82

2,10

1,89

1,93

O bloco que apresentou a maior resistência térmica e melhores resultados de transmitância
térmica foi o de EVA vazio, o que pode ser justificado pela presença de câmara de ar no
bloco e pela porosidade do material. Com isso o bloco de EVA vazio e preenchido
fornecem melhor isolamento que os de concreto. O bloco que apresentou pior desempenho
no quesito resistência térmica (Rt), foi o de concreto preenchido. Conforme Figueira
(2005), uma capacidade térmica elevada não garante por si só uma melhor regulação
térmica na construção. Na capacidade térmica é levada em consideração a espessura dos
materiais, sua densidade e calor específico (ABNT, 2005a). Como a densidade dos blocos
preenchidos e vazios foram as mesmas (EVA ρ= 1900 Kg.m3; Concreto ρ= 2300 Kg.m3), o
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ideal para julgar o desempenho é levar em consideração a condutividade térmica (λ). O que
torna os blocos com EVA piores condutores de calor (EVA λ=0,61W/m.K; Concreto
λ=1,7561W/m.K). Dentre os blocos analisados o que apresentou o maior atraso térmico (φ)
foi o de EVA preenchido, tendo o valor de 2,82 horas, seguido pelo bloco de EVA vazio
com 2,10 horas. Os blocos de concreto vazios apresentaram o menor atraso térmico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com os resultados desta pesquisa, acredita-se que os blocos com adição de EVA
apresentam implicações eficientes no isolamento térmico. Percebeu-se também a
necessidade de pesquisas que informem valores consolidados de calor específico e
densidade do bloco EVA, visto que não há valores estabelecidos para cálculos de
desempenho térmico na norma 15220-2 (ABNT, 2005a), o que dificulta resultados mais
precisos de desempenho térmico. Neste estudo afirma-se que a amostra de mini parede
composta por blocos EVA preenchidos obteve melhor desempenho térmico que as demais
avaliadas. A ausência de porosidade dos blocos de concreto preenchidos provavelmente
influenciou na obtenção do pior desempenho térmico. Nas amostras de concreto verificouse que a presença da câmara de ar não contribuiu para uma diminuição considerável na
temperatura. Finalmente, confirmou-se o melhor desempenho das duas amostras de EVA
(blocos vazios e preenchidos) sobre as amostras de concreto simples. Esse estudo contribui
para estimular a utilização do EVA na produção de blocos de vedação na construção civil.
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RESUMO
Este trabalho, fruto de uma discussão realizada em dissertação de mestrado, aborda o impacto ambiental
decorrente do desperdício de materiais na etapa de execução de obras de uma edificação. A geração de
resíduos, principalmente o entulho gerado pelo setor da construção civil, contribui com mais da metade
do entulho gerado no Brasil. Ou seja, estas perdas relativas ao processo ou desperdício de materiais
representam aumento de custos dos insumos, uso inapropriado de recursos e custos operacionais de
caráter social. Portanto, a geração inadequada de entulhos devido às perdas e ao desperdício na obra
causam impactos ambientais relevantes com custos elevados para a sociedade e economicamente
inviáveis para a recuperação dos danos ambientais originados em função dos resíduos. É necessário
compreender que a ineficiência na produção, que contribui para este desperdício de material e serviço vai
muito além do gerenciamento do canteiro de obras. O desperdício é resultado da baixa qualidade do
processo de produção, da concepção inadequada do produto dissociada das soluções e elementos
construtivos acessíveis à região, ausência de comunicação entre projetos, planejamento, fornecedores e o
próprio gerenciamento operacional da execução da obra. Portanto, o objetivo do trabalho é fomentar uma
discussão teórica de correlação entre desperdício versus o impacto ambiental. Deste modo é possível
recorrer a pesquisas e trabalhos direcionados à gestão de projetos, planejamento de obras, qualidade da
produção e demais pesquisas focadas na produtividade e aumento de lucratividade para as empresas e
usar procedimentos e métodos para reduzir o impacto ambiental na etapa de execução da obra. Realizouse uma pesquisa bibliográfica acerca de produtividade, impacto econômico e sustentabilidade ambiental.
A gestão de desperdício é fruto de pesquisas referentes a controle de qualidade voltado para aumento da
produtividade e não por causa do impacto ambiental. No entanto, é possível aplicar gestão de desperdício
associada à gestão ambiental. Criando-se uma proporcionalidade entre impacto ambiental e desperdício, é
possível aplicar medidas para redução de impacto ambiental que beneficiam métodos de controle de
gestão na produção civil através de Gestão de desperdício, e Gestão de resíduos, reutilização dos entulhos
das construções. A proposta pretende correlacionar o benefício ambiental aos benefícios econômicos
justificando para o meio empresarial que adotar uma gestão para a redução de impacto ambiental também
pode ser economicamente atrativa para o setor da construção civil sob o aspecto econômico e social
baseado no equilíbrio do tripé da sustentabilidade.
Palavras-chave: Impacto Ambiental, Resíduos, Entulhos.

ABSTRACT
This paper, result of discussion in a master degree research program, describes and analyses the building
constructions issues and consequences of material dumping and wasted by building construction in
relationship with the environmental degradation. The civil construction dumping represents more than a
half of solid waste generated in Brazil, including all over Brazilian industries. It means construction
process wastes and material wastes represent an increasing of construction and social costs. Therefore,
the inadequate generation of debris due to the waste occurred in the construction work site causes
environmental impacts that represents over costs for society. Furthermore it becomes economically
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unviable for environmental damage recovering. So it´s important to comprehend that the inefficiency of
production contributes to materials wastes and underproductive services goes far beyond the
management of the construction site. The waste is the result of the low quality of the productive process,
the inadequate design of the product which is dissociated of constructive solutions, the lack of coherency
between plots, blueprints, projects, planning, schedule, material, supply, management and execution of
the work. Therefore, this paper intends to promote a theoretical discussion which is possible to relate the
problem of dumping x productivity closely associated to the waste and environmental impact. In this way,
it is possible to look towards the researches and papers analog to the plot plans and blueprints
management of projects, construction management, production control and many more researches
focused on productivity, profitability through procedures and methods of reducing environmental impact.
The literature intend to compare the research relating to productivity, economic impact, and the
researches regarding sustainability focused to environmental impact. The wasting management is
originated from quality control programs inherent to productivity. Thus, it is possible to apply measures
to the environmental impact reduction for works based on methods of managing control for building
construction productivity: dumping control, waste management, reuse of debris of buildings. The
proposition intend to link the environmental benefit and the economic benefits justifying that adopting a
environmental degradation impact reduction program can become attractive for the civil construction
companies and contractors in many aspects such a social and economical aspects supported on
sustainability tripod concept.
Keywords: Environmental Impact, Wastes, Dumping.

1

INTRODUÇÃO

Desde suas origens, a arquitetura apresenta uma relação íntima entre a concepção,
técnica construtiva e matéria-prima. As adequações dos abrigos em relação à
disponibilidade de matéria-prima, às condições climáticas de cada região somadas, às
peculiaridades de uso e às necessidades sócio-culturais de cada civilização
determinaram uma grande variação de estilos arquitetônicos.
A era industrial transforma a produção artesanal em produção de grande escala e o
avanço da tecnologia propicia novos produtos disponíveis ao mercado da construção
civil. Estes aspectos determinaram um conceito de arquitetura sem fronteiras e
universal. Segundo Mascaró, Claro e Schneider (1978), a industrialização gera materiais
que não são feitos na obra e sim fabricados e trazidos por vezes em longas distâncias.
As estruturas metálicas começam a cobrir grandes vãos com peças delgadas.
Com a revolução industrial, a arquitetura passa a ser fruto de novas possibilidades
estéticas e tecnológicas como solução para a grande explosão demográfica da época e
do descobrimento de novos materiais (LAMBERTS, DUTRA e PEREIRA, 1997).
A arquitetura internacional adota inicialmente o uso do aço como elemento estrutural e
posteriormente o substitui pelo Cimento Portland, refletindo uma sociedade
deslumbrada com a tecnologia. Esta sociedade considera a natureza apenas como uma
fonte inesgotável de recursos e como depósito de resíduos. A partir da década de 70 este
conceito começa a ser revisto quando a crise do petróleo dá um indicativo sobre a
escassez dos recursos naturais.
Por um lado, os paradigmas da comunidade internacional sofrem modificações. Por
outro lado, até meados dos anos 60 a autoconstrução era o modelo habitacional popular
predominante no Brasil. Apenas nos anos 80, com o crescimento demográfico brasileiro
acelerado, onde a população urbana atinge 67,8% da densidade demográfica, a
autoconstrução é substituída por construções habitacionais de larga escala. Esta
transição favorece ao desperdício na construção civil.
Nota-se que na fase de construção, ao considerar-se o ciclo de vida de um edifício,
existe uma parcela significativa de impacto ambiental, majoritariamente relacionada a
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perdas de materiais, geração de resíduos, interferências e poluição no entorno da obra.
Estas perdas relativas ao processo ou desperdício de materiais, representam gastos, uso
inadequado de recursos e custos operacionais de caráter social. Portanto, a geração
descontrolada de entulhos na obra causa impactos ambientais relevantes com custos
elevados para a sociedade e economicamente inviáveis para o poder público proceder a
recuperação dos danos ambientais.
A ineficiência na produção, que produz este desperdício de material e serviço, vai muito
além do gerenciamento do canteiro de obras. A qualidade do processo de produção
depende da concepção do produto, etapa que envolve planejamento e projeto,
comunicação com fornecedores através da gestão de suprimentos e o próprio
gerenciamento operacional da execução da obra.
Segundo Franchi et al. (1993), o termo perda expressa ocorrências evitáveis e
inevitáveis de consumo adicional dos insumos e o termo desperdício expressa a parcela
de perdas evitáveis.
As construtoras têm pouca influência sobre o controle de produção e processo de
obtenção de matérias-primas, fabricação de materiais e elementos de construção.
Inclusive pela expressividade econômica, as construtoras acabam ajustando
procedimentos de compra conforme dentro a agenda dos fornecedores. No entanto, as
construtoras têm grande potencial de gerenciar quase todos os procedimentos
operacionais nas fases de construção para redução de desperdício. Portanto, é de suma
importância que a execução da obra conte com recursos de controle partindo do
planejamento estratégico, projetos apropriadamente compatíveis e cronograma de obra e
controle operacional vinculados as etapas anteriores.
Segundo Maia Lima e Pacha apud Pelacani (2010), a origens das patologias na
construção civil em nove diferentes países, têm incidência média de 31% na etapa de
execução da obra e 38% no projeto.
Souza e Ripper (1998) constataram que estudos preliminares deficientes e anteprojetos
equivocados são responsáveis pelo desperdício e transtornos no processo executivo,
enquanto as falhas do projeto final de engenharia são responsáveis por manifestações
patológicas. Tais manifestações são originadas pela falta de compatibilização entre
projetos; especificação inadequada de materiais; detalhamento insuficiente ou errado;
detalhes construtivos inexequíveis; falta de padronização das representações e
convenções e erros de dimensionamento.
Desta forma, este artigo tem como objetivo perceber as implicações da construção de
edifícios e o impacto ambiental gerado na etapa de execução devido ao desperdício de
materiais e geração de entulhos ocasionados por deficiência no planejamento. Para tanto
será necessário destacar a importância do projeto e planejamento como ferramenta de
gestão de desperdício; realizar o controle de desperdício para redução do impacto
ambiental e destacar as implicações econômicas e sociais do desperdício na etapa de
execução dentro do ciclo de vida do ambiente construído.
2

REFERENCIAL TEÓRICO

A revisão bibliográfica aponta majoritariamente para o impacto econômico ocasionado
pelo desperdício no canteiro de obra. Naturalmente, encontra-se uma gama maior de
trabalhos de pesquisa relacionados à gestão de obras e gestão de processos. Com certa
dificuldade encontram-se referências bibliográficas tratando a respeito do impacto
social e ambiental gerado pelo desperdício de materiais na construção. No entanto, este
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assunto deverá ganhar notoriedade com a percepção das empresas para o paradigma de
sustentabilidade e interesse que a sociedade tem dado para a preservação ambiental.
2.1

Impacto Econômico

A consequência do desperdício representa um prejuízo para a construtora sob o aspecto
mercadológico que acaba repassando as despesas ao consumidor final através de um
produto mais caro que é obtido sem um benefício apropriado.
Segundo Formoso et al (1996), o conceito de perdas na construção civil é com
frequência associado unicamente aos desperdícios de materiais. No entanto, as perdas
estendem-se além deste conceito e devem ser entendidas como qualquer ineficiência
que se reflita no uso de equipamentos, materiais, mão de obra e capital em quantidades
superiores aquelas necessárias a produção da edificação. Neste caso, as perdas
englobam tanto a ocorrência de desperdícios de materiais quanto à execução de tarefas
desnecessárias que geram custos adicionais e não agregam valor. Tais perdas são
consequência de um processo de baixa qualidade, que traz como resultado não só uma
elevação de custos, mas também um produto final de qualidade deficiente.
A partir do momento em que a engenharia de produção começa a ganhar espaço dentro
da construção civil, o tema desperdício se torna assunto em pauta e objeto de estudo
relevante dentro do canteiro de obra. A busca pela compreensão das perdas em
produtividade e desperdício de material alavanca trabalhos de pesquisa em gestão de
obras e gestão de projetos respectivamente nesta ordem cronológica. Nota-se então a
relevância do projeto como referencial não apenas para a forma final do produto, mas
também para a qualidade da execução do mesmo até a manutenção na de fase pósocupação do edifício.
Segundo Salgado e Adesse (2006), a falta de conhecimento para embasar as escolhas
necessárias “ao negócio construir” responsável pela execução e atribuem os erros e
equívocos ocorridos nas obras ao projeto, transformando-o no “vilão da qualidade na
construção”. Conseguem um resultado importante para detecção de problemas
originados no projeto.
2.2

Impacto Social

A responsabilidade social das empresas não necessariamente entra em choque com o
aspecto econômico, pois procedimentos operacionais de segurança estruturados em
planejamento refletem na redução de desperdício de trabalho e consequentemente no
retrabalho. Por outro lado, o desperdício diminui o desempenho de produção, reduz a
segurança do grupo de trabalho, e interfere diretamente no cronograma de obra.
Acima de tudo, as implicações sociais não se restringem apenas ao entulho gerado e
atividades de obra, mas refletem em baixa qualidade de um produto final.
Os problemas relacionados ao déficit habitacional no Brasil não se restringem à falta de
moradia, mas também a inadequação dessa moradia, com aglomeração de pessoas e
ausência de infraestrutura básica (BRASIL, 2007).
Finalmente, os indicadores de desempenho cumprem um papel de fundamental na
motivação das pessoas envolvidas no processo. Sempre que uma melhoria esta sendo
implantada e importante que um ou mais indicadores de desempenho associados a
mesma sejam monitorados e sua evolução amplamente divulgada na organização. Neste
sentido, um projeto de melhoria visando a redução de perdas de materiais poderia
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inclusive ser empregado como um instrumento de marketing interno para um programa
da qualidade (FORMOSO et al, 1996).
2.3

Impacto Ambiental

Desde a etapa de concepção do projeto, desenvolvimento de componentes e a execução
da edificação, existem implicações sociais e ambientais. No entanto, apenas na etapa de
construção percebem-se as implicações originadas nas etapas de projeto e planejamento.
Abordar o ambiente construído sob o ponto de vista ecológico é trabalhar com novos
termos e pensamentos. Um deles é o conceito de entropia, que foi emprestado das Leis
da Termodinâmica. Entropia é a energia dissipada ou, como vem sendo utilizada hoje,
matéria e energia degradadas. Num sistema de alta entropia, como é a sociedade
humana atual, há grande dissipação energética e de matéria que não pode ser
reintroduzida ao sistema, torna-o altamente degradante. O foco seria atingir um sistema
econômico, social, espelhada nos sistemas ecológicos em que nada se perde, tudo se
transforma (YEANG, 2006)
3

IMPACTO AMBIENTAL GERADO POR DESPERDÍCIO DE MATERIAIS
E RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

O setor de construção civil é um gerador de resíduos sólidos de grande intensidade. A
execução de obra, no ciclo de vida útil da edificação, é a etapa que mais gera resíduo e
entulho depois da etapa de demolição. Consequentemente é uma etapa que produz um
grande impacto ambiental devido às perdas e desperdícios de material que são
destinados a áreas de deposição de entulho. Projetos inadequados, falta de gestão, baixo
custo de mão-de-obra e material, manejo de entulho e bota-fora sem responsabilidade
ambiental ratificavam a cultura do desperdício na construção civil. Com o surgimento
dos programas de gestão, controle de produção, onde o desperdício representa custos
para a empresa em um mercado cada vez mais competitivo. A questão do desperdício e
descarte dos meios produtivos, durante muito tempo foi tratada de forma secundária,
como ramificações de pesquisas de controle de produção e gestão de obras.
Segundo Moraes (1997), a questão do desperdício tem sido tratada subliminarmente à
gestão. Quando o foco é o desperdício, o problema gravita como sendo da alçada da
administração, como algo inerente à produtividade, como desatrelado do desempenho
organizacional, ou ainda como uma questão de eficiência ou mesmo atribuição da
qualidade e de seus programas.
Vargas et al (1997), apresenta outros dados alarmantes: o tempo de perda da mão-deobra dos serventes pode atingir 50% do tempo total, 100% da argamassa e perdida; e,
30% dos tijolos e elementos de vedação se transformam em entulho.
No entanto, a consideração de Vargas entre outros de seus contemporâneos em relação
ao desperdício estava focada ao controle de qualidade, produção e gestão ainda
dissociados da preocupação sobre o impacto ambiental. Considerações a respeito de
sustentabilidade na construção civil são recentes. Conceitos ambientais na construção
civil são emblemáticos e propagandistas como as ditas construções verdes que não
representam verdadeira eficiência para redução de impacto ambiental.
Por outro lado, os fornecedores da indústria da construção civil têm correspondido de
forma positiva devido ao endurecimento das leis ambientais e intensificação da
fiscalização. Financiadoras, como a Caixa Econômica Federal, já possuem selo
ambiental, resoluções do CONAMA prevêem a adequação de novos empreendimentos
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em conformidade com Licenciamentos Ambientais (LAP, LAI e LAO), Estudos de
Impacto de Vizinhança EIV e Estudos de Impacto Ambientais EIA-RIMA. A indústria
cimenteira adota medidas para melhorar o desempenho de seus processos produtivos
quanto à emissão de gases de efeito estufa, incluindo o monitoramento e inventário de
emissões, o desenvolvimento de programas de eficiência energética, o uso de adições ao
cimento e o uso de combustíveis alternativos. A Associação Brasileira de Cimento
Portland ABCP e o SNIC criaram um comitê de mudanças climáticas a fim de focar as
ações do setor para o tema, são: Resolução CONAMA sobre fontes fixas existentes,
Comitê de Mudanças Climáticas, Fóruns de Meio Ambiente.
Dentre os dados apresentados pela ABCP, foi selecionada a Figura 1: Composição
Média de Entulho no Brasil que se refere a composição média de entulho gerado no
Brasil. Os dados apresentados no gráfico apontam o significativo impacto ambiental
gerado por materiais associados à construção civil. Somando a argamassa, o concreto e
a cerâmica, estes materiais representam 92% do entulho gerado no Brasil. Portanto, o
entulho causado por desperdício de materiais na construção civil deve ser tratado
seriamente como questão ambiental sem ignorar o aspecto econômico.
Figura 1 – Composição Média de Entulho no Brasil
Argamassa

Outros

Concreto e Cerâmica

Orgânicos

1%

29%

63%

7%

Fonte: ABCP (2012)

Segundo a Resolução nº. 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA,
2002) - estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de resíduos da
construção, classificando-os em quatro diferentes classes:
• Classe A – resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados (tijolo,
concreto, etc);
• Classe B – resíduos reutilizáveis/recicláveis para outras indústrias (plástico,
papel, etc);
• Classe C – resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias viáveis
que permitam sua reciclagem (gesso e outros) e
• Classe D – resíduos perigosos (tintas, solventes, etc), ou contaminados (de
clínicas radiológicas, instalações industriais e outros).
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Conforme a ABRECON (2014), praticamente todas as atividades desenvolvidas no
setor da construção civil são geradoras de entulho. Embora nem toda perda se
transforme em resíduo, a quantidade de entulho gerado corresponde, em média, a 50%
do material desperdiçado. Dentre os materiais que mais contribuem com a geração de
entulho na construção civil estão a argamassa, o concreto e a cerâmica. Como estes
materiais pertencem a classe A podem ser reutilizados ou reciclados, colaborando
significativamente para com a gestão do desperdício.
O controle do desperdício é imprescindível para a redução de entulho. Segundo Barros
(1998), a argamassa de revestimento, que cai da parede e se torna entulho, atinge 10%
das perdas em uma obra com excelente controle de desperdício. Entretanto, este número
pode ser maior: a argamassa caída da parede que se torna entulho atinge 50% das perdas
em uma obra sem qualquer controle de desperdício.
Ao se utilizar como referência os traços apresentados pelo quadro 1, para cada 1 m³ de
produtos derivados do cimento (argamassa ou concreto produzido) tem-se um
desperdício médio de 20,3 kg ou 0,017m³ de cimento para uma obra com controle de
desperdício e 101,5 kg ou 0,085m³ de cimento para uma obra sem controle de
desperdício. Portanto, o controle de desperdício tem impacto relevante, tanto no aspecto
econômico, quanto no aspecto ambiental.
Quadro 1 – Argamassa de cimento e areia

Traço em
Volume

Cimento( Kg )

Cimento (m3)

Areia (m3)

1 : 6,0

230

0.190

1.150

1 : 7,0

200

0.170

1.170

1 : 8,0

180

0.150

1.200

Fonte: CANDY CCS (2014)

Segundo a ABCP (2013), foram consumidas aproximadamente 71 milhões de toneladas
de cimento no Brasil no ano de 2013. Se forem utilizadas as mesmas relações de perdas
segundo o exemplo anterior, seria possível afirmar que no Brasil se desperdiça
anualmente no Brasil uma média de 19,51 milhões de toneladas de cimento, um número
que oscila entre 7,09 a 35,48 milhões de toneladas de cimento. Além da perda, a média
de emissão de CO2 lançada anualmente na atmosfera devido ao desperdício seria entre
4,08 a 20,40 milhões de toneladas. Este valor dependeria apenas do controle de
desperdício.
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Figura 1 – Emissão média de kilogramas de CO2 por tonelada de cimento

Fonte: WBCSD – CSI (2012)

Portanto, a reutilização desta argamassa residual, pode representar uma redução de
desperdício de material, prejuízo financeiro e benefício ambiental. Um exemplo positivo
vem do Centro de Referência de Resíduos Sólidos da Construção Civil e Demolições –
CRCD, que é uma parceria entre o Instituto Nova Ágora de Cidadania – INAC e a
Fundação Banco do Brasil para apresentar soluções adequadas na gestão e o manejo dos
resíduos sólidos, principalmente os oriundos da construção civil e demolições. As
Usinas de Reciclagem de Entulho - UREs favorecem a diminuição do depósito irregular
de entulho e contribuem para a redução de extrativismo mineral através da reinserção do
agregado reciclado na cadeia produtiva da construção civil.

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Primeiramente, é necessário que o setor da construção civil tome consciência sobre sua
significativa constribuição em relação ao acúmulo de entulho, majoritariamente
argamassa, cimento e cerâmica em áreas de deposição de resíduos sólidos coforme
apresenta o gráfico da ABCP. Assim, é necessário que o setor assuma o compromisso
com a responsabilidade social e ambiental para a diminuição de desperdício de materiais
e redução de resíduos.
O desperdício de materiais e a redução da geração de entulhos dependem da
programação de uma gestão desperdício e gestão de resíduos, respectivamente
minoração de erros de processo e destinação do entulho de obra. Esta gestão depende de
um efetivo planejamento de produto concluído e compatibilizado em concordância com
um planejamento de processo em constante atualização.
A gestão de desperdício tem origem nos programas de qualidade e produtividade.
Portanto, o benefício ambiental está agregado nos resultados econômicos positivos.
Consequentemente, esta gestão é atrante aos olhos do empresário da construção civil e
naturalmente mais fácil de implantar. Por outro lado, a gestão de resíduos ou destinação
do entulho de obra, ainda não está associada ao benefício econômico a curto prazo, o
que a torna menos atrativa para o setor da construção. Quando realizada pode contribuir
para melhorias na qualidade do processo de obra e como bandeira para empresas que se
valem da publicidade do selo verde. Pode-se exemplificar com a CRCD, que criou um
selo verde chamado selo Entulho Reciclável, concedido às empresas que enviarem
resíduos selecionados para a reciclagem. Assim, além de agregar valor à marca da
empresa doadora, permitir-se-á também que ela disponha de uma assessoria para
manejo do material reciclado na obra.
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A exigência da legislação ambiental, em especial pela Lei da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e Resolução CONAMA 307/2002, de que se
realize a segregação dos resíduos nas obras será cada vez mais fiscalizada. Portanto, a
redução de resíduos em obra, tanto quanto iniciativas para reutilização do entulho, serão
economicamente relevantes para o setor de produção da construção civil que pretende
permanecer competitivo no mercado.
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RESUMO
A utilização do gesso na construção civil vem tendo um crescimento exponencial devido a sua alta
qualidade, baixo custo e facilidade de manuseio. Durante sua aplicação existe a geração de grande
quantidade de resíduo, e por consequência, um acréscimo de custo devido à necessidade de descarte
adequado. O objetivo desta pesquisa é estudar uma forma de reaproveitamento deste resíduo na própria
obra, calcinando-o e realizando sua mistura com pasta de gesso e retardador de pega (citrato de sódio),
visando verificar as alterações que ocorrem em suas propriedades mecânicas e no tempo de utilização,
buscando a redução de custos com o descarte e a minimização do impacto ambiental. Como metodologia,
o gesso e o resíduo foram caracterizados de acordo com os ensaios recomendados pela NBR 13207
(ABNT, 1994) e, utilizando-se um calorímetro de condução isotérmica, foram avaliados os tempos de
pega e o tempo de utilização, por meio do calor de hidratação. Para tanto, houve substituição do gesso
(em porcentagem de massa) por resíduo de gesso calcinado nas proporções 0, 10, 50, 90 e 100%,
utilizando-se citrato de sódio na proporção de 0,06% em relação aos materiais secos. O beneficiamento do
resíduo foi feito através da moagem, peneiramento, retificação da sua composição granulométrica e
calcinação a 150°C pelo período de uma hora. A fim de reduzir o resíduo depositado no meio ambiente e
poupar a matéria prima que é esgotável, os resultados indicam a possibilidade de se utilizar a mistura com
50% de resíduo e 0,06% de citrato de sódio.
Palavras-chave: Gesso, Reciclagem, Retardador de pega, Calor de hidratação.

ABSTRACT
The use of gypsum in construction presents an exponential growth because of its high quality, low cost
and easy handling. During the application there are large amount of waste generated, and consequently,
the cost grows due to the need for appropriate disposal. This research aims to study a form to reuse the
plaster waste at the construction site. The calcination of the residue and the mixture with the plaster was
done using or not the setting retardant (sodium citrate) to verify the changes in the mechanical properties
and the handle time, seeking to reduce cost of disposal and minimization of environmental impact. For
this, the plaster and the residue were characterized according to the tests recommended by the NBR
13207 (ABNT, 1994). It was used, also, an isothermal calorimeter conduction to study the setting time
and the handle time by the heat hydration. For this purpose, the gypsum was replaced (in mass%) of
calcined plaster residue in the proportions: 0, 10, 50, 90 and 100%, using sodium citrate at a ratio of
0.06% relative to dry materials. The residue was milled, sieved, and the granulometric composition was
done. Afterwards it was calcined at 150°C for a period of one hour. To reduce the waste deposited on the
environment and save the gypsum which is exhaustible, the results indicate the possibility of using the
plaster with 50% of residue and 0.06% of sodium citrate.
Keywords: Gypsum, Recycling, Setting Retardant, Heat of hydration.
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1

INTRODUÇÃO

O crescimento econômico experimentado pelo País nos últimos 15 anos teve como um
de seus alicerces a construção civil. Em 2011, o setor representou 5% do PIB,
ultrapassando pela primeira vez os R$ 200 bilhões de faturamento. No entanto, nem
sempre foi tão bem assim. O setor passou por um período de recessão. A partir de
meados do ano 2000, o cenário começou a mudar. O aumento da renda da população e
iniciativas públicas como o Minha Casa Minha Vida também tiveram sua influência.
Nos últimos quatro anos a construção civil brasileira viveu um dos melhores momentos
de sua história. São Paulo, que tem um dos m2 mais caros da América Latina, apresenta
valorização anual de quase 20%. Para 2014, a previsão é que o país cresça 2,5% e com
isso a construção civil atinja o crescimento de 2%, segundo o Sinduscon-SP (AYRES,
2013).
Com toda a agitação do mercado para construir e vender começou a existir a
preocupação em utilizar materiais mais baratos e com uma maior facilidade de
aplicação. Nesse aspecto o gesso destacou-se, pois ele é visto como uma excelente
alternativa para as construtoras, devido a sua alta qualidade, seu baixo custo, e sua
facilidade de manuseio, assim gerando uma maior produtividade por parte dos
aplicadores.
O Brasil está entre os 10 maiores produtores de gesso mundial. Em 2012 foi produzido
3,7 milhões de toneladas no país, que representa 2,5% da produção mundial. Da
produção de gesso natural brasileira, 89,5% é produzida na região do Araripe, em
Pernambuco. O polo gesseiro oferece cerca de 13.200 empregos diretos e
aproximadamente 60.000 indiretos, e possui um faturamento anual de US$ 364
milhões/ano (DNPM, 2013).
Devido a esse aumento no setor, houve um aumento substancial na geração de resíduos
em obras, em especial do gesso, pois sua alta velocidade de endurecimento e a falta de
capacitação aos profissionais que trabalham com o produto acarretam em um grande
desperdício. Estima-se que o índice de desperdício seja de 45% do gesso utilizado
(GUSMÃO, 2008). Esse gasto exagerado leva ao aumento considerável do custo, já que
o descarte necessita de um local adequado para que não contamine o solo. Em Recife o
gesso corresponde a 4% do volume de resíduo da construção civil, cerca de 50 m3
diários (RIBEIRO et al., 2013).
Em 2011, por meio da resolução Nº 431, o CONAMA reclassificou o gesso como
resíduo de classe B, significando que ele pode ser reciclado para outras destinações.
Com o intuito de diminuir os gastos com a destinação adequada dos resíduos e de
proteger o meio ambiente, se faz necessário o estudo de formas de reutilizar e reciclar
resíduos dentro da construção civil.
Esta pesquisa tem por objetivo avaliar a influência do retardador de pega – citrato de
sódio, na pasta de gesso com resíduo de gesso calcinado.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A geração de resíduo de gesso vem sendo motivo de várias pesquisas nos últimos anos.
Esta pesquisa tem como base os estudos de Schmitz; Póvoas (2009), Cavalcanti et al.
(2012), Pinheiro (2011) e Alves et al. (2012).
Na pesquisa de Schmitz; Póvoas (2009) foi adicionado o resíduo com dimensão máxima
de 0,6mm nos teores de 0%, 5% e 10% à pasta de gesso destinada ao revestimento
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interno de parede e verificou-se por meio de vários ensaios um resultado positivo no
desempenho geral do material. No entanto, houve uma considerável redução no tempo
útil de aplicação deste revestimento.
Segundo Pinheiro (2011), a reciclagem é um conjunto de processos, onde ocorre a
moagem, a retificação granulométrica e a calcinação. Cavalcanti et al. (2012) constatou
que a composição granulométrica do resíduo interfere nas características físicas e
mecânicas da pasta de gesso. Ao fim deste estudo foi verificado que uma composição
granulométrica uniforme obteve os melhores resultados.
Para a calcinação, Pinheiro (2011) submeteu o resíduo de gesso produzido em
laboratório à desidratação em diferentes temperaturas e tempos. Foram adotadas as
seguintes temperaturas para análise das condições de calcinação do resíduo de gesso,
120ºC, 150ºC e 200ºC e os tempos de permanência de 1, 2, 5, 8, 16 e 24 horas,
recuperando parte de suas propriedades físicas e mecânicas, voltando a sua forma
comercial. A autora conclui que o resíduo de gesso na construção civil pode ser
utilizado em larga escala, com a ressalva de que não pode haver contaminação em
excesso.
Diversas pesquisas sobre a adição de aditivo retardador de pega na pasta de gesso vêm
sendo desenvolvidas com o intuito de aumentar o período de aplicação do revestimento,
a fim de diminuir a produção de resíduo.
Alves et al. (2012) estudaram a interferência do citrato de sódio no calor de hidratação
da pasta de gesso. Eles observaram como se apresentou o tempo útil para as amostras
que utilizaram 0,00%, 0,02%, 0,04%, 0,06% e 0,08% do citrato em relação à massa do
gesso. Neste, constatou-se as alterações na calorimetria de hidratação e na resistência à
compressão. Mostrou que o teor de 0,06% de citrato de sódio é o mais indicado.
Cincotto; Hincapié (1997) estudaram várias substâncias químicas retardadora dos
tempos de início e fim de pega, tais como, ácido cítrico, citrato de sódio, acetato de
sódio, bórax, ácido tartárico, hexametafosfato de sódio, fosfato de amônio, fosfato de
potássio, caseína e peptona. O citrato de sódio, o bórax, os fosfatos e a peptona
apresentaram os melhores resultados. Verificou-se ainda que todas as amostras que
utilizaram aditivo retardador de pega tiveram um decréscimo da dureza quando
comparadas às amostras sem utilização de aditivos. Em relação à resistência à
compressão, a NBR 13207 (ABNT, 1994) recomenda que o gesso atinja no mínimo 8,4
MPa. As únicas amostras que não alcançaram o valor mínimo sugerido pela norma
foram as que utilizaram o ácido tartárico, o acetato de amônio e as que utilizaram o teor
de 2% de acetato de sódio.
Cincotto; John (2010) agruparam os aditivos retardadores de pega em três categorias,
conforme o seu modo de atuação: espécies químicas que diminuem a velocidade de
dissolução do hemidrato, espécies químicas que geram reações complexas e produtos
orgânicos de massa molecular elevada. Os aditivos, de modo geral, influenciam em
várias propriedades da pasta do gesso. Neste estudo chamou-se a atenção para dois
fenômenos em particular: a expansão entre as partículas e a porosidade entre elas.
Ribeiro et al. (2013) estudou a viabilidade técnica para se obter gesso beta a partir de
resíduos de revestimento de parede e instalação de forro. Concluiu-se que os dois tipos
de gesso reciclado satisfizeram a resistência à flexão exigida pela NBR 12775 (ABNT,
1992); a resistência à compressão e a dureza encontrada foi satisfatória quando utilizado
resíduo de placa e de revestimento. Houve a ressalva de que se devem realizar testes em
escala industrial como passo decisivo para definir a tecnologia adequada para permitir a
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utilização do resíduo de gesso como material de construção, o que trará uma
contribuição à indústria quanto à questão econômica, financeira e ambiental.
3

MATERIAIS E MÉTODOS

O gesso utilizado na pesquisa foi obtido no mercado. Como o objetivo é reaproveitar o
resíduo na própria obra, sua coleta foi feita em visita única.
Para iniciar o estudo houve o beneficiamento do resíduo. O mesmo passou por um
moinho, especialmente construído para este fim, por duas vezes (Figura 1). Como foi
seguida a proposta de composição granulométrica de Cavalcanti et al. (2012) (Quadro
1), realizou-se o peneiramento. Posteriormente o resíduo foi calcinado em estufa a
150°C por 1 hora, seguindo os estudos de Pinheiro (2011). Todos os processos foram
realizados em laboratório.
Figura 1 – Moinho

Quadro 1 – Composição granulométrica do resíduo de gesso
Abertura de peneira (mm)

% Retido

% Retido acumulado

0,075

0,50

0,50

0,105

1,00

1,50

0,210

1,50

3,00

0,300

18,00

21,00

0,420

27,00

48,00

0,600

21,00

69,00

0,840

19,00

88,00

1,200

12,00

100,00

TOTAL

100,00

100,00
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O resíduo calcinado foi previamente misturado ao gesso antes de entrar em contato com
a água, que foi destilada. A relação água/materiais secos utilizada foi de 0,6. O gesso foi
substituído pelo resíduo calcinado nas proporções de 0%, 10%, 50%, 90% e 100%, em
massa. O procedimento de mistura realizado foi o recomendado pela MB 3469 (ABNT,
1991).
Na primeira etapa da pesquisa foram realizados ensaios para a caracterização do gesso e
do resíduo, definindo-se assim: as características físicas do pó, obedecendo ao método
de ensaio da MB 3468 (ABNT, 1991) e as características físicas e mecânicas das
misturas de gesso e resíduo com e sem a utilização de retardador de pega, segundo a
MB 3469 e MB 3470 (ABNT, 1991), respectivamente.
Para determinar a resistência à compressão e a dureza, foram moldados três corpos de
prova para cada mistura, conforme indicação da MB 3470 (ABNT, 1991). Antes de
romper os corpos de prova à compressão, a dureza foi determinada por meio de um
durômetro Shore C, utilizando a média do valor encontrado em 3 faces de cada corpo de
prova, tomando-se o cuidado de não utilizar a face de moldagem.
Utilizando um calorímetro pseudoadiabático, obteve-se a curva do calor de hidratação
em função do tempo, onde foram medidos os tempos de pega das amostras. O tempo de
início de pega foi caracterizado quando a temperatura variou 0,1°C/min. O de fim de
pega foi obtido quando a temperatura máxima foi atingida.
O calorímetro pseudoadiabático foi confeccionado com um recipiente de isopor,
proporcionando um isolamento da amostra do meio externo (Figura 2). Para medir a
variação da temperatura utilizou-se um termômetro de precisão de 0,1°C com um
termopar do tipo k (Cromel-Alumel) acoplado.
Figura 2 – Calorímetro pseudoadiabático

4

RESULTADOS

Os resultados da caracterização do gesso e do resíduo estão apresentados no Quadro 2.
Quadro 2 – Caracterização do gesso e do resíduo
Propriedade
Módulo de finura
3

Massa unitária (kg/m )
Consistência normal
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Gesso

Resíduo

0,098

1,071

731,51

649,38

0,45

0,60

O módulo de finura determinado para o gesso e o resíduo indica que ambos são finos,
pois os resultados foram menores que 1,1, de acordo com a NBR 13207 (ABNT, 1994).
A consistência normal do resíduo foi obtida utilizando 100% de resíduo calcinado mais
água. Para possibilitar os ensaios da mistura de gesso com resíduo, utilizou-se uma
consistência normal maior que a do gesso. Ao invés de 0,45, fixou-se a relação
água/materiais secos em 0,6.
As misturas com 10% e 50% de resíduo, com e sem aditivo, apresentaram melhor
trabalhabilidade para moldagem dos corpos de prova, apresentado um melhor
acabamento com menos porosidade. As misturas com 90% de resíduo, com e sem
aditivo, e 100% de resíduo, com aditivo, se mostraram com um acabamento ruim e uma
trabalhabilidade comprometida. No caso da mistura com 100% de resíduo sem aditivo,
não houve trabalhabilidade suficiente para moldagem dos corpos de prova (Figura 3).
Figura 3 – Tentativa de moldagem de corpos de prova com 100% de resíduo sem
aditivo retardador de pega

Os resultados de dureza e resistência à compressão das misturas de gesso com
substituição, em massa, por diferentes porcentagens de resíduo, com e sem aditivo
retardador de pega – citrato de sódio, estão no Quadro 3.
As misturas com e sem aditivo mantiveram a dureza próxima a do gesso (0% de
resíduo). Apenas a mistura com 100% de resíduo e aditivo retardador de pega
apresentou uma queda de 4%.
Na resistência à compressão as misturas de gesso com e sem aditivo e a mistura com
10% de resíduo sem retardador de pega apresentaram resistência dentro do critério
recomendado pela NBR 13207 (ABNT, 1994), de 8,4 MPa; embora esta norma não
regulamente misturas com resíduos. Observou-se que quanto maior a porcentagem de
resíduo, maior a porosidade e menor a resistência. Constatou-se ainda que o uso do
citrato de sódio fez diminuir a resistência à compressão (Figura 4).
As misturas com 90% e 100% de resíduo mostraram-se inviáveis para a relação
água/materiais secos adotada.
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Quadro 3 – Propriedades das misturas de gesso e resíduo com e sem aditivo
retardador de pega
Misturas

Dureza (u.s.c.)

Resistência à compressão (MPa)

0% de resíduo sem aditivo

96,22

22,00

0% de resíduo com aditivo

96,45

17,33

10% de resíduo sem aditivo

95,33

12,33

10% de resíduo com aditivo

95,56

6,33

50% de resíduo sem aditivo

98,89

5,33

50% de resíduo com aditivo

94,33

4,67

90% de resíduo sem aditivo

96,55

1,33

90% de resíduo com aditivo

95,89

1,67

100% de resíduo sem aditivo

*

*

100% de resíduo com aditivo

92,56

1,00

*Não houve trabalhabilidade suficiente para moldar os corpos de prova

Resitência à compressão (MPa)

Figura 4 - Resistência à compressão das misturas com e sem aditivo retardador de
pega
25
20
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NORMA

5
0
0%

10%

50%

90%

100%

Porcentagem de resíduo

Com o calorímetro obteve-se as curvas de calor de hidratação das amostras sem e com
aditivo retardador de pega (Figuras 5 e 6).
As misturas com resíduo que não utilizaram retardador de pega tiveram variabilidade
pequena de tempo de fim de pega. Estes tempos estão indicados próximos às curvas de
calor de hidratação (Figura 5). Na medida em que se aumenta o percentual de resíduo a
temperatura máxima diminui. Observa-se, também, que a curva característica de
hidratação em formato de “S” não existe nas misturas com 90% e 100% de resíduo,
indicando que a maior parte do processo de hidratação já ocorreu aos 5 minutos.
Com a adição do citrato de sódio constatou-se um aumento no tempo de utilização das
misturas com 0%, 10% e 50% de resíduo (Figura 6). As misturas com 90% e 100% não
apresentaram variabilidade significativa, mas se apresentaram com o tempo de fim de
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pega menor. A curva característica de hidratação em formato de “S” que não existia
apresentou tendência a se formar nas misturas com 90% e 100% de resíduo, indicando
que o processo de hidratação foi retardado, mas não houve aumento do tempo de
utilização, calculado pela subtração entre os tempos de pega final e inicial.
Aos 5 minutos (4 minutos de mistura mais 1 minuto de preparo da amostra) a
temperatura de todas as misturas apresentou variação de 0,1°C/min, indicando que o
tempo de início de pega foi menor que este. Sendo assim, para calcular o tempo de
utilização, este tempo foi considerado igual a 5 minutos para todas as misturas.
Figura 5 - Curva de calor de hidratação das misturas de gesso e resíduo sem
aditivo retardador de pega
24
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45

10% Resíduo
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5
20
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35
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Figura 6 - Curva de calor de hidratação das misturas de gesso e resíduo com
aditivo retardador de pega
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A mistura com 50% de resíduo e com citrato de sódio apresentou o mesmo tempo de
utilização da pasta de gesso sem retardador de pega (Figura 7), o que indica a
viabilização do seu uso em obra.

Tempo de fim de pega em
minutos

Figura 5 - Tempo de fim de pega das misturas de gesso e resíduo com e sem aditivo
retardador de pega
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4

CONCLUSÕES

O citrato de sódio diminuiu a resistência à compressão de todas as misturas.
O tempo de utilização das misturas com 0%, 10% e 50% de resíduo aumentaram com a
adição do retardador de pega, mas não houve variabilidade significativa nas misturas
com 90% e 100%.
A mistura com 50% de resíduo e com o retardador de pega apresentou o mesmo tempo
de utilização da pasta de gesso sem o aditivo, viabilizando seu uso em obra.
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RESUMO
Com vistas à sustentabilidade ambiental, estudos tem procurado apresentar soluções técnicas que utilizem
materiais provenientes de resíduos da construção e demolição (RCD). Nesse sentido, esta pesquisa teve
por objetivo avaliar o desempenho termo energético de habitações de interesse social (HIS) composta por
painéis de vedação executadas com blocos produzidos a partir de Resíduos de Construção e Demolição
(RCD). Os específicos foram (a) caracterizar a transmitância e a condutividade térmica de parede
composta por blocos de RCD, (b) avaliar os graus-hora de refrigeração e o conforto térmico de uma
habitação de interesse social (HIS) com fechamentos em painéis de blocos de RCD com e sem
revestimento, comparando-os com fechamento em painel convencional e (c) classificar a eficiência
energética dessas habitações. A caracterização da transmitância e da condutividade térmica do painel de
RCD e de blocos cerâmicos com revestimento seguiu o procedimento normativo com uso de câmara
térmica. O desempenho termo energético foi avaliado por meio de simulações computacionais do projeto
de HIS considerando painel de RCD, RCD com revestimento e convencional (bloco cerâmico). Os
resultados indicaram que os graus-horas de refrigeração anual do Painel RCD foi 21,5% superior ao
painel convencional. O Painel RCD com revestimento reduziu a demanda anual para refrigeração de
20,60% em relação ao Painel RCD e de 3,5% em relação ao Painel Convencional. A classificação da
eficiência energética da HIS de Painel Convencional e de Painel RCD com revestimento foi Nível B e a
do Painel RCD, Nível C. As três tipologias proporcionam 80% ou mais das horas em situação de
desconforto térmico, evidenciando a necessidade de melhorias no projeto visando a obtenção de adequado
conforto térmico, o que pode ser feito por meio da inserção de estratégias bioclimáticas, bem como a
partir de melhorias no envelope da edificação, em especial, nas propriedades térmicas do bloco de RCD.
Palavras-chave: conforto térmico, materiais alternativos, simulação computacional, RCD.

ABSTRACT
Aiming to improve environmental sustainability, studies have attempted to present technical solutions that
use materials from construction and demolition (C&D) waste. In this sense, the objective of this research
was to evaluate the thermal energetic performance of social housing composed of masonry fabricated
with blocks produced from Recycled Construction and Demolition Waste (RCDW). Specific objectives
were to (a) characterize the transmittance and thermal conductivity of wall composed of RCD blocks, (b)
evaluate the degree- hour cooling and thermal comfort of a social housing (HIS) composed by panels
with RCD blocks with and without external and internal mortar and compare them with conventional
ceramic panel and (c) classifies the energy efficiency of those houses with those panels. The thermal
transmittance and conductivity characterization of RCD RCD panel followed the normative procedure
using thermal chamber. The thermo energetic performance was evaluated by means of computer project
simulations considering social housing Panel with only RCD blocks, RCD blocks with external and
internal mortar and conventional panels. The results indicated that the annual cooling degree-hours of
RCD panel was 21.5 % higher than the Conventional Panel. The RCD panel with internal and external
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mortar reduced the annual cooling demand in 20.60 % when compared to the Panel composed with only
RCD blocks and 3.5 % compared to conventional panel. The social housing energy efficiency rating with
Conventional Panel and RCD Panel with internal and external mortar was classified in Level B and
Level C, with only RCD Panel. The annual thermal discomfort hours in the research buildings have
achieved high levels of discomfort time (exceeding 80%). It indicated the necessity to improve the
building thermal comfort by introducing bioclimatic design strategies in the building project, as well as,
improving in the building envelope, especially in the RCD block thermal properties.
Keywords: thermal comfort, alternative materials, thermo energetic computational simulation, RCD.

1

INTRODUÇÃO

Para projetar edificações energeticamente eficientes é necessário compreender os
fenômenos de transferência de calor do ambiente externo para o interno, a fim de criar
soluções que associem materiais e dimensões para adequação das envoltórias e, logo,
redução do consumo energético e maior conforto térmico no interior das mesmas. Em
termos normativos, a NBR 15220 - Parte 3 (ABNT, 2003) estabelece diretrizes
construtivas para habitações de interesse social (HIS) aplicáveis na fase de projeto a
partir da divisão do território brasileiro em oito Zonas Bioclimáticas (ZB), através de
estratégias de condicionamento térmico passivo. Na ZB 7, região desta pesquisa, o
desempenho térmico é um fator relevante, em virtude das altas temperaturas registradas
durante todo o ano. No entanto, o que nela se observa é que os programas para HIS
estão sendo implementados de forma padronizada, sem preocupação com o clima local
e sem o atendimento das prescrições normativas (CALLEJAS et al., 2013).
Outro aspecto a ser considerado é que no Brasil o setor da construção civil é um grande
gerador de resíduos, tanto no descarte de produtos fora de padrão pelas indústrias de
materiais de construção, quanto nos reparos e demolições realizadas nos canteiros de
obras. Destaca-se que apenas um terço deste material é destinado para os aterros
públicos, sendo o restante geralmente depositado em áreas ilegais (LEITE et al., 2011).
Uma alternativa para amenizar esse impacto ambiental é a reciclagem dos resíduos,
utilizando-os como agregado reciclado (SANTOS et al., 2013). Segundo a NBR 15.116
(ABNT, 2004), agregado reciclado é um material granular proveniente do
beneficiamento de resíduos de construção ou demolição de obras civis, que apresenta
características técnicas para a aplicação em obras de edificação.
Uma importante ação com vistas à sustentabilidade, em especial a urbana, é a utilização
dos materiais provenientes da construção e demolição como agregado na produção de
blocos ou tijolos. Os reciclados da construção e demolição (RDC), como são chamados,
podem apresentar inúmeras vantagens, tais como menor consumo de cimento em seu
processo de fabricação, ausência do processo de queima, pois o bloco precisa ser
somente curado, características físicas e mecânicas compatíveis com as dos blocos
tradicionalmente produzidos, dentre outras (SANTOS et al., 2013). Algumas pesquisas
têm destacado que a substituição dos agregados naturais graudos e miudos por
agregados reciclados em níveis de 25% e 50% tem pouco efeito sobre a resistência à
compressão, embora níveis mais elevados a reduzam substancialmente (SOUTSOS et
al.,2011; LEIVA et al., 2013). Assim, o agregado do RCD é um material alternativo e
atraente para ser utilizado em novos edifícios, especialmente nos fechamentos verticais.
É possível encontrar uma série de pesquisas dedicadas a caracterizar física e
mecânicamente estes materiais (POON et al., 2002; LEIVA, et al., 2012). Em estudo
recente, Santos et al. (2012) avaliou a viabilidade de aproveitamento dos RCD como
agregado na fabricação de tijolos de vedação em Cuiabá/MT. Por outro lado, nota-se
que pouco esforço tem sido feito para caracterizar as propriedades térmicas de blocos de
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RCD, especialmente a sua transmitância térmica e condutividade térmica, bem como o
comportamento térmico da edificação com a utilização de blocos de RCD.
Diante deste cenário, esta pesquisa teve por objetivo geral avaliar comparativamente o
desempenho termo energético de habitação de interesse social (HIS) com fechamentos
verticais de blocos produzidos a partir de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) e
de fechamento convencional de blocos cerâmicos revestidos interna e externamente. Os
objetivos específicos foram (a) caracterizar a transmitância térmica e condutividade
térmica de paredes de blocos de RCD com e sem revestimento e de blocos cerâmicos
revestidos interna e externamente, (b) avaliar os graus-hora de refrigeração e o conforto
térmico da HIS com fechamentos em painéis de RCD com e sem revestimento,
comparando-os com fechamento em painel convencional de blocos cerâmicos
revestidos interna e externamente e (c) classificar a eficiência energética dessas
habitações segundo os critérios do Regulamento Técnico da Qualidade - RTQ-R.
2
2.1

MATERIAIS E MÉTODOS
Resíduo de Construção e Demolição (RCD) e traço do concreto do bloco

De acordo com Santos et al. (2013), a confecção dos agregados de RCD foi realizada
selecionando os resíduos de construção para o processo de britagem. Foram escolhidos
resíduos de argamassa, concreto e tijolo cerâmico (Figuras 1 e 2). Após o
beneficiamento, o material britado foi dividido em três grupos granulométricos
passantes nas peneiras #0,15 e 0,075mm (pó), nas peneiras #0,6 e 0,3 mm (areia) e na
peneira #4,8 e 2,4-1,2 mm (pedrisco). Os ensaios físicos indicaram a seguinte
caracterização do agregado de RCD: absorção de 12,26%, massa unitária compactada
de 1,48g/cm3, diâmetro máximo característico de 4,8 mm e módulo de finura de 3,04.
Para a definição do traço ideal, Santos et al. (2013) realizou um empacotamento
experimental adaptado por Costa (2006), misturando três grupos granulométricos em
diferentes porcentagens, até a determinação da combinação com maior massa unitária e
consequentemente, menor índice de vazios. A combinação granulométrica dos materiais
escolhidos foi 15% de pó, 47% de areia e 38% de pedrisco, cujo índice de vazios e
massa específica foram 41,48% e 2,50 g/cm3, respectivamente. O traço escolhido foi 1:9
(1:1,35:4,23:3,42; cimento:pó:areia:pedrisco) em massa, com fato água/cimento 1,32.
2.2

Confecção dos blocos

O concreto foi fabricado manualmente e moldado em uma prensa hidráulica para
confecção dos blocos (Figuras 3 e 4). Os testes de resistência à compressão foram
realizados de acordo com a NBR 6136 (2014) e foram superiores a 4MPa, classificandoos como Classe B, para uso estrutural em parede acima do nível do solo. Os testes
físicos indicaram que a massa específica saturada/ seca, relação de vazios e de absorção
de água por imersão foram de 1,6g/cm3, 1,48g/cm3, 26,75% e 12,5%, respectivamente.
Figura 1 – Processo
de britagem RCD

Figura 2 – Mistura
agregada de RCD

Fonte: Santos et al. (2013)
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Figura 3 - Bloco de
RCD na prensagem

Figura 4 – RCD
25x12,5x7,5mm

2.3

Determinação das propriedades térmicas por meio de câmara térmica

Construiu-se uma câmara térmica teste para determinação da transmitância e
condutividade térmica (Figuras 5 e 6), adaptada de Rupp (2009), com dimensões
internas de 65x50x50cm, em placas de MDF 16mm, revestidas internamente com
poliestireno expandido (25 e 50 mm) envolvido em folhas de alumínio para
proporcionar isolamento térmico do meio exterior. Uma lâmpada de infravermelho
(250W) é a fonte de calor no interior da câmara e um dimmer ajusta a intensidade da luz
de infravermelho. Um dos lados da câmara é fechado com o material a ser ensaiado, que
fica exposto à radiação infravermelha emitida pela lâmpada durante o ensaio. A câmara
térmica é envolvida por outra câmara, denominada "câmara ambiental", com dimensões
internas de 50x50x35cm, para isolar a amostra do restante do ambiente externo à ela.
Foram confeccionadas amostras do fechamento vertical de blocos de RCD de 40x40cm,
devidamente posicionadas na câmara acima descrita, para realização do ensaio. No total
foram ensaiadas três amostras, sendo selecionada para apresentação neste artigo, aquela
cujos resultados foram os mais desfavoráveis, ou seja, aquela em que se obtiveram os
maiores valores de transmitância térmica. Também foi ensaiada uma amostra de painel
com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm, de meia vez, revestida interna e
externamente com argamassa de 2,5cm para confirmação dos valores normativos
(teórico) e que permitem a comparação direta entre as amostras.
Os ensaios de transmitância térmica foram realizados utilizando-se a técnica de medição
de fluxo de calor de acordo com a ISO 9869 (ISO, 1994). As medições foram realizadas
durante 72 horas (três dias), a cada 5 minutos visto que este intervalo foi considerado
adequado para captar variação dos parâmetros ambientais pesquisados.
Realizaram-se ensaios em duas posições da amostra de RCD: na seção sólida do bloco
(sem a presença de vazios internos no painel) - RCD 1, e na seção vazada (câmara de ar)
- RCD 2. Na amostra de bloco cerâmico, o ensaio foi realizado no centro da amostra
(seção sólida e câmara de ar).
Foram instalados dois sensores de temperatura superficial (TMC-20-HD, OnsetComp)
na posição central da amostra e voltados para o interior da câmara (centrados com a
fonte de calor) para medir a temperatura superfical interna (Tsi), adequadamente
protegidos da exposição direta à energia térmica da fonte de calor (Figura 7). Outros
dois sensores foram fixados na face exterior da amostra, voltados para a câmara
ambiental para medir a temperatura superficial externa (Tse). Um sensor de fluxo de
calor (q) (Hukseflux) foi fixado entre os dois sensores de temperatura superficial
(Figura 8). Os sensores de temperatura superficial foram conectados a registradores
automáticos (U12-13, Onsetcomp) e o sensor de fluxo de calor foi conectado ao
registrador automático U30 (Onsetcomp), por meio de um amplificador de tensão.
Figura 5- Câmara
térmica (exterior)

Figura 6-Câmara
térmica (interior)

Figura 7- Sensores
na face interna

Fonte: do autor.
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Figura 8- Sensores
na face externa

A determinação da transmitância térmica (Un) foi feita através do método da média
progressiva de acordo com a ISO 9869 (ISO, 1994), por meio da Equação 1, onde Tsi é a
temperatura média superficial interna, Tse é a temperatura média superficial externa, q é
o fluxo de calor entre os dois lados do elemento testado e j representa cada uma das
medições realizadas durante o teste de elemento (painél de vedação).
(1)

∑
∑

Como o valor de U a ser calculado converge assintoticamente para o valor final de Un e
como se está interessado apenas no valor médio final, utilizou-se o conceito de incerteza
combinada para estimar o erro introduzido na medição devido ao erro dos sensores, do
desvio padrão observado em decorrência da variação ambiental durante as últimas 24
horas do experimento. A norma NBR ISO 17025 (ABNT, 2005) prescreve que a
incerteza da medição pode ser feita assumindo-se o erro de calibração de instrumentos
declarado pelos fabricantes, mais o desvio padrão (s.d) do período médio considerado
de Un. A incerteza estatística de medição (incerteza expandida) pode ser estimada
assumindo um fator de abrangência (k) igual a 2, sendo este um valor típico neste tipo
de medição. O uso deste fator de abrangência leva a um nível de confiança de 95%,
aproximadamente. O valor de U final pode ser expresso pela Equação 2, em que Un
representa a incerteza total da estimativa de Un, denominada de incerteza combinada
(BAKER, 2011).
(2)

U = Un  k. Un
2.4

Desempenho termoenergético

Os blocos de RCD caracterizados termicamente nesta pesquisa e propostos por Santos et
al. (2003) tem sua produção destinada para a implantação de novas unidades
habitacionais na Vila Tecnológica do Instituto Federal de Mato Grosso - Campus São
Vicente – MT/ Brasil, com área de 37,56 m², distribuída em sala, cozinha, banheiro e
dois quartos.
O projeto da HIS (Figura 9) teve seu desempenho termoenergético avaliado por meio de
simulação computacional utilizando-se o programa EnergyPlus. Para a modelagem da
edificação utilizou-se o Plug-in OpenStudio, que permite a edição e visualização em
maquete eletrônica no SketchUp 8 (Figura 10).
Figura 9 - Planta baixa da HIS

Figura 10 - Maquete eletrônica da HIS

Fonte: do autor.

Fonte: do autor.

Para avaliar o desempenho térmico da edificação, utilizou-se a variável ambiental
denominada de temperatura operativa (To) que é a temperatura teórica obtida pela média
aritmética das temperaturas do ar e radiante do interior dos ambientes. A temperatura
2567

operativa foi avaliada para os ambientes de permanência prologada (sala, cozinha e
quartos), conforme recomendação do RTQ-R (2010) que serviu de referência a para o
cálculo dos graus-horas de desconforto e de resfriamento dos ambientes da edificação.
Segundo BUYUKALACA et al. (2001), graus-hora é um parâmetro climático de
desempenho definido como o somatório das diferenças de temperatura, quando esta se
encontra abaixo ou acima de uma temperatura base (Tb), calculado conforme Equação 3,
em que T0 é a temperatura operativa média horária e Tb a temperatura base. A partir
deste parâmetro é possível calcular a porcentagem de horas de desconforto, bem como
as horas necessárias para refrigeração da edificação.
GH = Σ (To-Tb)

(3)

Para o computo das horas de desconforto por calor, partiu-se dos valores proposto por
GIVONI (1992) para países com clima quente e em desenvolvimento, que sugere para o
verão, em situação de umidade alta, valores limites superior de temperatura de conforto
entre 25 e 26°C, sendo o útlimo adotado como referência, por ser a temperatura base
para cálculo dos graus-hora de refrigeração do ambiente, conforme indicado pelo RTQR (2010) e, também, pelo fato de que as pessoas estão aclimatadas ao clima local.
Foram realizadas simulações computacionais do projeto da HIS com três tipologias de
fechamentos verticais: a) “painel convencional” (blocos cerâmicos de 8 furos
9x19x19cm, de meia vez, revestidos interna e externamente com argamassa de 2,5cm,
conforme usualmente seria construída na região), b) “painel RCD” (blocos de RCD sem
revestimento) e c) “painel RCD+revestimento” (aos quais foram acrescidos o
revestimento interno e externo de 2,5cm). Os demais parâmetros construtivos
mantiveram-se inalterados.
3
3.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Transmitância e condutividade térmica dos Blocos de RCD

Os resultados do ensaio na seção do painel composta pela parte sólida do bloco (RCD 1)
indicam que os valores calculados convergem assintoticamente para o valor final
(Figura 11a). A diferença média de temperatura entre as faces foi de ~13,5˚C, o fluxo de
calor médio foi de 76W/m2, o valor médio de Un e a incerteza estatística da medição do
ensaio foram de 5,69W/m2K±0,70 W/m2K (Quadro 1).
Nos resultados do ensaio com os sensores posicionados na seção do bloco com câmara
de ar (RCD 2), o comportamento foi semelhante ao realizado na região sólida (Figura
11b), com temperaturas superficiais interna e externa semelhantes. Contudo, o resultado
da transmitância térmica foi menor, como esperado, visto que a propagação térmica é
maior em meios sólidos (Quadro 1). O valor médio de Un e a incerteza estatística da
medição do segundo ensaio foram de 5,23W/m2K±0,60W/m2K.
No ensaio realizado no bloco cerâmico, as temperaturas superficiais interna e externa
foram superior ao bloco de RCD, com diferença média de temperatura entre as faces de
~16,4˚C e fluxo de calor médio de 81W/m2 (Figura 11c) O valor médio de Un e a
incerteza estatística da medição do ensaio foram de 4,92W/m2K±0,56 W/m2K
(Quardo 1), inferior aos resultados encontrados na região sólida e câmara de ar do RCD.
A transmitância térmica global do bloco (U) foi calculada ponderando-se a
transmitância obtida nos testes RCD 1 e RCD 2 pelas respectivas áreas de secção
transversal do bloco. O valor de UT encontrado foi de 5,48W/m2K±0,32W/m2K.
A transmitância térmica total (UT) do painel RCD e bloco cerâmico foi de
2,89 W/m2K±0,32W/m2K e 2,40W/m2K±0,56W/m2K, respectivamente. O valor foi
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obtido somando-se a transmitância térmica externa e interna do ar. De acordo com a
NBR 15220-3 (ABNT, 2003), o valor teórico da transmitância térmica total do bloco
cerâmico com revestimento em ambas as faces com 2,5cm é de 2,49 W/m2K, valor
próximo ao determinado no ensaio e dentro do intervalo de confiança.
A transmitância térmica total do painel RCD foi superior ao da parede composta por
blocos cerâmicos de 8 furos revestidos com argamassa interna e externamente, com
espessura total variando de 0,14 a 0,15m e transmitância térmica total entre 2,24 a
2,49W/m2K , cujo valor normativo foi confirmado no ensaio (Figura 11c).
Quadro 1 – Valores médios das últimas 24h na seção sólida do bloco de RCD 1/
com câmara de ar do bloco RCD 2 e na seção central do bloco cerâmico
Variável/ propriedade térmica

Erro na
medição

Temperatura interna
Temperatura externa
Fluxo de calor
Valor de U médio (Un)
Incerteza δUn
Uerr_Tsi (erro do sensor 0,25°C)
Uerr_Tse (erro do sensor 0,25°C)
Uerr_Q (erro do sensor 5%)
Desvio padrão (s.d.)
Erro percentual (100. δUn/Un)

RCD 1:
sensores na
seção sólida
58,74°C
42,47°C
76,35 W/m2
5,69 W/m2K
0,35 W/m2K
5,80
5,80
5,98
0,13
6,50%

RCD 2: sensores Bloco cerâmico:
na seção com
sensores na
câmara de ar
seção central
55,33°C
60,71°C
42,53°C
44,31°C
2
66,93 W/m
80,71 W/m2
5,23 W/m2K
4,92 W/m2K
0,30 W/m2K
0,28 W/m2K
5,33
5,03
5,33
5,00
5,49
4,67
0,06
0,04
5,75%
5,73%

Figura 11 – (a) Ensaio na seção sólida do bloco RCD 1, (b) na seção com câmara de
ar do bloco RCD 2 e (c) na parede de bloco cerâmico com revestimento

(a)

(b)

(c)
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Na zona bioclimática 7, região de implantação da HIS, a NBR 15575-3 (ABNT, 2003)
estabelece que se o índice de absortância () inferior a 0,6, a transmitância total deve
ser inferior a 3,7W/m2K. Caso o índice de absortância exceda 0,6, a transmitância total
reduz-se para 2,5W/m2K, com vistas a evitar o ganho excessivo de calor no interior das
habitações. Como a parede de RCD tem coloração cinza escuro ( > 0,6) e o resultado
do ensaio indicou transmitância total da parede RCD superior a 2,5W/m 2K, o painel
RCD não atende aos parâmetros indicados na referida norma.
No painel RCD+revestimento foi introduzido o revestimento interno e externo de 2,5cm
de espessura, obtendo-se transmitância térmica da parede seja de aproximadamente de
2,5W/m2K, valor este que atende a norma e se aproxima da transmitância das paredes
compostas por blocos cerâmicos e argamassa.
A condutividade térmica do bloco foi determinada multiplicando-se o valor de Un pela
espessura do bloco, o que resultou no valor de λ igual a 0,68W/mK±0,04W/mK. Como
esperado, o bloco de RCD apresentou menor valor de condutividade térmica do que o
bloco de concreto convencional, estabelecido em λc=1,75W/mK pela NBR 15220-2
(ABNT, 2003). Isso ocorre devido à presença de agregados com menor densidade e
condutividade térmica, como cerâmica e gesso que compõem o RCD e, também, devido
à maior porosidade da mistura.
3.2

Simulação do desempenho termo energético

A análise do parâmetro graus-horas de refrigeração (Figura 12) indicou que as três
tipologias de fechamentos verticais estudadas demandaram maior quantidade de horas
para refrigeração no mês de novembro e menor no mês de julho, comportamento que
está diretamente relacionado com o clima da região (Tropical Continental).
Constatou-se que em todos os meses do ano, a HIS com painel RCD apresentou maior
demanda de refrigeração que a HIS com painel convencional. Com a introdução da
argamassa interna e externa ao bloco, no painel RCD+revestimento, observou-se que o
desempenho foi melhorado, fazendo com que a demanda de refrigeração fosse inferior
ao do edificício com painel convencional. Destaca-se que as argamassas de
revestimento são idênticas: cimento portland e areia lavada.
Em termos anuais, a HIS composta por painel convencional demandou 17.174Ch de
refrigeração. A HIS composta por painel RCD apresentou demanda anual 21,50%
superior à de painel convencional (20.870Ch). A introdução de revestimento interno e
externo reduziu a demanda anual para refrigeração em 20,60% em relação ao painel
RCD e 3,5% em relação ao painel convencional (16.567Ch).
Aplicando-se o RTQ-R, a envoltória da edificação com painel convencional classificase com o Nível B de eficiência. Já a edificação com painel de blocos de RCD sem
revestimento externo e interno classifica-se com Nível C, acarretando redução no nível
de desempenho em relação ao painel convencional. A edificação com painéis de RCD e
revestimento interno e externo, além de apresentar redução nos graus-horas de
refrigeração, classifica-se como Nível B, mantendo o mesmo nível da HIS com paineis
convencionais.
A análise do parâmetro de horas de desconforto (Figura 13) indica que nas edificações
simuladas, em todos os meses do ano, 80% das horas estiveram dentro da faixa de
desconforto. Com exceção do mês de julho, nos demais meses do ano, as porcentagens
de horas de desconforto proporcionadas pelas HIS são inadequadas, destacando-se que
nos mêses de outubro a janeiro, os níveis foram superiores a 90%. Constata-se, então,
que a busca por melhores níveis de desempenho termoenergético não garantem
necessariamente níveis adequados de conforto térmico no interior da edificação.
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Figura 12 – Graus-horas de refrigeração
anual dos paineis

Figura 13 – Porcentagem de horas
de desconforto anual dos paineis

Nesse sentido, o uso de estratégias bioclimáticas é importante para melhorar a
habitabilidade das edificações. Além destas, a melhoria do desempenho termoenergético
e do conforto térmico pode ser alcançado a partir da adequação do isolamento térmico
do envelope da edificação às condições climáticas da região. Isso significa adotar
componentes que apresentem menores valores de transmitância térmica nos painéis de
vedação e cobertura da edificação. Alterações nestes componentes implicam
necessariamente na elevação de custos de implatação das HIS e requerem estudo
específico, pois é um fator decisivo na implantação destas edificações. De qualquer
forma, este custo deve ser incorporado no custo total visto que o uso de painéis
convencionais (usuais) não tem garantido adequado nível de conforto térmico aos
ocupantes destas edificações.
4

CONCLUSÕES

O ensaio na câmara térmica caracterizou a transmitância térmica do painel composto
por blocos de RCD em 2,89 W/m2K e do painel de RCD revestido interna e
externamente, em 2,5W/m2K. No ensaio da parede de bloco cerâmico revestido interna
e externamente (2,5cm) obteve-se valor de transmitância térmica de 2,40W/m2K, valor
próximo ao teórico estabelecido pela NBR 15.220-3 (ABNT, 2003).
O desempenho termo energético da habitação de interesse social composta pelo painel
RCD apresentou demanda anual de graus-horas de refrigeração 21,50% superior ao do
painel convencional. Com intuito de reduzir essa demanda, foi agregado revestimento
interno e externo ao bloco de RCD, reduzindo a demanda por refrigeração de 3,5% em
relação ao painel convencional. A classificação termo energética das habitações em
painel convencional e RCD com revestimento externo e interno é Nível B, e do painel
RCD sem revestimento é Nível C, de acordo com o RTQ-R.
Verificou-se que tanto a edificação com paredes tradicionais quanto as com blocos de
RCD não garantiram adequado conforto térmico aos usuários, pois foram quantificadas
em todos os meses, com exceção do mês de julho, 80% ou mais das horas dentro da
faixa de desconforto. Assim, sugere-se que estratégias bioclimáticas sejam incorporadas
ao projeto da HIS para melhorar sua habitabilidade e que sejam utilizados materiais
com menor transmitância térmica dos fechamentos verticais e da cobertura da
edificação, para melhor adequação às condições climáticas da região, para o que sugerese a utilização de novos materiais na composição do bloco de RCD.
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RESUMO
Os resíduos gerados pela construção civil representam uma grande parcela dos resíduos sólidos urbanos, o
que pode ser atribuído à alta intensidade de novas construções, bem como às elevadas taxas de
desperdício de materiais nos canteiros de obras. Perdas de material na aplicação ainda são altas, tendo
sido observados em obras de edifícios brasileiros valores medianos de 30%. Para produzir o gesso, o
minério gipsita é extraído de jazidas naturais, triturado, calcinado à temperatura de 150° C para perder
umidade, sendo posteriormente moído e após hidratado, estará pronto para ser utilizado. Trabalhos
científicos revelam que o descarte inadequado do gesso no meio ambiente é perigoso pois pode ser
liberado o gás sulfídrico, irritante para as mucosas e causador de vários problemas respiratórios. O
objetivo deste trabalho foi comparar as propriedades físicas, químicas e mecânicas do gesso comercial
(GC), utilizado como referência, com as do gesso comercial reciclado (GCR) e resíduo de gesso reciclado
(RGR), além da verificação da conformidade de todos com a NBR 13207 (ABNT, 1994), através de
ensaios em laboratório. Foi feita uma análise do processo de reciclagem e verificado o que acarreta nas
propriedades químicas, físicas e mecânicas do material reciclado. A análise das características dos gessos
reciclados (GCR e RGR) com as características do gesso comercial utilizado como referência indica que
seguindo estes métodos para reciclagem do gesso, o GCR e RGR não atendem satisfatoriamente nenhuma
das exigências para classificação como gesso de construção civil pela NBR 13207 (ABNT, 1994), em
relação às propriedades físicas e químicas do pó de gesso, físicas da pasta e mecânica do gesso.
Palavras-chave: Gesso, Resíduo da construção civil, Reciclagem.

ABSTRACT
Waste generated by construction represents a large portion of municipal solid waste, which can be
attributed to the high intensity of new buildings as well as the high rates of materials waste at construction
sites. Material waste in the application still is high, it was observed in the works of Brazilian buildings
median values of 30 %. To produce gypsum, the gypsum ore is mined from natural deposits, crushed,
calcined at 150 ° C to lose humidity, after being milled and after hydrated, it is ready to be used. Papers
reveal the improper disposal of gypsum in the environment is dangerous because it can be released gas
sulfide, it is irritating to mucous membranes and causes various respiratory problems. The aim of this
study is to compare the physical, chemical and mechanical properties of Commercial Gypsum (GC) used
like reference, the Recycled Business Gypsum (GCR) and Waste of Recycled Gypsum (RGR), and to
check conformity of all them with the NBR 13207 (ABNT, 1994) through laboratory test. The analysis of
the characteristics of recycled gypsum (GCR and RGR) with the characteristics of commercial gypsum
indicates that following these methods for the recycling of gypsum, the GCR and RGR don’t get
satisfactorily any requirements for classification as plaster of the construction by NBR 13207 (ABNT,
1994), about the physical and chemical properties of the gypsum powder, physical of the paste and
mechanical of the gypsum.
Keywords: Gypsum, Construction waste, Recycling.
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1

INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos, a indústria da construção civil vem agregando para si parâmetros
hoje imprescindíveis para um melhor desenvolvimento sustentável do planeta, aceitando
o uso de produtos que sejam considerados ecologicamente corretos, reduzindo, portanto
impactos no meio ambiente decorrente de resíduos gerados pela mesma. Uma
preocupação da indústria é com a geração de resíduos e entulhos nas construções. Sendo
assim, procurar também formas de reutilizá-lo é algo de vital importância para a
sociedade. Em maio de 2011, a resolução Nº 431 do CONAMA (BRASIL, 2011)
definiu o gesso como classe B na classificação dos resíduos de construção e demolição
(RCD) que o classifica como reciclável. Ou seja, a partir desta data os resíduos de gesso
deverão agora serem reciclados.
A gipsita é o sulfato de cálcio hidratado com duas moléculas de água (CaSO4.2H2O).
Das duas moléculas de água, uma e meia está fracamente combinada e a outra meia
molécula fortemente combinada. Isto explica o porquê da ocorrência de pelo menos
duas fases distintas na fabricação de gesso. Na primeira fase se desprende a água
fracamente combinada, é quando se obtém o hemidratado (CaSO4.1/2.H2O), e a segunda
fase quando se desprende a água fortemente combinada, obtendo-se o sulfato anidro
solúvel (CaSO4) (ROQUE ET AL., 2005).
O Gesso de sulfatos hidratados e anidros de cálcio, é obtido pela calcinação
(decomposição a quente) da gipsita natural à cerca de 160º C constituída de sulfato bi
hidratado de cálcio geralmente acompanhado de certa proporção de impurezas, como
sílica, alumina, óxido de ferro, carbonatos de cálcio e magnésio. O total das impurezas
varia desde uma porção muito pequena até um máximo de cerca de 6% (BAUER,
2000).
A quantidade de gesso consumida pela população brasileira ainda é considerada baixa,
9kg/hab. em 2003, calculado a partir do consumo aparente fornecido pelo Departamento
Nacional de Produção Mineral e da população, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (AGOPYAN ET AL., 2005).
Considerando a necessidade de reciclar os resíduos gerados na cadeia produtiva do
gesso e avaliar as propriedades do material reciclado para aplicação na construção civil
este trabalho tem como objetivos comparar as propriedades físicas, químicas e
mecânicas do gesso comercial (GC), utilizado como referência, com as do gesso
comercial reciclado (GCR) e resíduo de gesso reciclado (RGR), verificando se estes
estão em conformidade com a NBR 13207 (ABNT, 1994), através de ensaios em
laboratório.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O gesso de construção é um material produzido por calcinação do minério natural gipso
ou de sulfato de cálcio hidratado residual, constituído essencialmente de sulfatos de
cálcio – hemidrato, anidridas solúvel e insolúvel – e a gipsita procedente de matéria
prima. Como os gessos apresentam velocidade de pega e endurecimento muito mais
rápida que o cimento Portland e a cal hidratada, em algumas variedades a ação se
completa em menos de uma hora. Para haver maior flexibilidade na aplicação, é comum
a sua utilização com aditivos retardadores (JOHN; CINCOTTO, 2010).
Conforme John e Cincotto (2010), o processo de produção do gesso de construção no
Brasil é realizado, normalmente, a partir de matéria-prima natural, envolvendo as
seguintes etapas: extração, britagem, moagem grossa e estocagem com
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homogeneização, em seguida secagem, calcinação, moagem fina e ensilagem ou
embalagem.
A NBR 13207 (ABNT, 1994) classifica dois tipos de gesso em função da aplicação: em
revestimento e em fundição, sendo que ambos têm como requisito para classificação o
tempo de pega e o módulo de finura. As exigências mecânicas e químicas são as
mesmas para todos os tipos de gesso.
É possível reciclar o gesso acartonado que contém outros compostos, produzindo
aglomerantes, desde que sejam removidos contaminantes incorporados no processo de
geração de resíduos (CAMPBELL, 2003). O gesso em contato com umidade e
condições anaeróbicas, com baixo pH, e sob ação de bactérias redutoras de sulfatos,
condições presentes em muitos aterros sanitários e lixões, pode formar gás sulfídrico
(H2S), que possui odor característico de ovo podre, tóxico e inflamável (CIWMB,
2003).
A reciclagem dos resíduos de gesso é tecnicamente possível, com várias aplicações.
Estudos nesse sentido foram desenvolvidos por Carvalho (2005) e Nita et al. (2004),
cujos resultados preliminares evidenciam a viabilidade técnica de utilização do material
reciclado na forma hemidratada. Todavia, o resíduo de gesso pode conter, além do
sulfato de cálcio di-hidratado, teores de hemi-hidratos, anidritas e outros inertes
(impurezas) que alteram sua composição química em relação à gipsita natural. Os
cristais de di-hidrato do resíduo de gesso, devido às condições em que foram hidratados,
podem apresentar morfologias diferenciadas da gipsita natural (JOHN; CINCOTTO,
2010).
Visando a produção de um gesso com características apropriadas à reciclagem,
Cavalcanti (2006), Monção Júnior (2008) e Melo (2008) desenvolveram um processo de
calcinação em que a gipsita calcinada à temperatura de 170º C sob pressão de 0,65 atm
produz um gesso de construção, que ao ser hidratado gera resíduos cujas características
proporcionam a produção de um gesso reciclado com características físicas e mecânicas
melhoradas à reciclagem.
Niglio e Camarini (2004) estudaram em laboratório as propriedades do gesso reciclado
proveniente dos resíduos de pasta de revestimento de obras, considerando as seguintes
condições do processo de reciclagem: (I) moagem do resíduo com 80% da massa
passante do material na peneira com abertura de malha de 0,297 mm; (II) calcinação em
estufa, nas temperaturas de 100º C, 160º C e 200º C, com tempo de permanência de 24
horas. Os gessos reciclados, obtidos por este processo, apresentam as seguintes
características, no material em pó e propriedades físicas no estado fresco (BARDELLA;
CAMARINI, 2004, 2006): massa unitária do gesso reciclado é inferior à massa unitária
do gesso comercial; módulo de finura maior que o do gesso comercial; consistência das
pastas de gesso reciclado reduzida em todas as temperaturas estudadas; tempo de início
de pega retardado, para as temperaturas de calcinação de 160º C e 200º C.
Os autores concluem que o fator temperatura de calcinação influencia no tempo de pega
do material reciclado. Todavia, alertam que o fator impureza do resíduo pode contribuir
para essa alteração. Isso fica evidenciado com os valores encontrados por Niglio e
Camarini (2004), pois, embora os resíduos sejam de mesma natureza, o tempo de início
de pega é acelerado para o gesso reciclado à temperatura de 160º C.
As propriedades mecânicas encontradas pelos autores mostram que o gesso reciclado
pode alcançar os mesmos níveis do gesso comercial, apresentando melhor desempenho
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o gesso reciclado a 200º C, possivelmente devido à redução da permeabilidade avaliada
nesse material (BARDELA; CAMARINI, 2004; NIGLIO; CAMARINI, 2004).
3

METODOLOGIA

3.1

Materiais

O gesso comercial (GC) utilizado no trabalho como referência é comercializado em
sacos de 1 kg e segundo classificação da NBR 13207 (ABNT, 1994) é gesso fino para
fundição. As propriedades físicas e químicas do pó utilizado, propriedades físicas da
pasta de gesso e propriedades mecânicas do gesso foram determinados em laboratório e
encontram-se nas Tabelas 01 e 02 respectivamente.
Tabela 01 – Propriedades físicas e mecânicas
Determinação
Módulo de finura
Massa unitária
Tempo de início de pega
Tempo de fim de pega
Dureza
Resistência à compressão

Unidade
kg/m³
min
min
N/mm²
MPa

Referências normativas
NBR 13.207/1994
NBR 13.207/1994
NBR 13.207/1994
NBR 13.207/1994
NBR 13.207/1994
NBR 13.207/1994

Resultados
0,14
729,87
13:25
22:17
31,12
8,00

Fonte: Os autores

Tabela 02 - Composição química
Elemento
CaO
SO3
SiO2
Sr
Fe2O3
Al2O3
K

% Massa
70,22
28,04
0,56
0,39
0,38
0,26
0,14

Fonte: Os autores

O resíduo de gesso (RG) utilizado para reciclagem foi coletado na Usina de Reciclagem
do Nordeste (USINE) localizada na Estrada do Ancuri S/N – Distrito de Ancuri –
Itaitinga / CE. Foi coletada uma amostra aleatória em uma baia (Figura 01) na qual o
resíduo é depositado.
Não foi feita a caracterização do resíduo de gesso (RG), pois se trata de um material
inerte, uma vez que já teriam ocorridas as reações de endurecimento do gesso (após
reação apresentam características da pedra gipsita), as amostras para comparação seriam
do resultado do processo de reciclagem, além de ter encontrado parâmetros para
comparação das características de gesso endurecido. Porém é possível ver facilmente a
contaminação do resíduo de gesso por outros materiais.
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Figura 1 – Baia com resíduo de gesso

Fonte: Os autores

3.2

Método de pesquisa

Primeiramente os gessos, tanto GC endurecido quanto o RG, foram quebrados em
pedaços pequenos para serem triturados no britador de mandíbulas, ficando com
diâmetro máximo de aproximadamente dois centímetros. Após a britagem foram
passados pela peneira de malha de 4,8 mm para ficarem com granulometria semelhante
antes da calcinação, tanto o GC endurecido quanto o RG, sendo separados em
recipientes distintos e herméticos. Logo após, estas amostras foram dispostas em
bandejas metálicas retangulares e calcinadas em estufa a uma temperatura constante de
150° C por um período de 24 horas.
Após uma análise expedita da granulometria do gesso de referência, percebeu-se que os
grãos deste passavam com facilidade na peneira de malha de 0,6 mm e passavam com
dificuldade na de malha de 0,425 mm. Foi então separado apenas o material passante na
peneira de malha de 0,6 mm depois de moído no moinho de bolas para uma comparação
mais verossímil possível com o gesso de referência, simulando assim a moagem fina e
peneiramento no processo de fabricação do gesso.
Para caracterizar o gesso de referência e os novos materiais foram realizados ensaios
para determinação física e química do pó, física da pasta e mecânica do gesso
endurecido. Foram determinadas a granulometria do pó, por meio da granulometria a
laser, a massa unitária e a composição química do mesmo, por meio da fluorescência de
raios-x (FRX). Determinou-se ainda o tempo de pega das pastas e a dureza e a
resistência à compressão das pastas enrijecidas.
Nos ensaios em que os gessos foram hidratados, o valor da relação de massa água/gesso
foi fixada em 0,50, apesar da NBR 12128 (ABNT, 1991) prescrever o método para
execução do ensaio de consistência normal que determina a relação adequada na qual se
obtém uma fluidez da pasta adequada à manipulação. Este procedimento foi seguido
porque não foi possível estabelecer esta relação para o gesso originado da reciclagem do
resíduo de gesso devido o seu endurecimento rápido, assim tal valor foi escolhido pela
sugestão no rótulo da embalagem do gesso comercial.
4

RESULTADOS

Os resultados das propriedades físicas do pó de gesso estão apresentados na Tabela 03.
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Tabela 03 – Características físicas do pó de gesso
Amostra
GC
GCR
RGR

Módulo de finura
0,14
nd
nd

Massa unitária (kg/m³)
729,87
588,18
596,84

Fonte: Os autores. nd – não determinado

Os resultados da granulometria a laser das amostras de gesso indicam que os grãos do
RGR são mais grossos que os grãos do GC e GCR, sendo que estes últimos
apresentaram valores bem próximos. Conforme apresentado na Tabela 04 pode-se
observar que 90% dos grãos do GC têm diâmetro menor que 163 µm, no caso do GCR
são menores que 270 µm e no RGR 90% dos grãos passantes tem diâmetro menor que
446 µm. A área superficial específica do GC é 0,856 m²/g, do GCR é 0,910 m²/g e do
RGR 0,547 m²/g, sugerindo que os grãos do GC e GCR são mais finos que os do RGR.
O RGR apresentou grãos mais grossos possivelmente devido à dificuldade de moagem
pela presença de impurezas, como grãos de areia que poderiam ter sido misturados nas
baias de armazenamento.
Tabela 04 – Valores de d(0,1), d(0,5) e d(0,9)

Área superficial específica (m²/g)
d(0,1) (µm)
d(0,5) (µm)
d(0,9) (µm)

GC
0,856
2,877
16,382
162,71

GCR
0,910
2,506
18,595
269,426

RGR
0,547
4,545
63,695
445,57

Fonte: Os autores

Os resultados da massa unitária dos gessos estão apresentados no Gráfico 01. Pode-se
observar que o GCR e o RGR apresentaram massa unitária inferior a dos demais e 16%
e 15% respectivamente, inferiores ao valor mínimo exigido pela NBR 13207. Este
comportamento já era esperado pois usualmente os materiais reciclados apresentam
massa unitária inferior a dos materiais virgens.
Gráfico 01 – Massa unitária dos gessos

Fonte: Os autores
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A composição química dos gessos estudados, determinadas por meio do ensaio de
fluorescências de raios-x (FRX), estão representadas na Tabela 05.
Tabela 05 – Composição química
Elemento\Material
CaO
SO3
SiO2
Sr
Fe2O3
Al2O3
K
Rh
P

GC (% massa)
70,22
28,04
0,56
0,39
0,38
0,26
0,14
0,00
0,00

GCR (% massa)
69,97
27,85
0,56
0,67
0,44
0,00
0,00
0,46
0,06

RGR (% massa)
68,19
27,10
2,28
0,43
1,09
0,53
0,30
0,00
0,08

Fonte: Os autores

Nota-se que as composições químicas dos gessos estudados são bastante similares
contudo percebe-se que o RGR possui um teor um pouco maior de sílica (SiO2) e óxido
de ferro (Fe2O3) que os demais, possivelmente devido a contaminações. A quantidade
de minerais silicosos pode contribuir para redução de resistência mecânica. Observa-se
também que todos os gessos apresentaram uma quantidade de SO3 (anidrido sulfúrico)
inferior ao valor mínimo exigido pela NBR 13207:1994 (mínimo 53,0%) para ser
considerado como gesso de construção civil.
Os resultados de tempo de pega dos gessos apontam que o RGR tem o início e o fim da
pega muito rápida, podendo ser devido à presença de minerais solúveis em água (como
halita e silvita) que afetam as propriedades da pasta fresca, como tempo de pega (John e
Cincotto, 2010). Os demais gessos reciclados também não atendem às exigências
normativas para serem considerados gesso de construção civil e nem de gesso de
fundição, que têm tempo de pega menor.
Tabela 06 – Valores de tempo de pega
TEMPO DE PEGA
Início de pega
Fim de pega

Fonte: Os autores

GC
13'25"
22'17"

GCR
05'50"
09'20"

RGR
00'20"
01'10"

Com relação à dureza, todos os gessos reciclados estudados apresentaram valores
menores que os exigidos por norma, conforme apresentado no Gráfico 02.
O gráfico 03 ilustra os valores médios das resistências à compressão obtidos dos corposde-prova de gesso. Pode-se confirmar as características inferiores dos gessos reciclados,
no entanto nem mesmo o GC atendeu ao requisito da norma quanto à resistência à
compressão mínima, embora tenha alcançado alcançando valores próximos aos da
norma. O GCR apresentou valores mais altos que o RGR. A baixa resistência à
compressão do RGR pode ser devido à existência de vazios na sua estrutura pela
dificuldade de moldagem dos corpos-de-prova uma vez que o tempo de pega foi
pequeno, podendo ter havido insuficiência de energia de compactação Outra hipótese é
por terem sido rompidos no sexto dia e ainda apresentarem umidade, pois não foi
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encontrado em literatura período ideal para determinação da resistência à compressão. A
relação água/gesso foi 0,5.
Gráfico 02 – Valores da dureza dos materiais

Fonte: Os autores

Gráfico 03 – Resistência à compressão

Fonte: Os autores

5

CONCLUSÕES

A análise das características dos gessos reciclados (GCR e RGR) e do gesso comercial
utilizado como referência indica que seguindo estes métodos para reciclagem do gesso,
o GCR e RGR não atendem satisfatoriamente nenhuma das exigências físicas e
químicas do pó de gesso, físicas da pasta e mecânica do gesso enrijecido para classificálos como gesso de construção civil pela NBR 13207 (ABNT, 1994) pois estes
apresentaram massa unitária inferior à mínima fixada pela norma, quantidade de SO3
(anidrido sulfúrico) inferior à mínima fixada pela norma, tempo de pega fora dos
intervalos de classificação como revestimento ou fundição estabelecidos pela norma,
dureza e resistência à compressão inferiores ao mínimo exigido por norma.
Apesar do GCR não apresentar nenhuma impureza, este apresentou alguns valores
próximos aos da norma, contudo ainda abaixo, não podendo ser considerado como
gesso de construção civil. Vale salientar que alguns resultados do GC utilizado estão
também abaixo dos padrões exigidos por norma, nos levando a refletir sobre o controle
de qualidade dos produtos no mercado.
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RESUMO
A crescente preocupação com as questões ambientais envolvendo consumo de recursos naturais e
destinação dos resíduos sólidos industriais tem levado a realização de várias pesquisas com vistas a
redução do consumo de matérias-primas, bem como uma adequada destinação destes resíduos. No
processo de produção de rochas ornamentais, por exemplo, é gerada uma grande quantidade de resíduos.
O Brasil, que é um dos grandes produtores de rochas ornamentais, tem convivido com este problema.
Uma das possibilidades de aproveitamento de resíduos estudadas visa a sua incorporação na construção
civil, por apresentar muitas opções para o reaproveitamento, devido à variedade de produtos que a mesma
consome. O presente trabalho verificou a influência do resíduo de serragem de rochas ornamentais
(RSRO) nas propriedades do concreto. O RSRO foi utilizado em substituição parcial do agregado miúdo
no concreto, nos teores de 10% e 20%, em massa. A avaliação foi feita com base nos resultados de
resistência à compressão axial, resistência à tração por compressão diametral e absorção por imersão.
Observou-se que a utilização do resíduo proporcionou um aumento nas resistências à compressão axial e
tração e redução da absorção dos concretos, em relação ao de referência. Com base nos resultados podese recomendar a utilização de até 20% do RSRO, em substituição ao agregado miúdo natural.
Palavras-chave: Resíduo de serragem de rochas ornamentais, reciclagem, resistências mecânicas,
absorção.

ABSTRACT
The environmental issues linked to natural resource consumption and proper disposal of industrial solid
waste represent driving forces to several research programs. The dimension stone production process, for
example, generates a large amount of waste. Brazil, which is one of the major producers of dimension
stone, has faced problems with the dimension stone sawing dust. Incorporating this type of waste into the
construction industry represents a good alternative to minimize the problem. So, the present study
examined the influence of the dimension stone sawing dust (DSSD) on the concrete properties. The DSSD
was used in partial replacement of the natural fine aggregate (0 and 20%, by mass) to concrete
production. The evaluation was made based on the results of compressive strength, splitting tensile
strength, and water absorption rate. It was observed that the use of the DSSD promoted an increase of
the compressive and splitting tensile strength of DSSD concrete. Also, a water absorption rate reduction
was observed when compared to the reference concrete. Based on the results, it is possible to stand the
use of up to 20% of DSSD, in replacement of natural fine aggregate.
Keywords: Sawing waste of dimension stone, recycling, mechanical resistance, absorption.
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1

INTRODUÇÃO

O setor da construção civil é uma das grandes consumidoras de recursos naturais e
também uma grande geradora de resíduos sólidos. Neste contexto, um dos desafios
enfrentados atualmente por este setor industrial é a relação entre o desenvolvimento
tecnológico e a preservação ambiental. Este setor apresenta uma grande versatilidade de
produtos e de processos produtivos, sendo então uma alternativa para o aproveitamento
de resíduos sólidos como matéria-prima suplementar na sua produção.
A indústria de rochas ornamentais tem uma significativa participação na economia
brasileira, sendo responsável pelo faturamento de US$ 1,1 bilhão no ano de 2012
(CHIODI FILHO, 2013). As rochas ornamentais e de revestimento abrangem as rochas
que podem ser extraídas em blocos ou placas, cortadas de diversas formas e que passam
por um beneficiamento de suas faces através de processos de esquadrejamento,
polimento, lustro, entre outros (CHIODI FILHO, 2001). Nesse processo de
beneficiamento das rochas ornamentais, há geração de um grande volume de resíduos.
Este resíduo pode ser proveniente da extração do bloco, da serragem para padronização,
do processo de corte e polimento além dos finos da lavra e do beneficiamento (MOURA
& LEITE, 2011). No Brasil, esses resíduos têm tido, na maioria das vezes, uma
deposição inadequada no meio ambiente, resultando em impactos que podem
comprometer flora e fauna (MANHÃES & HOLANDA, 2008). A serragem dos blocos
pode ser feita utilizando polpa abrasiva (para minimizar o desgaste da lâmina) ou fio
diamantado. A polpa abrasiva é composta por água, granalha (aço), cal e rocha moída e,
geralmente, é lançada, por bombeamento, sobre o bloco, através chuveiros (SILVA,
1998).
O RSRO tem sido objeto de diversos estudos (MOURA, GONÇALVES & LEITE,
2002; MOURA et al., 2009; BARROS, 2008) que apontam para um potencial de
utilização desse resíduo como substituição parcial do cimento e do agregado miúdo em
concretos e argamassas.
O presente trabalho visa avaliar a influência nas características de concretos contendo o
resíduo de serragem de rochas ornamentais (RSRO), obtidas pelo processo de corte
através de polpa abrasiva (PA), como substituto parcial do agregado miúdo. Para isso,
foram produzidos concretos contendo 0% (referência) 10% e 20% de RSRO-PA,
substituindo o agregado miúdo, em massa e verificadas as propriedades:
trabalhabilidade, resistência à compressão axial, resistência à tração por compressão
diametral e absorção de água por imersão.
2
2.1

MATERIAIS E MÉTODOS
Caracterização dos materiais

Para a produção dos concretos, foram utilizados o cimento CP II Z 32 – RS (por ser um
dos mais utilizados na região de Feira de Santana), resíduo de serragem de rochas
ornamentais obtido por corte utilizando polpa abrasiva (RSRO-PA), areia fina
proveniente do município de Alagoinhas-BA e brita granítica proveniente da pedreira
Rio Branco, situada em Feira de Santana, na Bahia.
2.1.1 Cimento Portland
Os resultados dos ensaios de caracterização são apresentados a seguir na Tabela 1.
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Tabela 1 - Características do cimento
Valores
experimentais

Características e Propriedades

Resistência à compressão axial
(MPa)

3 dias de idade

26,5

7 dias de idade

29,1

28 dias de idade

34,9

Massa Específica (g/cm³)

2,90

Finura (%)

0,5

O cimento utilizado atende os requisitos da NBR 11578 (ABNT, 1991).
2.1.2 Resíduo de serragem de rochas ornamentais – RSRO-PA
Foi utilizado neste trabalho, o mesmo RSRO-PA utilizado no trabalho desenvolvido por
Silva, Santos & Moura (2013). Nas Tabelas 2 e 3 encontram-se os resultados dos
ensaios de caracterização física e química do resíduo, respectivamente.
Tabela 2 - Caracterização física do RSRO-PA
Resíduo

Massa Específica

Massa Unitária

Diâmetro Médio

(g/cm³)

(kg/dm³)

(µm)

2,74

1,01

6,12

RSRO

Fonte: (SILVA, SANTOS & MOURA, 2013).

Tabela 3 - Composição Química do RSRO-PA
SiO2
(%)

Al2O3 MgO
(%)
(%)

5,893

1,231

0,397

K2 O
(%)

TiO2
(%)

Na2O Fe2O3
(%)
(%)

SO4
(%)

CaO
(%)

Perda ao
Fogo
(%)

-

0,350

0,298

0,400

79,010

0,211

9,060

Fonte: (SILVA, SANTOS & MOURA, 2013).

2.1.3 Agregado miúdo
O agregado miúdo utilizado trata-se de uma areia fina, proveniente do município de
Alagoinhas-BA, cuja dimensão máxima característica foi de 1,2mm e massa específica,
determinada segundo a NM 52 (ABNT, 2009), igual a 2,64g/cm³.
2.1.4 Agregado graúdo
Foi utilizado como agregado graúdo uma brita de origem granítica, oriunda da pedreira
Rio Branco, em Feira de Santana, Bahia. A massa específica, determinada através da
NM 53 (ABNT, 2003), foi de 2,73g/cm³ e a massa unitária, determinada através da
NBR 7251 (ABNT, 1982), foi igual a 1,47kg/dm³.
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2.2

Produção dos concretos

Os concretos foram produzidos no LaboTec (Laboratório de Tecnologia) da UEFS
utilizando uma betoneira elétrica de 220V, capacidade de 145L e rotação de 34RPM.
Foi fixado a relação a/c em 0,54. Na Tabela 4 estão apresentados os traços produzidos.
Tabela 4 - Traços dos concreto produzidos

3
3.1

Concreto

Traço

Referência

1 : 1,94 : 3,06 : 0,54 (cimento:areia:brita:água)

10% RSRO-PA

1 : 0,19 : 1,75 : 3,06 : 0,54 (cimento:RSRO:areia:brita:água)

20% RSRO-PA

1 : 0,38 : 1,55 : 3,06 : 0,54 (cimento:RSRO:areia:brita:água)

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS
Trabalhabilidade

A trabalhabilidade foi medida através do ensaio de abatimento de tronco de cone,
realizado de acordo com a NBR NM 67 (ABNT, 1998). Na Figura 1 são apresentados
os resultados deste ensaio.
Figura 1 - Resultado de abatimento do tronco de cone

Foi verificada uma redução no abatimento dos concretos contendo RSRO-PA em
relação ao concreto de referência. Essa redução foi de 36,84% para a amostra contendo
10% de RSRO-PA e de 73,68% para a amostra contendo 20% do resíduo. A redução no
abatimento pode ser explicada devido à finura do RSRO-PA que é muito maior do que a
finura do agregado miúdo natural, necessitando, desta forma, de mais água para molhar
a superfície dos grãos. Apesar da grande redução no abatimento, os concretos
aparentavam boa trabalhabilidade e coesão. Logo, para que se obtenha o mesmo
abatimento do concreto de referência faz-se necessário a utilização de aditivos
superplastificantes.
3.2

Resistência à compressão axial

Os ensaios de resistência à compressão axial foram realizados de acordo com a norma
NBR 5739 (ABNT, 2007). Foram ensaiados 4 corpos-de-prova de cada traço aos 28
dias. Os resultados de resistência à compressão estão apresentados na Tabela 5.
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Tabela 5 – Resultados de resistência à compressão axial
Amostra

Resistência Desv.
(MPa)
Padrão

C.V.
(%)

Referência

23,80

0,61

2,56

10% RSRO-PA

31,86

0,54

1,7

20% RSRO-PA

32,65

1,85

5,68

A Figura 2 apresenta o gráfico de comportamento dos concretos quanto à resistência à
compressão axial.
Figura 2 – Comportamento dos concretos quanto à compressão axial

Pode-se observar que os concretos com RSRO-PA apresentaram melhor comportamento
quanto à resistência à compressão axial, em relação ao concreto de referência.
Verificou-se um aumento de 33,87% e de 37,18% na resistência à compressão dos
concretos contendo 10% e 20% de RSRO-PA, respectivamente, em relação ao concreto
de referência. Este comportamento pode ser explicado devido o efeito de
preenchimento. Como o diâmetro médio do RSRO-PA é de 6,12m, menor do que o
próprio cimento, é possível que tenha ocorrido o efeito físico de melhor preenchimento
de vazios. As partículas de RSRO podem ter contribuído também ter atuado como ponto
de nucleação e favorecido à aceleração da formação de produtos hidratados a partir da
matriz cimentícia.
No estudo desenvolvido por Moura, Gonçalves & Leite (2002), que verificaram o
comportamento de argamassas contendo 5% e 10% de RSRO em substituição ao
agregado miúdo natural em argamassas, foi observado um incremento na resistência à
compressão nas misturas contendo o RSRO. Os autores também atribuíram tal
comportamento a maior finura do resíduo, proporcionando melhor efeito de
preenchimento.
3.3

Resistência à tração por compressão diametral

Os ensaios de resistência à tração indireta foram realizados de acordo com a norma
NBR 7222 (ABNT, 2011). Foram ensaiados 4 CP´s cilíndricos de cada traço, aos 28
dias de idade. Na Tabela 6 estão apresentados os resultados de resistência à tração por
compressão diametral.
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Tabela 6 – Resultados de resistência à tração por compressão diametral
Amostra

Resistência
(MPa)

Desv.
Padrão

C.V.
(%)

Referência

2,06

0,05

2,26

10% RSRO-PA

2,49

0,18

4,12

20% RSRO-PA

2,54

0,13

5,12

A Figura 3 mostra o comportamento dos concretos quanto à resistência à tração por
compressão diametral.
Figura 3 – Comportamento dos concretos em relação à tração por compressão
diametral

Observa-se que os concretos com RSRO-PA apresentaram maior resistência à tração
por compressão diametral. O melhor resultado foi o do concreto com 20% do resíduo
que proporcionou um aumento de 23,3%, em relação ao concreto de referência.
O comportamento dos concretos quanto à resistência à tração foi semelhante ao de
resistência à compressão axial.
De acordo com Mehta & Monteiro (2008), à medida que a resistência à compressão
aumenta, a resistência a tração também aumenta, porém a uma taxa decrescente, ou seja,
quanto maior a resistência à compressão, menor a razão. Neville (1997), afirma que as
resistências à tração e à compressão estão relacionadas, porém não existe uma
proporcionalidade direta, a relação entre as duas resistências depende do nível de
resistência do concreto. Quando a resistência à compressão aumenta, a resistência à
tração também aumenta, mas a uma razão decrescente.
3.4

Absorção

O ensaio de absorção por imersão foi executado de acordo com a NBR 9778 (ABNT,
2005). Foram ensaiados 3 corpos de prova para cada traço de concreto, aos 28 dias. Os
resultados do ensaio de absorção por imersão estão apresentados na Tabela 7.
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Tabela 7 - Resultados do ensaio de absorção por imersão
Amostra

Absorção (%)

Desv. Padrão C.V. (%)

Referência

5,42

0,24

4,42

10% RSRO-PA

5,28

0,12

2,2

20% RSRO-PA

5,06

0,18

3,47

A Figura 4 mostra o comportamento dos concretos quanto à absorção por imersão
Figura 4 – Comportamento dos concretos quanto à absorção

Observa-se que os concretos com RSRO-PA apresentaram menor absorção, em relação
aos concretos sem resíduo. O melhor comportamento foi do concreto 20% do resíduo,
que apresentou uma redução de 6,64%, em relação ao concreto de referência. Este
comportamento reforça a justificativa de que a utilização do RSRO proporcionou um
melhor preenchimento dos espaços, densificando as misturas.
4

CONCLUSÕES

De acordo com os resultados pode-se concluir que a utilização de RSRO-PA em
substituição à areia proporcionou melhoria nas propriedades do concreto. Houve um
aumento na resistência à compressão e na resistência à tração por compressão diametral
dos concretos contendo RSRO-PA. Foi verificada uma redução na absorção de água nos
concretos contendo o resíduo.
Conclui-se, portanto, que a utilização de RSRO-PA como substituto parcial do agregado
miúdo na produção de concretos pode ser considerada como uma alternativa para o
aproveitamento do resíduo, uma vez que promoveu melhorias no comportamento
mecânico do concreto além de contribuir para reduzir o impacto causado pela deposição
indevida desses resíduos no ambiente e pelo grande consumo de recursos naturais na
construção civil.
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LÂMPADA DE GARRAFA PET: ALTERNATIVA PARA
ILUMINAÇÃO NATURAL EM HABITAÇÃO DE INTERESSE
SOCIAL DO SERTÃO ALAGOANO
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(1) UFAL, rafaelao.carvalho@gmail.com (2) UFRGS, brunarb@gmail.com

RESUMO
O Brasil vem passando por crises no espaço urbano, atingindo principalmente as camadas menos
favorecidas da sociedade. Assim, faz-se necessário procurar formas de minimizar esses problemas de
forma sustentável. Com base nisso, o presente trabalho apresenta uma experiência de extensão
universitária, na qual se capacitou moradores de habitações de interesse social (HIS) do Alto Sertão de
Alagoas na produção e uso de lâmpadas de garrafa PET para iluminação natural. Tal tecnologia visa
reduzir custos, incorporar resíduos sólidos e melhorar o conforto lumínico de ambientes que não possuem
janelas, o que é bastante corriqueiro em moradias populares.
Palavras-chave: Lâmpada de Garrafa PET, Habitação de Interesse Social, Extensão Universitária,
Semiárido Alagoano.

ABSTRACT
The Brazilian urban space has become troubled and it affects mainly the poor levels of the society. For
this reason, it is necessary to find ways to minimize this problem with sustainable methods. Thus, this
paper shows a participatory action research that enabled dwellers of social housing of the high
backcountry of Alagoas to produce and use lamps made by PET bottles for daylighting. This technology
intends to reduce costs, incorporate solid waste and improve the luminous comfort of rooms without
windows. This situation is very common in social housing.
Keywords: PET bottle lamp, Social Housing, participatory action research, Semi-arid of Alagoas.

1

INTRODUÇÃO

Para que o desenvolvimento aconteça de forma sustentável e igualitária, é necessário
buscar alternativas para minimizar os problemas urbanos atuais. Entre esses problemas
citam-se o acúmulo de resíduos sólidos, falta de moradias adequadas, falta de
saneamento básico, entre outros.
Devido à necessidade de minimizar alguns destes problemas, apresenta-se neste
trabalho uma experiência de extensão universitária, na qual se capacitou moradores de
HIS do Alto Sertão de Alagoas na produção e uso de lâmpadas de garrafa PET para
iluminação natural.
Esta lâmpada é uma forma inteligente de iluminar as casas sem gastar energia elétrica
durante o dia. Ao se utilizar a lâmpada de garrafa PET, além de se obter melhorias nas
habitações, as famílias podem economizar na conta de energia elétrica.
O presente trabalho é parte integrante do projeto de pesquisa-ação „Casa Lavoisier:
Estudo e difusão de tecnologias não-convencionais com materiais recicláveis para HIS
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do Sertão alagoano‟, o qual foi realizado no ano de 2013 e integrou um programa de
extensão voltado à formação socioambiental dos estudantes de engenharia e
contribuições à população sertaneja (BARROS; AMORIM, 2011; BARROS et al,
2012). Deste modo, foram realizadas as etapas de levantamentos bibliográficos sobre o
tema, seguida de confecção e teste de protótipos e, por fim, difusão das tecnologias
sociais estudadas em oficinas de capacitação para moradores de HIS do local.
Assim, este trabalho se propõe a ampliar o debate sobre a importância de, não apenas
estudar e desenvolver inovações tecnológicas de baixo custo para HIS, mas também
difundi-las aos atores locais para sua adequada utilização. Igualmente, mostra que tais
ações de intervenção podem ser feitas em locais distantes dos grandes centros, a
exemplo do sertão nordestino, visto que estratégias como esta ainda são raras no País.
2

METODOLOGIA

O presente estudo se desenvolveu a partir de uma metodologia participativa, sendo
classificada como uma Pesquisa-Ação. Essa metodologia estimula a participação das
pessoas envolvidas na pesquisa e permite que se alcance um universo de respostas
(MELO NETO, 2003). Desta forma, nota-se que há uma troca de conhecimentos entre
escola/universidade e a população local, a qual é enriquecedora para ambos os atores.
Como procedimentos metodológicos, a pesquisa foi iniciada a partir da organização e
tratamento de dados secundários sobre o tema e a realidade local. Foi realizada uma
investigação teórica e análise crítica sobre o tema proposto, fundamentando uma visão
mais geral sobre a problemática. Dentro desta revisão bibliográfica, pode-se destacar:
dinâmica urbana e exclusão social; problemas socioambientais, sustentabilidade urbana;
permacultura e princípios ecológicos; problemas habitacionais; resíduos sólidos;
materiais e tecnologias construtivas não-convencionais; uso de materiais recicláveis
como componentes da construção civil; dentre outros.
Dando continuidade, foi feita também uma catalogação de formas de utilização e de
casos bem sucedidos de uso de resíduos recicláveis como componentes e tecnologias
construtivas para habitações de interesse social (rurais e urbanas). A partir desta
catalogação foi selecionada uma tecnologia, para confecção de protótipos, levando em
conta os seguintes aspectos: baixo custo de produção, instalação, operação e
manutenção da tecnologia nas habitações em comparação a tecnologias convencionais;
desempenho da tecnologia, incluindo melhoria das condições de habitabilidade;
facilidade de confecção, instalação, potencial de produção e reaplicação das tecnologias
pelos próprios moradores e facilidade de obtenção do material reciclável.
Assim, optou-se pela confecção de protótipos de lâmpadas de garrafa PET, conforme
justificativas apresentadas nos parágrafos anteriores. Após testes, realizou-se a difusão
do conhecimento, com a promoção de uma oficina de capacitação. O público-alvo foi
formado pelo grupo de mulheres do CRAS, pois estas são moradoras de áreas de
interesse social de Delmiro Gouveia-AL. A oficina buscou ensinar, na prática, a
confecção, aplicação e manutenção da referida tecnologia em habitações. O foco foi
mostrar que a tecnologia possibilita a melhoria das suas condições de habitabilidade,
com custo reduzido e eficiência ambiental.
Por fim, para verificar o alcance das metas e impactos dessa atividade, foi aplicado um
questionário para apreender as opiniões e percepções do público-alvo sobre a temática e
sobre este projeto de pesquisa-ação.
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3

PROBLEMAS HABITACIONAIS

Nota-se que o processo de urbanização, que se intensificou no século XIX, fez com que
grandes cidades começassem a nascer e, a partir disso, grandes aglomerações urbanas
se formaram. No século XX, após duas guerras mundiais, iniciou-se um processo de
inchaço e deterioração dos grandes centros urbanos. Com isso, gerou-se uma crise
habitacional no Brasil (ACSELRAD, 1999).
Sabe-se que a desigualdade social é a principal causa da falta de moradias adequadas,
pois, devido ao alto custo da terra urbana e a ausência de políticas públicas que
viabilizem o acesso à terra para as classes menos favorecidas economicamente, essa
camada da sociedade é obrigada a improvisar moradias em locais inadequados. Com
isso, o governo brasileiro aponta um déficit habitacional de 6,490 milhões de unidades,
o que corresponde a 12,1% dos domicílios do país, enquanto a inadequação atinge 13
milhões de domicílios urbanos, que corresponde a 26,4% (FJP, 2010).
Dessa forma, afirma-se que muitos problemas socioambientais são causados,
principalmente, devido aos problemas habitacionais como à falta de moradias ou
inadequação. A erradicação da pobreza, assim como a resolução dos problemas
habitacionais, são pontos-chave para o desenvolvimento sustentável nas cidades
(SILVA; TRAVASSOS, 2008).
O déficit habitacional é medido por fatores como a falta de moradias, habitações
precárias e a coabitação familiar, ou seja, quando várias famílias ocupam o mesmo
imóvel. Diferente do déficit habitacional, a inadequação não necessita a construção de
novas moradias, mas necessita de melhorias que proporcionem um padrão mínimo de
habitabilidade. Assim, tem-se a carência de infraestrutura como ponto-chave da
inadequação dos domicílios. São consideradas inadequadas as moradias que não
dispõem de pelo menos um dos serviços básicos que seguem: iluminação elétrica,
abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo (FJP, 2010).
Entretanto, no que diz respeito à inadequação, outros fatores deveriam ser considerados,
como, por exemplo, a falta de aberturas para o exterior, visto que boa parte das casas
das comunidades carentes possuem ambientes onde a única abertura é a porta. Isso
prejudica o conforto ambiental e aumenta o consumo de energia elétrica. Uma solução
para se obter iluminação natural nestas casas, e assim reduzir o consumo de energia
elétrica, é a partir de iluminação zenital.
Dessa maneira, é necessário que se busque alternativas para minimizar os problemas
habitacionais e uma alternativa para isso é usar materiais e tecnologias não
convencionais com resíduos recicláveis para construção de moradias de interesse social
(BARROS, 2008). Essas tecnologias implicam em um baixo custo para confecção e
instalação, ao mesmo tempo em que beneficiam o meio ambiente, pois diminuem os
resíduos que seriam descartados e demorariam centenas de anos para se decompor de
forma natural. Além disso, proporcionam mais conforto às habitações já existentes, pois
assim, é possível se conseguir melhor qualidade de vida para aqueles menos favorecidos
economicamente.
3.1

Resíduos Sólidos

Os resíduos sólidos estão diretamente ligados a grande parte dos problemas
socioambientais no mundo. Quando esses resíduos são depositados em locais
inadequados, causam degradação ambiental como a poluição do ar, da água e do solo,
gerando diversos outras problemas.
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As cidades utilizam cada vez mais materiais descartáveis e geram uma grande
quantidade de resíduos sólidos. No mais, há intensa utilização dos recursos naturais, o
que impede o crescimento sustentável das cidades, prejudicando o meio ambiente
(LEAL; SOUZA, 2011).
A partir disso, para tentar minimizar os problemas causados pelos resíduos, existem leis
e diretrizes que tornam a gestão dos mesmos mais eficientes e sustentáveis. Em 2010 foi
sancionada a Lei Federal de nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), que prevê a prevenção e redução na geração de resíduos, a reciclagem
e a reutilização dos resíduos sólidos, além de criar metas para eliminação dos lixões e
impõe que os particulares elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
As ações voltadas para assegurar o cumprimento da PNRS ficam a cargo do poder
público (BRASIL, 2010).
Uma das maiores preocupações da atualidade é o destino de materiais de difícil
degradação, a exemplo do PET– poli (etileno tereftalato) ou poli (tereftalato de etileno).
Por esse motivo, a reciclagem tem sido bastante incentivada para que o espaço de
descarte seja diminuído e também devido ao seu alto valor econômico e seu potencial de
reaproveitamento. Dados informam que apenas 15% dessas embalagens são recicladas,
o restante é depositado no meio ambiente como em aterros, lixões, rios, terrenos
abandonados, entre outros (ABIPET, 2003).
A reciclagem, juntamente com o reaproveitamento, tem se mostrado uma forma
eficiente de conter o crescimento dos resíduos nas cidades. A garrafa PET pode ser
facilmente reaproveitada, pois possui alta resistência à tração e uma durabilidade
elevada, e por isso é ideal para ser usada como material alternativo na engenharia.
O PET deveria ser um dos plásticos mais fáceis de serem reciclados, porém existem
várias limitações para a obtenção de produtos reciclados com alto valor agregado.
Atualmente, o Brasil tem capacidade produtiva em torno de 360 mil toneladas anuais.
Essa produção de embalagens, após usadas, geram grande impacto ambiental, devido a
quantidade que é descartada todos os dias (GONÇALVES-DIAS; TEODÓSIO, 2006).
Assim, se houvesse coleta seletiva em todas as cidades, seria mais fácil conseguir mais
PET com menos contaminação. A embalagem PET é totalmente reaproveitável,
podendo ser reciclada várias vezes, sem perder sua qualidade. Quando é descartada
num aterro sanitário, impermeabiliza as camadas em decomposição, prejudicando a
circulação de gases e líquidos (GONÇALVES-DIAS; TEODÓSIO, 2006).
Como exposto anteriormente, a reciclagem do PET é muito importante para o meio
ambiente. Outra opção para diminuir o descarte dessas embalagens é sua reutilização.
Assim, neste trabalho será mostrada uma alternativa para reutilização da garrafa PET na
construção civil, a lâmpada de garrafa PET.
3.2

Materiais e Tecnologias Não-Convencionais com Resíduos Recicláveis Para
HIS

A indústria da construção civil é uma das que mais poluem e das que mais consomem
grandes quantidades de recursos naturais. Além da degradação ambiental, o uso de
materiais convencionais nem sempre é acessível à população de baixa renda. Assim, é
necessário buscar alternativas para minimizar esses problemas. Com isso, vários estudos
sobre o assunto estão sendo realizados para se tentar diminuir o uso dos recursos
naturais, como por exemplo, aliando os materiais convencionais aos resíduos urbanos e
industriais (CANELLAS, 2005).
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Existem inúmeros tipos de resíduos que podem ser incorporados na construção civil, e
facilmente aplicados em construções de HIS. Pode-se citar como uma boa opção, a
garrafa PET para ser utilizada na fabricação de painéis de parede e de cobertura, no
enchimento de lajes, em blocos para execução de alvenarias de vedação com isolamento
termo-acústico, e para iluminação natural de moradias (BARTH, 2004).
Entretanto, ainda existem muitas dificuldades na aplicação considerável desses
materiais na construção civil, entre elas, pode-se citar: o preconceito, pois são
denominados por várias pessoas de “material de pobre”; a bibliografia sobre o assunto é
escassa, pois não há tantas pesquisas como sobre os materiais industrializados; não
estão inseridos nos cursos convencionais de engenharia e arquitetura, com poucas
exceções, de forma que os profissionais saem da universidade sem a menor visão sobre
eles; faltam técnicos capacitados para aplicá-los; órgãos governamentais não conhecem
ou ignoram tudo que não é convencional; falta de incentivos governamentais para
resolver o problema habitacional dos países em desenvolvimento (BARBOSA, 2005).
Materiais e tecnologias não convencionais vêm se mostrando como uma ótima opção
para diminuição da degradação ambiental. Quando estes incorporam resíduos urbanos,
diminuem a quantidade de lixo que poluiria o meio ambiente. Além das vantagens
ambientais, também permitem que pessoas de menor poder aquisitivo possam ter
moradias dignas, pois esses materiais e tecnologias são de baixo custo e facilmente
aplicáveis.
4

LÂMPADA DE GARRAFA PET

Sabe-se que no Brasil os altos custos de vida não permitem que todos tenham acesso à
moradia digna e serviços básicos essenciais como: saneamento básico, coleta de lixo,
energia elétrica. As classes de menor renda são as que mais sofrem com os problemas
urbanos. Além dos problemas já citados, são também os mais atingidos com o acúmulo
de resíduos sólidos decorrente do consumo exagerado de produtos descartáveis, que
aumenta a cada ano.
Devido ao crescimento populacional e urbanização, o consumo mundial de energia deve
aumentar, até 2020, cerca de 60%. O setor residencial é responsável por quase a metade
do consumo de energia. Logo, faz-se necessária a substituição de formas convencionais
de geração e uso da eletricidade por meios que diminuam o consumo de energia elétrica
e que não agridam o meio ambiente (VENTTORAZZI et al, 2009). Desta forma, indicase a utilização de fontes de energia renováveis, como é o caso da energia solar.
Além disso, o consumo de energia elétrica pode ser diminuído com a adoção de
estratégias passivas de condicionamento térmico e lumínico. Logo, as moradias devem
ser projetadas, no mínimo, com todos os ambientes tendo aberturas para entrada de
ventilação e iluminação natural.
Entretanto, é comum em HIS a existência de um número reduzido de janelas e, quando
existem, são muito pequenas. No mais, é corriqueira a construção de ambientes como
banheiros e despensas e, até mesmo, quartos, enclausurados, ou seja, sem a
possibilidade de inserir janelas nas paredes. Assim, no que concerne ao aproveitamento
da iluminação natural, uma alternativa é utilizar garrafas PET cheias de água no telhado,
como mecanismo de iluminação zenital (LOUREIRO, 2003).
Essa tecnologia permite que as habitações tenham iluminação natural durante o dia,
diminuindo assim o consumo de energia elétrica e, com isso, economizando na conta de
energia. A luz emitida por essa lâmpada não-convencional é seguramente compatível
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com a luz emitida por uma lâmpada incandescente de 40 a 60 Watts (ibid). Essa
tecnologia além de diminuir a conta de energia, não aquece o ambiente como a lâmpada
incandescente e até ilumina mais e melhor.
Essa ideia foi do mecânico de Uberaba, Alfredo Moser que, em 2002, quando o Brasil
corria risco de sofrer um apagão, percebeu uma oportunidade de reduzir sua
dependência de energia elétrica durante o dia, fixando no telhado de casa garrafas
plásticas cheias de água. Em seu projeto, ele utilizava uma garrafa PET de dois litros,
contendo água limpa, à qual era adicionado o volume de duas tampas de água sanitária,
sendo acoplado um recipiente plástico de filme fotográfico para proteger a tampa da
garrafa PET da degradação proporcionada pelos raios do sol (XAVIER, 2008).
A ideia deu muito certo, e hoje já está presente em vários lugares do mundo, nas
Filipinas, por exemplo, vem sendo difundido pela fundação MyShelter. Essas lâmpadas
são usadas como opção para iluminação suplementar em casas e salas de aula da zona
rural das Filipinas. Lá já existem cerca de 15.000 lâmpadas de garrafas solares em 20
cidades e províncias. Assim, a lâmpada de garrafa PET já atinge até as menores
comunidades desse país, além disso, a tecnologia tem ajudado a gerar renda, pois,
aqueles que possuem habilidades de carpintaria, instalam essas garrafas, cobrando um
pequeno valor para isso. Essa tecnologia pode ser aplicada em qualquer local, pois os
materiais são facilmente encontrados, mesmo nas áreas mais pobres. (A LITER OF
LIGHT PROJECT, 2011).
Além dessas vantagens, essa tecnologia traz benefícios para o meio ambiente, pois
provoca a diminuição da emissão de gás carbônico na atmosfera e possibilita
reaproveitamento das garrafas PET que seriam descartadas, gerando poluição.
Ideias como essa precisam ser difundidas efetivamente, para que de fato cheguem até
aqueles que precisam. Desta forma, realizou-se uma capacitação para moradores de HIS
do Alto Sertão Alagoano para produção de lâmpadas de garrafa PET que visam
melhorias na iluminação natural de residências.
Por fim, menciona-se que o ideal seria que medidas como essa se tornassem políticas
públicas, visto que o aumento do consumo de energia elétrica pode acabar gerando uma
crise no setor energético, principalmente nos períodos de longa estiagem, quando as
hidrelétricas, que são a maior fonte de geração de energia do Brasil, estão com níveis
baixos. Além disso, quando as hidrelétricas não são suficientes para fornecer toda a
energia elétrica necessária nas cidades, são acionadas outras fontes de geração de
energia, como as termoelétricas, que tem uma produção mais cara e mais poluente ou
degradante, o que acarreta no aumento na tarifa de energia e prejuízos ambientais
(PROCEL, 2004; PROAF, 2010).
5

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

É preciso se pensar na construção de um mundo mais justo e melhor para todos, e a
educação está diretamente ligada a isso. Nesse sentido, faz-se necessário pensar sobre a
responsabilidade social universitária, uma vez que, sendo essa um local privilegiado de
produção de conhecimentos e da formação de cidadãos, não pode se omitir de dar
respostas à sociedade.
Entende-se por extensão toda atividade universitária que vise à integração universidadecomunidade. Com isso, trata-se de um processo interdisciplinar, educativo, cultural,
científico e político que promove a interação transformadora entre Universidade e
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sociedade, sob o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
(FORPROEXT, 2012).
Várias concepções de extensão trazem consigo a perspectiva de que a universidade deve
prestar um serviço à sociedade. A princípio, pensava-se que isso faria com que
conhecimentos fossem passados para a sociedade, mas nenhum conhecimento a mais
seria adquirido pelos universitários. Hoje essa compreensão mudou, onde se percebe
uma troca de conhecimentos entre comunidade e universidade, enriquecendo também a
formação dos graduandos envolvidos (MELO NETO, 2003).
De acordo com Pinto (2008), as universidades podem se considerar como instituições
que formam recursos humanos socialmente responsáveis na medida em que conseguem
articular os três elementos que compõem a tríade ensino, pesquisa e extensão. Estes
elementos que fazem a universidade se dão em prol da produção de novos
conhecimentos científicos e da ampliação e desenvolvimento de ações que beneficiem a
sociedade, especialmente daquelas das proximidades da universidade, e de um ensino
inovador e de qualidade.
6

CAPACITAÇÃO PARA PRODUÇÃO E USO DE LÂMPADAS DE
GARRAFA PET

No intuito de disseminar conhecimento e oferecer melhor qualidade de vida para a
comunidade local, foi realizada uma oficina de capacitação de construção de Lâmpadas
de Garrafa PET. Essa oficina foi realizada no Centro de Referência de Assistência
Social(CRAS) de Delmiro Gouveia, cidade do sertão alagoano, e contou com a presença
de 24 mulheres associadas.
A oficina foi dividida em duas etapas. Na primeira, explanou-se sobre os aspectos gerais
da lâmpada de garrafa PET, conceito histórico, funcionalidade e importância (Figura
1a). Na segunda etapa, os participantes confeccionaram as lâmpadas, com a orientação
direta da equipe de pesquisadores (Figura 1b).
Figura 1 - (a) Explicação sobre aspectos gerais; (b) Produção da lâmpada de garrafa PET

(a)

(b)

Fonte: Os autores (2013)

Para confecção da lâmpada de garrafa PET, as mulheres foram divididas em 3 grupos, e
foi dado a elas os materiais necessários para cada grupo confeccionar uma lâmpada de
garrafa PET. Os materiais e equipamentos usados para confecção da lâmpada foram:
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uma garrafa PET de 2 litros; dois litros de água limpa; uma medida de duas tampas de
garrafa de água sanitária ou cloro; furadeira; e massa de vidraceiro ou cola epóxi.
Para a confecção, fez-se a marcação de uma circunferência com diâmetro igual ao da
garrafa PET na telha, depois, com o auxílio da furadeira, executaram-se furos ao redor
da marcação (Figura 2a). Preencheu-se a garrafa com água limpa e água sanitária. Por
fim, encaixou-se a garrafa na telha e vedou-se com massa de vidraceiro (Figura 2b).
Figura 2 – (a) Recorte na telha; (b) vedação vertical com cola epóxi

(a)

(b)

Fonte: Os autores (2013)

Para a avaliação de impacto da ação, questionários foram aplicados no público-alvo.
Nestes, verificou-se que esta tecnologia teve uma boa aceitação e que os moradores
pretendem instalar em suas residências. O questionário foi composto por 3 perguntas.
São elas: O que você achou da oficina? 100% das mulheres responderam que foi boa ou
ótima. Você gostaria de ter essa tecnologia em casa? 92% responderam que sim. Você
gostaria que voltássemos com novas oficinas de tecnologias não-convencionais? 100%
responderam que sim.
7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho consistiu na apresentação de uma experiência de extensão
universitária que capacitou moradores de uma comunidade do Alto Sertão Alagoano a
produzir e utilizar lâmpadas de garrafa PET.
É de grande importância a criação de tecnologias alternativas, como a lâmpada de
garrafa PET, para que o Brasil se desenvolva de forma sustentável e beneficie os mais
necessitados. Mas só isso não basta, é necessário que essas ideias cheguem até aqueles
que realmente precisam. A extensão universitária é uma forma de levar o conhecimento
até a sociedade e precisa ser realizada mais efetivamente, pois grande parte da
população não tem acesso ao conhecimento produzido dentro da Universidade.
No que se refere à lâmpada de garrafa PET, além de iluminar o equivalente a uma
lâmpada incandescente de até 60W, dependendo da incidência solar, obteve uma ótima
aceitação por parte das mulheres que participaram da oficina. Desta forma, políticas
públicas deveriam ser realizadas para que ideias como essa cheguem as HIS,
beneficiando os moradores, bem como as cidades, pois acarreta na diminuição do
consumo de energia elétrica.
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RESUMO
A indústria calçadista tem atividade concentrada em algumas regiões e tem gerado muitos resíduos, por
exemplo, sobras de placas de EVA (Etileno Acetato de Vinila), que não são reaproveitadas após o corte
para a produção de solas e palmilhas. Esses resíduos de EVA têm sido encaminhados até cimenteiras para
queima ou descartadas de forma inadequada ao meio ambiente, sendo desperdiçado o potencial de seu
reaproveitamento na construção civil – visto suas propriedades térmicas, acústicas e elásticas, e
disponibilidade na região – como agregado artificial sintético em concreto não estrutural.
Concomitantemente, alternativas para as coberturas convencionais têm se mostrado fortes nos países
desenvolvidos, sendo uma delas os telhados verdes. Para o progresso dos estudos sobre as vantagens e
desvantagens desse tipo de coberta, são necessárias experimentações e análises de sua eficiência como
opção sustentável ao ambiente construído. Esse trabalho apresenta resultados parciais de um estudo
experimental (pesquisa de mestrado) em desenvolvimento, que prevê, em etapa posterior, avaliação de
desempenho do telhado verde aplicado em uma residência. O objetivo, nessa etapa, é projetar módulos
fabricados com compósito cimentício leve, com agregado de EVA, para a execução de telhados verdes
extensivos modulares. O estudo, de caráter exploratório, procura desenvolver um módulo versátil, no
sentido de que em uma determinada posição possa ser vegetável, e, noutra, utilizado como passeio. Após
experimentações, o molde tem passado por ajustes, que resultaram em melhoramento do processo de
moldagem, numa sequência de retroalimentação entre as etapas de projeto do módulo e de seu molde,
bem como os testes de moldagem propriamente ditos. Os resultados mais satisfatórios têm sido através da
utilização do traço 1:5 (cimento: agregados; em volume), sendo a proporção entre os agregados igual a
90% de EVA e 10% de areia, o que tem gerado módulos leves (com cerca de 7 kg) e muito permeáveis.
Palavras-chave: Telhados verdes, módulo TEVA, reaproveitamento.

ABSTRACT
The shoemaking industry concentrates activity at some regions and has generated lots of residues, for
example, waste of Ethylene Vinyl Acetate (EVA), that are not reused after the cuts for production of soles
and insoles. The EVA waste have been taken to cement industry to fuel their furnaces or discarded
improperly in the environment, wasting its reuse potential in construction – seen its thermal, acoustics
and elastic properties, and availability in the region – as artificial synthetic aggregate in concrete nonstructural. Concomitant, alternatives for conventional roof covers have shown strong in developed
countries, been one of them the green roof. For the progress of the study about the advantages and
disadvantages of this cover type, will be necessary experimentations and analysis of its efficiency as a
sustainable option to the constructed environment. This work proposes partial results of an experimental
study (Master thesis) that is on progress, and foresees, at posterior step, an evaluation of performance
with a green roof installed at a residence. The objective, at this step, is to project modules fabricated with
cementitious lightweight composite, and EVA aggregate, for the execution of the modular extensive green
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roofs. The study, as an exploratory character, searches to develop a versatile module, in that a certain
position it can be vegetated and in other way, used for walking. After experimentations, the mold has
gone through adjustments, which resulted in molding process improvements, in a feedback sequence
between the module projection and its mold, well as the molding tests themselves. The most satisfactory
results have been through the use of a trace 1:5 (cement:aggregates; in volume), wherein the proportion
between aggregates are equal to 90% of EVA and 10% of sand, which has generated lightweight modules
(about 7kg) and more permeable.
Keywords: Green Roofs, TEVA block, recycling.

1

INTRODUÇÃO

Tendo em vista a crescente preocupação mundial com a sustentabilidade das
edificações, a difusão dos telhados verdes como alternativa às coberturas tradicionais
vem crescendo, principalmente, nos países desenvolvidos. No entanto, os estudos sobre
a eficiência desse sistema ainda estão em desenvolvimento e sua eficiência ainda não é
comprovada em todos os seus aspectos. Alguns telhados verdes, por exemplo, são
construídos de forma não sustentável, com materiais fósseis, não-recicláveis, cuja
produção entra em descompasso com o ideal de não-agressão ao ambiente
(BIANCHINI; HEWAGE, 2011, p.2). Portanto, a experimentação de outros materiais
para esse tipo de coberta é um bom caminho para a continuidade dos estudos sobre o
tema.
Existem, segundo a International Green Roof Association, diferentes configurações de
telhados verdes, de acordo com o porte de vegetação que suportam: primeiramente, o
tipo extensivo, que comporta vegetação de porte herbáceo e exige poucos cuidados com
a manutenção, descartando também a necessidade de irrigação constante, além de poder
ser aplicado em praticamente qualquer tipo de laje, devido a seu baixo peso (60 kg/m² a
150 kg/m²); os telhados semi-intensivos, por sua vez, podem receber vegetação de porte
arbustivo, o que os tornam, portanto, mais pesados, caros e de mais frequente
manutenção; e, por fim, os telhados verdes intensivos, que já abarcam vegetação de
porte arbóreo, podendo incluir também lagos artificiais e playgrounds, tratando-se da
tipologia mais custosa e laboriosa. Neste trabalho, aborda-se o telhado verde extensivo
que promove os benefícios esperados de uma cobertura vegetada, além de ser mais
prático e econômico. Ademais, optou-se pela modulação do telhado através de blocos
pré-moldados, o que traz a possibilidade de formar novos arranjos, quando desejado; da
aplicação de módulo já vegetado, acelerando a instalação; e de manutenção predial
facilitada, já que os módulos poderiam ser removidos sem maiores danos ao conjunto.
Corroborando com a proposta de sustentabilidade, o EVA – resíduo produzido em
grandes quantidades na região, pela indústria calçadista – agrega um potencial de
reaproveitamento na construção civil, quando usado em associação ao concreto,
material que pode ser aplicado na construção de telhados verdes.
O EVA entra na composição do concreto, em substituição ao agregado graúdo
convencional, a brita, funcionando como agregado sintético leve. Seus benefícios vão
desde a redução dos custos com o transporte dos componentes de concreto, pela leveza,
até suas características termo acústicas (LIMA FILHO, 2008, p.41). Além disso, é um
material de fácil aquisição (principalmente no mercado local), baixo custo, elástico,
termo fixo e não suscetível a fungos (GARLET, 1998, apud LIMA FILHO, 2008, p. 34)
– importante característica no tocante à proteção do material orgânico constituinte do
telhado verde.
Esta pesquisa, portanto, tem como objetivo projetar e acompanhar o desenvolvimento
de módulos fabricados com compósito cimentício com agregado de EVA (identificado
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nesse trabalho por bloco TEVA), para a composição de um telhado verde modular do
tipo extensivo, bem como analisar sua eficácia.
O estudo do módulo, em sua fase inicial de concepção, partiu da elaboração de desenhos
de protótipos, contemplando o próprio módulo vegetável e o molde para produzi-lo –
utilizando os programas SketchUp e AutoCAD - para em seguida realizar testes de
fabricação em laboratório. Para isso, foram realizados ensaios de caracterização dos
materiais (ex.: massa unitária e granulometria dos agregados), para viabilizar testes de
moldagens com várias dosagens do concreto leve proposto. Em seguida, foram
fabricados módulos protótipos para analisar a melhor relação entre a resistência mínima
necessária do pré-moldado e a carga do conjunto, solo e vegetação, e analisar as
proporções adequadas entre o agregado EVA e areia, além de alguns testes
exploratórios necessários à indicação da eficiência do módulo projetado. Uma vez
resolvida a primeira versão do bloco TEVA e de seu molde, teve-se início o processo de
confecção de uma dada quantidade de módulos, para posterior plantio e implantação em
uma área de teste em laboratório. Paralelamente a todo esse processo, tem sido feita
uma extensa revisão bibliográfica sobre o tema, de modo a aprofundar e tirar melhor
proveito das futuras análises dos resultados da pesquisa. A seguir, são detalhados os
processos de concepção do bloco TEVA e de seu molde, bem como das moldagens
experimentais dos componentes em laboratório.
2
2.1

DESENHO DO BLOCO TEVA E DO SEU MOLDE
Desenho do Bloco TEVA

Inicialmente, o pré-dimensionamento do bloco TEVA foi baseado nos dados fornecidos
pela empresa Conservation Technology, que norteou os parâmetros básicos para definir
as medidas adequadas para o componente, de modo que pudesse suportar um volume
mínimo de solo, sem prejuízo para a vegetação a ser adotada no telhado verde.
Considerando que a recomendação quanto à profundidade necessária para abrigar o
substrato (solo) nesse tipo de módulo deva ser, pelo menos, entre “3” (7,62 cm) e “4”
(10,16 cm), para o bloco TEVA adotou-se a medida igual a 10 cm.
Paralelamente, tomou-se também como referência, em relação ao desenho do bloco e os
seus espaços vegetáveis, aqueles desenvolvidos por Rosseti (2009), que são feitos com
compósito com isopor como agregado, cujas dimensões são 67 cm x 32 cm x 6 cm
(comprimento x largura x profundidade). Neste bloco há 8 (oito) espaços para acomodar
o substrato (solo) e vegetação.
Através do software SketchUp, foram sendo elaborados diversos modelos virtuais a fim
de analisar aspectos funcionais e estruturais do bloco TEVA proposto. No próprio
processo de construção dessas maquetes virtuais, foram feitas as primeiras modificações
a fim de solucionar eventuais problemas referentes ao necessário escoamento de água
do substrato. Inicialmente, teve-se a preocupação em projetar o bloco com um orifício
na sua base para facilitar a drenagem e, assim que a água estivesse fora dele, ela deveria
correr livremente sob o fundo do bloco até atingir um ralo (sistema de drenagem da
laje).
Depois de vários modelos testados, decidiu-se prever um sistema de “almofadas”, de
seção trapezoidal, localizados na base do bloco, de modo a viabilizar pequenos
afastamentos entre a base do bloco e a superfície da laje, sendo estes como caminhos
facilitadores para o escoamento de água entre os dois.
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Os primeiros desenhos do bloco TEVA tinham a dimensão retangular de 70 cm x 35 cm
x 13 cm (comprimento x largura x profundidade), mas por motivos referentes ao
processo de moldagem do bloco e à praticidade na sua utilização, foram
redimensionados para o tamanho quadrangular: 35 cm x 35 cm x 13 cm (comprimento x
largura x profundidade). As paredes do bloco, inicialmente, foram projetadas com 2 cm
de espessura (Figuras 1 e 2) para reduzir fragilidades (risco de fissuras e até a ruptura),
no momento da desmoldagem e do seu transporte, mesmo sem ser vegetado.
Figuras 1 e 2 – Bloco TEVA proposto (à direita) dois blocos nas duas posições
(passeio e a ser vegetado) de aplicação e (à esquerda) Bloco TEVA com suas
principais cotas.

Fonte: Acervo do grupo.

2.2

Desenho do Molde para Bloco TEVA

O molde metálico utilizando por Pimentel (2005) para produção de blocos EVANG de
vedação de concreto com agregado de EVA foi o ponto de partida para a concepção do
molde do bloco TEVA. Tendo em mente a logística e a rapidez da desmoldagem, o
molde protótipo testado é constituído por 3 peças, que seguem uma sequência específica
de retirada para a desmoldagem do bloco. Nessa etapa do estudo, fez-se a opção pelo
molde de madeira como protótipo, para realizar testes de produção do bloco TEVA.
Portanto, os três componentes do molde (Figura 3) para o bloco TEVA são: 1) tampa,
com saliências para modelar as “almofadas”, de seção trapezoidal, localizados na base
do bloco, destinados ao escoamento de água; 2) parede + fundo falso (as paredes laterais
do bloco), que serve de guia para a retirada da peça no 3, delimitando os 35 cm de lado
do módulo, deixando as paredes apoiadas sobre um fundo falso; 3) fundo (a peça
principal), ou corpo, que tem quatro cubos (14 cm x 14 cm x 10 cm), que produzirão os
vazios do bloco, espaços que receberá a vegetação. Também, foram criadas abas,
localizadas nas laterais das peças nos 2 e 3, com o intuito de facilitar a desmoldagem. As
faces internas do molde foram revestidas com fórmica.
A sequência prevista para retirada das peças é a seguinte: 1) retirada da peça no 1; 2)
tombamento do conjunto, de modo que a peça no 3 fique voltada para cima; 3) retirada
da peça no 3; 4) finalmente é retirada a peça no 2.
Uma observação que deve ser feita é que o desenho original do molde não se manteve,
sendo alterado desde os primeiros testes, incorporando melhoramentos de modo a
facilitar o processo de moldagem e desmoldagem. Acabou-se por desenvolver um
molde que seguia um novo processo, visando reduzir esforços do operador e garantir
melhor vibração do material dentro do molde.
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Figura 3 – Desenho do molde em madeira (versão final) para testes de fabricação
do Bloco TEVA em laboratório

Fonte: Acervo do grupo(2013)

3

MOLDAGENS EXPERIMENTAIS DO BLOCO TEVA

Várias moldagens experimentais foram necessárias, de modo a aperfeiçoar os projetos
dos protótipos (bloco TEVA e seu molde) e o próprio processo de desmoldagem até
encontrar o traço mais adequado.
Para os testes iniciais de moldagem do bloco TEVA adotou-se o traço 1:5 (cimento:
agregados; em volume), e proporção entre os agregados, areia e EVA, de 40% e 60%,
respectivamente. A partir do traço em volume 1: 2: 3 (cimento: areia: EVA) calculou-se
o traço correspondente em massa 1: 2,55: 0,23 (cimento: areia: EVA), que foi adotado
para facilitar o controle das proporções entre os materiais. Para isso utilizaram-se os
resultados da massa unitária do cimento, da areia e do EVA, para os cálculos
necessários para transformar as proporções entre os materiais de volume para massa.
Considerando-se o traço em massa e a quantidade mínima de 48 kg de material para
testar a moldagem de 4 blocos foram calculadas as quantidades individuais de areia e
EVA, proporcionalmente à massa de cimento. Para a quantidade de água utilizada na
mistura dos materiais adotou-se a relação água/cimento igual a 0,38, que resultou na
consistência adequada à produção do pré-moldado.
O cimento utilizado foi do tipo Portland CP V ARI (Alta Resistência Inicial), que com
uma cura úmida reduzida, de apenas 7 dias, possibilita que os blocos tenham resistência
mecânica suficiente para receber a vegetação. Em relação ao resíduo de EVA, fez-se a
sua trituração, utilizando um moinho de facas que gerou um agregado graúdo com
diâmetro máximo característico igual a 6,3 mm, considerado adequado para a espessura
das paredes dos blocos TEVA. A areia adotada nos testes foi com granulometria média.
Para produzir o compósito, misturou-se todo o material em uma betoneira com
capacidade de 300 litros, obedecendo à seguinte sequência de colocação: 1) todo o
agregado EVA; 2) um terço da quantidade de água prevista; 3) toda a areia; 4) todo o
cimento; e 5) finalmente, o restante da água. Entre cada intervalo de colocação de cada
material, esperou-se de 1 a 2 minutos, com a betoneira funcionando para homogeneizar
as misturas parciais. Com o compósito já pronto, o processo de moldagem foi iniciado,
imediatamente, com o preenchimento do molde em três camadas. Para cada camada se
acionava a mesa vibratória, por 5 a 10 segundos, com o molde sobre ela, sendo apenas
2606

na última camada com a tampa posicionada em seu local. Para facilitar o deslizamento
do bloco recém-moldado durante a desmoldagem, passava-se óleo diesel nas faces
internas da forma. O processo de cura dos blocos TEVA consistiu em: logo após a sua
desmoldagem, estando apoiados sobre uma base de madeira (chamada de base escrava)
foram levados para câmara úmida, onde permaneceram durante no mínimo 12 horas,
sendo posteriormente colocados imersos em tanques com água saturada com cal, até
completarem 7 dias.
Nas primeiras moldagens, os blocos apresentaram deficiências, que significaram
mudanças no processo de desmoldagem inicialmente planejado. Verificou-se também
que as paredes de 2 cm projetadas para os blocos eram demasiadamente delgadas, uma
vez que estava gerando pequenas quebras nas arestas das paredes. Então, partiu-se para
a confecção de um novo molde protótipo, que permitisse a moldagem de blocos com
paredes de 3 cm de espessura, e com um novo formato de abas auxiliares, já que as
anteriores haviam se danificado devido aos esforços realizados no processo de
desmoldagem.
Após a confecção do novo molde, vários ajustes ocorreram à medida que evoluíam as
moldagens, tais como: decidiu-se fixar a peça no 3 na mesa vibratória; executaram-se
algumas folgas para facilitar o deslizamento entre as peças da forma; e acrescentaram-se
quatro travas laterais entre as peças das paredes e do fundo, para conferir estabilidade
durante a vibração na mesa e durante o tombamento do conjunto.
Após todas essas adaptações realizadas, conseguiu-se produzir com sucesso os
primeiros blocos TEVA (Figura 4) e foi avaliado que a massa de cada bloco resultante,
com cerca de 12 kg, era demasiadamente elevada para elementos que se propunham
leves e fáceis de manusear. Até esse momento, ainda se utilizava o mesmo traço do
início das experimentações, qual seja: 1:5 (cimento: agregados; em volume), com 60%
de EVA e 40% de areia. Desde então, partiu-se em busca da redução da quantidade de
areia no compósito, através de vários experimentos com diversos traços, como mostra o
Quadro 1.

Figura 4 – Primeiros blocos TEVA produzidos com paredes com 3 cm (12 kg).

Fonte: Acervo do grupo.
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Quadro 1 – Algumas das moldagens experimentais com variados traços.
Moldagem - Características

Resultados

Sem areia.

O material não tinha consistência para moldar o bloco.

Traço 1:3 (cimento: agregados)
80% EVA; 20% areia

Moldagem teve sucesso, porém a massa do bloco
permaneceu elevada (10 kg).

Traço 1:5 (cimento: agregados)
90% EVA; 10% areia
Fonte: Acervo do grupo.

Moldagem de blocos robustos, com massa satisfatória
(7 kg).

Concluiu-se, assim, que o traço mais adequado seria 1:5 (cimento: agregados; em
volume), com proporção entre agregados sendo igual a 90% de EVA e 10% de areia.
Durante as experimentações, uma nova alteração foi feita na forma, qual seja, uma nova
trava entre a peça no 2 e cada uma das bases escravas (bases previstas para o momento
da desmoldagem, que servem para o transporte do módulo até a câmara úmida), de
modo a garantir a estabilidade do conjunto no momento do tombamento (Figura 5).
Figura 5– Travas utilizadas entre o molde e a base escrava.

Fonte: Acervo do grupo.

Além disso, observou-se outra dificuldade de moldagem/desmoldagem dos blocos com
a ocorrência de quebras nas arestas do módulo. A hipótese levantada foi de que as
arestas com ângulos retos (90º) das paredes do molde, ao acumularem certa quantidade
de material residual, de difícil limpeza, prejudicavam o deslizamento do material na
próxima moldagem. Por isso, foram projetados nos encontros das paredes dos blocos,
cortes a 45º nas arestas previstas nas peças adicionais instaladas na peça no 2 do molde
(Figura 6). Também o modo de fixação entre a peça dos fundos e a mesa vibratória
ganhou maior estabilidade, através do uso de parafusos adequados entre as partes.
Para adequar o funcionamento das referidas travas com os dois momentos previstos
(moldagem e desmoldagem) no processo de fabricação do bloco TEVA foi necessário
criar um novo sistema de fixação da peça dos fundos do molde com a mesa vibratória.
Isso porque, durante a moldagem do bloco TEVA a peça dos fundos do molde deve
ficar fixada à mesa vibratória e durante a sua desmoldagem tal peça deve ficar solta da
mesa vibratória. Então, optou-se por utilizar parafusos com roscas do tipo borboleta,
acoplados a dobradiças (Figura 7).
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Figura 6– Detalhe da peça adicional com corte a 45º instalado na peça no 2.

Fonte: Acervo do grupo.

Figura 7 – Novo sistema de fixação da peça dos fundos do molde à mesa vibratória.

Fonte: Acervo do grupo.

Portanto, os testes de produção do bloco TEVA podem ser resumidos assim:
imediatamente após concluir o preenchimento da forma com o concreto EVA, inicia-se
o processo de retirada da tampa, que logo em seguida é substituída pela base escrava,
que é fixada com duas travas laterais. Esse conjunto é então tombado sobre uma mesa,
posicionada no mesmo nível da mesa vibratória, para em seguida se retirar a peça dos
fundos e a peça das paredes do molde.
Com essas alterações, foi possível produzir vários blocos TEVA, que permitiram
realizar alguns testes importantes para essa etapa do estudo. Por exemplo, os blocos
produzidos, são considerados leves (com aproximadamente 7 kg), e são naturalmente
permeáveis, o que deixa de ser motivo de preocupação com a drenagem da água,
eventualmente em excesso no substrato com vegetação (Figura 8).
Figura 8 – Permeabilidade do bloco TEVA.

Fonte: Acervo do grupo.

2609

Os blocos TEVA responderam bem aos testes iniciais de resistência mecânica ao
receberem vegetação (solo e plantas) e quando sujeitos a esforços de caminhadas de
uma pessoa sobre eles (Figuras 9, 10 e 11).
Figuras 9 e 10 – Vista lateral e superior de Blocos TEVA vegetados.

Fonte: Acervo do grupo.

Figura 11 – Blocos TEVA utilizados para passeio.

Fonte: Acervo do grupo.

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os problemas enfrentados durante o processo de aperfeiçoamento do protótipo do
bloco TEVA proposto pode-se dizer que foram bem resolvidos. Isso permite afirmar
que se chegou a um resultado potencialmente satisfatório, que encoraja continuar o
estudo ora em andamento. Na verdade, conseguiu-se produzir blocos que além de leves
(com aproximadamente 7 kg) são naturalmente permeáveis, descartando a necessidade
de uso de orifícios para drenagem da água do substrato. Também, pode-se afirmar que
os blocos TEVA como propostos, em termos de geometria, têm respondido bem aos
testes de resistência mecânica ao receber vegetação e ao caminhar sobre eles. Até essa
etapa, o traço recomendado é 1:5 (cimento: agregados; em volume), adotando a
proporção de 90% de EVA e 10% de areia. Considerando a massa dos blocos TEVA
(sem vegetação) igual 7 kg, estima-se uma carga de 148 kg/m2 do sistema para telhados
verdes modular extensivos, portanto, enquadrando-se nos parâmetros do International
Green Roof Association.
A partir das novas moldagens realizadas para os blocos TEVA, tem-se verificado que se
deve avançar no aperfeiçoamento do processo. Certamente, novos ajustes ainda serão
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necessários para atingir maior êxito nesse processo de moldagem, que deve ter em conta
as dificuldades inerentes ao uso de molde protótipo em madeira. Portanto, para a nova
fase do estudo experimental, tendo em conta o potencial demonstrado pelo bloco TEVA
proposto, nos estudos iniciais, deve-se partir para investir num sistema semi-industrial
com utilização de molde metálico. Na verdade, isso constitui uma nova fase de
desenvolvimento do bloco TEVA proposto, contando inclusive com possibilidade de
ajuste ao sistema de máquina vibro-prensa existente no laboratório.
Evidentemente, na continuação dos experimentos, nesta nova etapa, com os blocos
TEVA produzidos em máquina vibro-prensa, diversos fatores deverão merecer análise
mais aprofundada, tais como: a eficácia do escoamento da água pelo próprio bloco,
quando estiver vegetado; a adequação de seu peso quando vegetado, para fins de
transporte e instalação; nível de prensagem do material no interior do molde durante a
moldagem; teste de moldagem de compósito cimentício com agregado EVA com
granulometria mais graúda; etc.
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RESUMO
O Brasil, nos últimos anos, tem crescido bastante no setor imobiliário, e este tem uma parcela
significativa para a economia do país. Isto é muito importante, entretanto a construção civil é um setor
que afeta o meio ambiente, devido à “exploração” de recursos naturais, desperdício de materiais nas
obras, entre outros. A perda de materiais junto ao descarte irregular dos resíduos da construção civil
(RCC), torna-se um desafio para a indústria da construção criar novos mecanismos para reaproveitar esses
materiais e dar soluções de aplicações. Com este intuito, foi realizada uma pesquisa experimental, com o
objetivo de avaliar o comportamento dos diferentes percentuais de agregado reciclado no compósito com
solo através de ensaios compactação, de Índice de Suporte Califórnia (ISC) e da avaliação da quebra dos
grãos por meio dos índices de degradação. Os materiais utilizados foram o agregado reciclado e o solo.
Com estes materiais, foi possível realizar os ensaios de caracterização física (granulometria, densidade
real, limites de Atterberg), ensaios de forma dos grãos com o agregado reciclado e mecânicos
(compactação e índice de suporte Califórnia) com as misturas, verificando também a quebra dos grãos
pós-ISC com e sem imersão. Os resultados de granulometria mostraram que à medida que o percentual de
agregado reciclado na mistura aumentava, o material se tornava mais granular, com maiores percentuais
de areia. Os valores de ISC dos materiais, com e sem imersão, mostraram que a presença do agregado
reciclado na mistura fez aumentar o ISC e esse acréscimo resultou em um incremento de ISC superior a
cinco vezes (com imersão) e seis vezes (sem imersão) em relação ao valor de ISC do solo. Conclui-se que
as amostras utilizadas apresentam características físicas e mecânicas que permitem seu uso em
substituição aos materiais convencionais para fins geotécnicos, como em camadas de pavimentos.
Palavras-chave: Agregado reciclado, Índice de Suporte Califórnia, camadas de pavimentos.

ABSTRACT
Brazil in recent years has grown considerably in real estate, and this has a significant part to the
country's economy. This is very important, however the civil construction is an industry that affects the
environment, due to the "exploitation" of natural resources, waste of materials in the works, among
others. The loss of material along the irregular disposal of civil construction waste (CCW) becomes a
challenge for the construction industry to create new mechanisms to recycle these materials and provide
application solutions. For this purpose, an experimental study was performed to evaluate the behavior of
different percentages of recycled aggregate in the composite with soil through compaction tests,
California Bearing Ratio (CBR) and the evaluation of kernel cracking through degradation
rates. The used materials were recycled aggregate and soil. With these materials, it was possible to
perform physical characterization tests (particle size, true density, Atterberg limits), testing of grain
shape with recycled aggregate and mechanical tests (compaction and California Bearing Ratio) with the
composites, also checking the grains breakdown post- CBR , with and without immersion. The particle
size results showed that as the percentage of recycled aggregate in the composite increased, the material
became more granular, with higher percentages of sand. The CBR values of materials, with and without
immersion showed that the presence of recycled aggregate in the composite increased the CBR and this
increase has resulted in an increasement of more than five times (with immersion) and six times (without
immersion) compared to the soil CBR value. It was concluded that the samples used have physical and
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mechanical characteristics that allow its use in place of conventional materials for geotechnical purposes
as in pavement layers.
Keywords: recycled aggregate, California bearing ratio, pavement layers.

1 INTRODUÇÃO
A indústria da construção civil tem um papel muito importante na economia de um país,
pois através das construções de escolas, hospitais, residências, centros comerciais, entre
outras, é que as cidades vão crescendo e ganhando “novos” espaços.
Tal desenvolvimento também é advindo do crescimento da população e do surgimento
de novos empreendimentos atendendo, desta forma, as diferentes classes e contribuindo
para o desenvolvimento das cidades.
Ao mesmo tempo em que as cidades “crescem”, os resíduos também são produzidos,
devendo ser dada uma atenção maior, pois os resíduos da construção civil (RCC)
ocupam bastante espaço no meio ambiente.
A geração de RCC no âmbito nacional está associada à falta de planejamento entre as
fases de projeto e execução das obras, trazendo com isso, uma maior probabilidade de
mudanças durante a fase de execução (CORNELI, 2009). Além disso, a aplicação dos
materiais é realizada de forma tradicional, ou seja, rudimentar com técnicas simples que
contribuem para o desperdício dos materiais e a geração de resíduos (GUSMÃO, 2008).
Muitas vezes esses RCC são descartados em locais inapropriados como em córregos de
rios, terrenos baldios, canais, encostas, beira de estradas, podendo surgir vetores de
doenças quando da presença de resíduo doméstico.
Essa é uma situação muito preocupante, com isto, é tão importante a realização de
estudos que possa reaproveitar estes resíduos, evitando a poluição do meio ambiente e o
esgotamento dos aterros sanitários, ou até mesmo a construção de novos aterros.
A utilização do agregado reciclado na própria construção civil, através de várias
pesquisas, mostra que é um material com um bom potencial de uso em diversas
situações, como: base e sub-base para pavimentação; agregados para concreto; matériaprima para cerâmica de revestimento, etc.
Com base nisso, a presente pesquisa visa o reaproveitamento do RCC em forma de
agregado reciclado com a introdução de solo, com diferentes percentuais, formando
uma mistura ou compósito para aplicações com fins geotécnicos, como por exemplo, em
camadas de pavimentos.

2 MATERIAIS
As amostras de resíduos da construção civil (RCC), já beneficiada, pela Usina de
Beneficiamento – Ciclo Ambiental. Esta Usina está localizada no município de
Camaragibe-PE, Região Metropolitana do Recife-PE.
O agregado reciclado (AR) coletado foi, aproximadamente, de 600 kg e transportado
para o laboratório da Escola Politécnica de Pernambuco, onde foi peneirado para
garantir dimensões menores a 4,8 mm e, posteriormente, serem submetidos aos ensaios
de caracterização física e mecânica.
Foram coletados aproximadamente 450 kg de amostras de solo no Parque Armando de
Holanda Cavalcanti, situado no município do Cabo de Santo Agostinho-PE. Após a
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coleta, o solo foi levado ao laboratório da Escola Politécnica de Pernambuco e
armazenado para posterior caracterização e realização dos ensaios.
O solo Residual de Granito foi escolhido com base em outros estudos de Silva et al.
(2013) e Lafayette (2006), por exemplo, pela facilidade de obtenção do material in loco.
Durante a coleta descartou-se o solo com a presença de materiais orgânicos, para não
comprometer a qualidade da amostra e dos resultados dos ensaios.
As misturas são formadas pelo solo e pelo agregado reciclado com diferentes
percentuais. Logo, o Quadro 1 apresenta a relação de como foi identificada cada
amostra pura e as misturas. Além disso, a quantidade de solo e agregado reciclado foi
determinada em relação à massa seca da mistura de agregado reciclado-solo.
Quadro 1 – Identificação das amostras.
Amostra
*AR (100%)
Solo (100%)
AR (25%) + Solo
AR (50%) + Solo
AR (75%) + Solo
*AR = agregado reciclado
Fonte: Autor

3 MÉTODOS
Para ter uma organização na elaboração dos ensaios, foram ordenados os ensaios,
seguindo estas etapas:



1ª etapa: Ensaios de caracterização física (granulometria, densidade real,
limites de atterberg e forma dos grãos).
2ª etapa: Ensaios mecânicos (compactação e Índice de Suporte Califórnia).

3.1 Caracterização física
Os ensaios de granulometria tiveram como base a norma NBR 7181 (ABNT, 1984), em
que foi possível determinar as curvas granulométricas das amostras puras e das
misturas.
Quanto aos ensaios de densidade real, utilizou-se a norma NBR 6508 (ABNT, 1984),
com o uso das bombas à vácuo e do picnômetro, realizando três vezes para cada
amostra, tendo diferenças mínimas.
Também foram realizados os ensaios de limites de Atterberg para todas as amostras, em
que determinou-se a plasticidade dos materiais. Para o limite de plasticidade empregouse a norma NBR 7180 (ABNT, 1984), já para a obtenção do limite de liquidez utilizouse a norma NBR 6459 (ABNT, 1984).
O ensaio de forma dos grãos foi realizado conforme a norma NBR 6954 (ABNT, 1989)
apenas para o agregado reciclado. Através dessa norma, é possível a determinação da
forma para o material lastro padrão utilizada em via férrea. Esse ensaio é feito com
auxílio de um paquímetro, ou seja, um instrumento utilizado para medir comprimento
(a), largura (b) e altura (c) dos grãos. Por meio dessa medição, o material pode ser
classificado em diferentes formas, como mostra o Quadro 2.
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Quadro 2 – Classificação da forma dos grãos.
Método das relações b/a e c/b
b/a > 0,5 e c/b > 0,5
b/a < 0,5 e c/b > 0,5
b/a > 0,5 e c/b < 0,5
b/a < 0,5 e c/b < 0,5

Forma
Cúbico
Alongado
Lamelar
alongado-lamelar

Fonte: NBR 6954 (ABNT, 1989)

Para a verificação da forma dos grãos, foram utilizados, aproximadamente, 2,0 kg de
material, retidos nas peneiras de 25,4 mm, 19,1 mm, 9,52 mm, 4,76 mm e 2,0 mm. A
Figura 1 apresenta a medição das partículas.
Figura 1 - Obtenção da forma dos grãos do agregado reciclado.

Fonte: Autor

3.2 Caracterização mecânica
A umidade ótima e o peso específico máximo foram obtidos a partir do ensaio de
compactação com as amostras de solo, agregado reciclado e das misturas, baseando-se
na norma brasileira NBR 7182 (ABNT, 1986), onde foi utilizada a energia de Proctor
Intermediária.
Os ensaios de compactação foram importantes para a verificação das prováveis
mudanças das curvas granulométricas após serem realizados os ensaios de ISC e
determinar os índices de degradação das amostras.
Para a realização da análise da quebra dos grãos, utilizou-se os procedimentos na norma
DNER-ME 398/99. São determinadas as porcentagens de material que passa em seis
peneiras antes e após a compactação, realizando a subtração entre as porcentagens
inicial e final (D), como mostra a equação (1):
Equação (1)
IDp = ΣD
6
O Índice de Degradação (IDp) corresponde à soma das diferenças que passam por cada
peneira, dividida pela quantidade de peneiras utilizadas (12,5 mm– ½” ; 9,5 mm – 3/8”;
4,75 mm – no 4; 2,0 mm – no 10; 0,425 mm – no 40 e 0,075 mm – no 200).
Além do índice de degradação IDp existe também outra forma de obter a análise da
degradação dos grãos, através do Índice de degradação de Ruiz, que é obtido a partir do
somatório dos deslocamentos ∆i da curva granulométrica em cada peneira, dividido pelo
nº de peneiras usadas no ensaio (Buzatti, 1987 apud Valle, 1994). O índice é obtido
através da equação (2):
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ID = ∑∆i
N

Equação (2)

onde, ID = Índice de Degradação de Ruiz
n = nº de peneiras utilizadas no ensaio
∆i = Deslocamento da curva granulométrica
Para o ensaio de Índice de Suporte Califórnia (ISC), utilizou-se a norma NBR 9895
(ABNT, 1987). A prensa manual neste ensaio tem capacidade máxima de 5000kgf para
a penetração nos corpos de prova e foi utilizada a velocidade do pistão padrão de
1,27mm/min.

4 RESULTADOS
4.1 Caracterização física
4.1.1 Granulometria e índices físicos
A partir das curvas granulométricas (Figura 2) foi possível observar que o solo e a
maior parte das misturas não possuem coeficientes de uniformidade. Em contrapartida,
a mistura de AR (75%) + Solo apresentou Cc = 12 e Cu = 1,74. Além disso, todas as
amostras possuem dimensões inferiores a 63,5 mm, seguindo o que a norma NBR
15115 (ABNT, 2004).
Figura 2 – Curvas granulométricas das amostras.

AR = agregado reciclado
Fonte: Autor

Os percentuais de pedregulho, areia, silte e argila estão dispostos na Tabela 1, onde
ficou claro o aumento de material mais granular a medida que o percentual de agregado
reciclado também aumentava.
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Tabela 1 – Percentual de argila, silte, areia e pedregulho das amostras.
Amostra

Pedregulho (%)

Areia (%)

Silte (%)

Argila (%)

*AR (100%)
Solo (100%)
AR (25%) + Solo
AR (50%) + Solo
AR (75%) + Solo

3,2
0,1

93,5
42,8
56,0
74,2
88,5

4,4
3,3
4,0
6,8
5,6

2,1
50,7
40,0
19,0
5,8

*AR = agregado reciclado
Fonte: Autor

Os resultados obtidos de Coeficiente de Uniformidade (Cu) e da dimensão característica
máxima do agregado reciclado classificaram este como bem graduado de acordo com a
norma NBR 15115 (ABNT, 2004).
Para complementar a análise granulométrica, as amostras foram classificadas segundo o
Sistema Unificado de Classificação de Solos (ASTM, 1990), como mostra o Quadro 3.
Quadro 3 – Classificação dos materiais segundo o SUCS.
Materiais
Agregado reciclado (AR)
Solo

Classificação SUCS
Areia bem graduada –SW
Argila arenosa – CL

AR (25%) + Solo
AR (50%) + Solo
AR (75%) + Solo

Areia argilosa – SC
Areia siltosa – SM
Areia siltosa – SM

*AR = agregado reciclado
Fonte: Autor

Os valores de densidade real das amostras ficaram compreendidos entre 2,63g/cm³ e
2,69g/cm³.
Através dos ensaios de Limite de Liquidez (LL) e Limite de Plasticidade (LP) verificouse que tanto a mistura de AR (75%) + Solo quanto o AR (100%) não apresentaram LL e
LP, comportando-se como materiais não plásticos.

4.1.2 Forma dos grãos
A Tabela 2 mostra os diferentes percentuais encontrados na amostra estudada para cada
classificação de forma dos grãos, verificando que existe uma predominância de grãos
cúbicos (58%). Esta forma foi constatada também em outras pesquisas realizadas por
Lima (2008) e Jiménez (2011), mostrando que essa forma provém, em parte, do
processo de beneficiamento, no qual o agregado reciclado passou.
Tabela 2 – Forma dos grãos e as respectivas porcentagens do agregado reciclado.
Classificação da forma
Cúbica
Alongada
Lamelar
Alongada-lamelar

Presença no agregado reciclado (%)
58,0
26,1
15,2
0,7

Fonte: Autor

LIMA (2008) observou que os agregados com a forma lamelar tende a se quebrar mais
facilmente quando sujeito a ações construtivas ou até mesmo ao tráfego, diferentemente

2617

dos materiais que apresentam a forma cúbica, que são mais indicados para
pavimentação.
Os percentuais das diferentes formas encontradas no agregado em estudo atendem à
NBR 15115 (ABNT, 2004), que recomenda para o agregado reciclado uma
porcentagem de grãos lamelares inferior a 30% e com um percentual menor que 1%
para as partículas com a forma alongada-lamelar.

4.2 Caracterização mecânica
4.2.1 Compactação
O ensaio de compactação foi realizado com reuso de materiais, caso contrário, iria
precisar de mais material para a execução do mesmo. Este ensaio foi importante para a
obtenção das curvas de compactação e dos parâmetros necessários para a realização dos
ensaios de ISC.
Nas curvas de compactação das amostras de solo e de agregado recilado observou-se o
formato de sino, o que é bem relevante, pois em função da grande variabilidade das
amostras, os resultados com agregados reciclados são em geral bem dispersos,
dificultando a obtenção da curva de compactação, LEITE, (2007); MOLENAAR e
NIEKEERK, (2002).
A Tabela 3 apresenta os valores das umidades ótimas e dos pesos específicos dessas
curvas. Observou-se que a umidade ótima das misturas variou entre 15,3% e 18,6%,
mostrando uma redução à medida que o percentual de agregado reciclado aumentou.
Em contrapartida, ocorreu o inverso com o peso específico seco máximo, aumentando
com a maior variação de fração granular.
Tabela 3 - Umidades ótimas e pesos específicos dos materiais sem fibras.
Materiais
*AR (100%)
Solo (100%)
*AR (25%) + Solo
*AR (50%) + Solo
*AR (75%) + Solo
*AR = agregado reciclado
Fonte: Autor

Wot (%)
15,5
22,0
18,6
16,4
15,3

γs (kN/m³)
17,1
16,4
18,0
18,7
19,4

Souza, Segantini e Pereira (2008) também observaram essa mesma tendência em
relação aos parâmetros de compactação com a adição de resíduos no solo argiloso.
Verificaram que o aumento do peso específico da mistura com a presença dos resíduos é
devido a uma melhor acomodação das partículas durante a compactação. Com isto, o
material torna-se mais atraente em vistas aos melhoramentos, como, por exemplo, ser
mais compacto, mais resistente, com menor absorção de água e, consequentemente,
mais durável.

4.2.2 Índice de Suporte Califórnia
Através dos ensaios de Índice de Suporte Califórnia, foram obtidos os resultados de ISC
(com e sem imersão) e da expansão das amostras, como mostra a Tabela 4. Tais valores
mostram que a presença do agregado reciclado nas misturas fez aumentar o ISC. Esse
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acréscimo resultou em um incremento de ISC superior a cinco vezes (com imersão) e
seis vezes (sem imersão) em relação ao valor de ISC do solo.
Observou-se que os valores de ISC com imersão foram inferiores quando comparados
com os valores obtidos sem imersão. Isso foi esperado, já que após 96h de imersão a
resistência do material saturado diminui devido à perda de sucção.
De acordo com os parâmetros relativos a NBR 15115 (ABNT, 2004), foi possível
verificar que as amostras com e sem imersão de AR (75%) + Solo podem servir para
todas as camadas de um pavimento. A mistura de AR (50%) + Solo serve tanto para
sub-base quanto para reforço de subleito. Contudo, o solo e amostra com o menor
percentual de agregado reciclado (25%) na mistura podem ser utilizados apenas como
reforço de subleito, já que apresentaram valores inferiores a 20% e superiores a 12%,
como indicado na norma.
Tabela 4 – Resultados de ISC, com e sem imersão, e da expansão dos materiais.

Materiais
*AR (100%)
Solo (100%)
AR (25%) + Solo
AR (50%) + Solo
AR (75%) + Solo
*AR = agregado reciclado

Resultados desta pesquisa
ISC (%)
Com imersão
Sem imersão
79,1
93,9
12,9
14,1
13,2
17,6
32,9
42,2
73,4
86,5

Expansão (%)
0,00
0,32
0,06
0,10
0,03

Fonte: Autor

4.2.3 Avaliação da quebra dos grãos pós-ISC
Para efeito de comparação, foi realizada a avaliação da quebra dos grãos após o ensaio
de ISC e foi possível verificar pequenas variações na diferença de percentual de
material passante nas curvas das misturas, com exceção da amostra de solo, na qual as
variações das curvas com e sem imersão em relação a curva inicial (antes do ensaio de
ISC) foram maiores.
A Tabela 5 mostra que os valores dos Índices de Degradação de Ruiz e o IDp do DNER
– ME 398/99, com e sem imersão, foram muito próximos, não havendo também
diferença significativa entre esses valores e os da quebra dos grãos após o ensaio de
ISC.
Tabela 5 – Índices de Degradação de Ruiz (ID) e o IDp após o ISC.
ID Ruiz após o ISC
Sem imersão Com imersão
4,90
5,38
*AR (100%)
Solo (100%)
11,47
11,35
AR (25%) + Solo
3,48
3,84
AR (50%) + Solo
7,03
7,43
4,92
5,01
AR (75%) + Solo
*AR = agregado reciclado
Fonte: Autor
Amostra

IDp após o ISC
Sem imersão
Com imersão
4,54
4,66
10,15
11,03
3,48
3,93
6,26
6,67
4,07
4,55

As alterações nas curvas granulométricas são devido à quebra dos grãos durante o
ensaio. Porém as amostras continuam atendendo a norma NBR 15115 (ABNT, 2004)
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em relação à porcentagem passante na peneira 0,42 mm e ao coeficiente de
uniformidade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos resultados obtidos na presente pesquisa, é possível mostrar as seguintes
considerações:
As curvas granulométricas mostraram a distribuição das partículas de cada amostra,
sendo o agregado reciclado classificado como um material bem graduado.
A forma dos grãos do agregado reciclado atende a norma NBR 15115 (ABNT, 2004),
pois predominou a forma cúbica com 58%, que são mais indicados para pavimentação.
Além disso, os grãos lamelares foram inferiores a 30% e a forma alongada-lamelar foi
menor que 1%.
As curvas de compactação apresentaram formato de sino, sendo muito inusitado devido
à dificuldade de sua obtenção pela grande variabilidade do agregado reciclado.
As umidades ótimas das amostras apresentaram redução com o acréscimo de agregado
reciclado, enquanto o peso específico seco máximo aumentou com a maior variação de
fração granular.
Os valores de CBR mostram as aplicações em diferentes camadas de um pavimento que
as amostras podem ser utilizadas.
A avaliação da quebra dos grãos pelos índices de Ruiz (ID) e do DNER-ME 398/99
(IDp) permitiu verificar através das curvas granulométricas que não houve variações
significativas, apenas na amostra de solo.
Os valores desta pesquisa se enquadram no intervalo de valores obtidos por diversos
autores, sendo considerados satisfatórios em camadas para pavimentos. Apesar da
recomendação da NBR 15115 (ABNT, 2004) e da NBR 15116 (ABNT, 2004) de não
utilizar agregado reciclado em vias de alto volume de tráfego, o material desta pesquisa
poderia ser utilizado, já que o valor do ISC supera os 60% indicado pela norma.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos na tese de doutorado sobre o estudo das
placas recicladas provenientes de embalagens “longa vida”, sua caracterização e suas possibilidades de uso
na arquitetura e design. São apresentados dados técnicos e estéticos sobre este material. Alguns problemas
foram identificados: tecnicamente, são poucos os dados publicados que apresentam a caracterização dessas
placas, desta forma, um dos objetivos foi a complementação dos dados técnicos, através de ensaios de
condutividade térmica e calor específico, absortância, envelhecimento acelerado em câmera UV e o ensaio
complementar de transição vítrea. Além disso, a percepção da dificuldade na aceitação estética devido a
aparência da placa e pouco design incorporado aos produtos e objetos resultantes, também levaram ao
objetivo da caracterização estética. A partir desses problemas, e da observação do uso funcional crescente
dessas placas foram traçadas as hipóteses da pesquisa: A caracterização técnica pode aumentar a
confiabilidade para especificação das placas. As placas também podem ser mais atrativas para
especificação, se utilizadas com design incorporado e em contexto com outros materiais. Com os dados
sistematizados pode-se concluir que as placas de polietileno-alumínio, provenientes da reciclagem das
embalagens podem ser utilizadas, eficientemente, em várias superfícies arquitetônicas e em produtos
variados.
Palavras-chave: placas recicladas de embalagem longa vida, materiais reciclados, construção alternativa.

ABSTRACT
This article aims to present the results in a doctoral thesis on the study of recycled plates from packaging
" long life " , their characterization and their potential for use in architecture and design . Aesthetic and
technical data on this material are presented . Some problems were identified : Technically , there are few
published data show that the characterization of these plates , thus one of the goals was to complement the
technical data , by testing thermal conductivity and specific heat absorptance , accelerated aging and UV
camera additional test glass transition. In addition, the perceived difficulty in acceptance due to aesthetic
appearance of the plate and bit design embedded products and the resulting objects , also led to the goal
of aesthetic characterization. From these problems , and observation of increasing functional use of these
plates the hypotheses of the research were outlined : The characterization technique can increase the
reliability for specifying plates . The plates can also be more attractive for specifying , when used with
design and incorporated in context with other materials. With standardized data it can be concluded that
the polyethylene - aluminum plates , from recycling of packaging can be used efficiently in several
architectural surfaces and varied products .

Keywords: Plates recycled of long life packaging, recycled materials, alternative construction.
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1

INTRODUÇÃO

Na década de 70 do século XX, segundo Peltier e Saporta (2009) os resíduos de
embalagens haviam assumido uma importância considerável nas latas de lixo domésticas
e começaram a ser estigmatizadas pelos ecologistas como símbolo de desperdício e uma
das culpadas pela poluição do planeta. Atualmente, além do termo “lixo útil”, já
consolidado na sociedade, o lixo começa a ser entendido como uma segunda matériaprima que, com o respaldo do design e da tecnologia, pode gerar produtos de qualidade.
Barbosa (2002) diz que para agir sobre o lixo, para refletir criticamente sobre ele, é
preciso que a categoria “lixo” seja destruída. A sustentabilidade, neste caso tem sido base
para tecnologias inovadoras e abordagens de design, como diz Edwards (2008),
representando um novo paradigma e proporcionando nova forma estética e cultural a
paisagem. Novas fontes de matéria-prima, novos componentes construtivos, novo design.
As embalagens “longa vida”, recebem esse nome devido a capacidade que tem de
conservar os alimentos acondicionados por muitos meses. Um dos motivos desta
eficiência na conservação é a composição material destas embalagens. São três materiais:
papel (75%), polietileno de baixa densidade (20%) e alumínio (5%), organizados
alternadamente em várias camadas. Esses materiais, no processo de reciclagem pós uso
das embalagens, são triturados com água, onde o papel se dissolve e é retirado da mistura,
sobrando portanto, o polietileno e o alumínio, com uma pequena porcentagem de sobra
de papel (figura 1). Essa mistura restante, de polietileno e alumínio, vai para a empresa
produtora das placas onde serão ainda mais trituradas, pesadas, organizadas em uma
fôrma metálica e colocadas, como um sanduíche, em uma prensa quente. Ao
permanecerem na prensa, a alta temperatura, o polietileno irá fundir, adequando-se ao
formato da fôrma (em forma de placa) e então retirada ainda quente da prensa. Esta placa
quente pode ser colocada sobre superfície ondulada (moldando-se então uma telha
ondulada), ou simplesmente deixada no plano para esfriamento, permanecendo em forma
plana.
Figura 1: Da embalagem longa vida à placa reciclada.

Fonte: Cunha (2011)

Existem variadas proporções de misturas de materiais para fabricação das placas
recicladas que se utilizam de embalagens longa vida ou que tenham papel e plástico.
Algumas levam uma quantidade grande de papel que permanecem na mistura triturada e
prensada, o que as destinam para fins não muito duráveis, como os tapumes provisórios.
Este estudo não tratou destas placas, e sim das descritas anteriormente, com pouquíssimo
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papel restante na mistura e, portanto, com melhores características de impermeabilidade,
entre outras.
Normalmente, as placas recicladas são usadas para produção de objetos sem muito design
incorporado, como casinhas de cachorro, lixeiras, forros de galpões, tapumes de obras e,
o mais comum, como telhas.
O objetivo da pesquisa foi traçar um quadro de caracterização técnica e estética como
referencial para identificação do perfil do material e, a partir disso, apresentar propostas
projetuais de uso na arquitetura e em design de produto.
2

MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada, baseou-se na complementação dos dados técnicos e estéticos
existentes, sistematizando estas informações e propondo um perfil de caracterização para
o material. Por fim foram propostos alguns projetos com o objetivo de demonstrar novas
possibilidades de uso da placa em situações mais contextualizadas no universo
arquitetônico e de design.
Por limitações financeiras da pesquisa, os resultados de projeto obtidos ficaram em nível
gráfico.
Tecnicamente complementou-se os dados pré-existentes sobre o material, com alguns
ensaios: de condutividade térmica e calor específico, absortância/refletância,
envelhecimento acelerado em câmera UV e o ensaio complementar de transição vítrea.
Esteticamente, o caminho foi o estudo referenciado em sua forma e textura originais, sem
a tentativa de encapar, revestir ou descaracterizar a aparência original do material
reciclado, isso como meio de valorizar a identidade dos materiais reciclados e suas
implicações sustentáveis. A caracterização estética foi baseada em comparações com os
materiais da biosfera, litosfera e tecnosfera; sugerindo as composições materiais mais
harmônicas a partir destas referências de naturezas materiais.
3

CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA

Para complementação das características técnicas publicadas em relatórios existentes,
foram realizados os ensaios de Condutividade Térmica e Calor específico, que são
importantes para calcular várias outras características térmicas dos materiais, como a
Resistência térmica e a Transmitância térmica; o ensaio de Refletância, que, em
consequência, possibilita determinar a Absortância do material, dado importante para
identificar o quanto o material reflete e absorve de energia solar. A fim de verificar o
comportamento das placas perante as intempéries, foi realizado ensaio que simulou a
exposição do material aos raios Ultravioleta e nebulização de água, complementado
com ensaio de Análise Dinâmico-Mecânica1 para identificar os efeitos causados por essa
exposição na integridade das placas.

“A análise dínamo-mecânica é um método termoanalítico desenvolvido para a caracterização do comportamento mecânico de um
material, quando este é submetido a forças dinâmicas (freqüência – carga oscilante) a um programa controlado de temperatura.”
(WENDHAUSEN,20--, p.35)

1
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Por esta pesquisa buscar caracterizar tanto os dados técnicos, quanto os estéticos e de
possibilidades projetuais de forma equivalente, traçando um panorama equilibrado sobre
as placas, houve um limite na definição da quantidade de ensaios técnicos.
3.1

Ensaios de refletância e Absortância à radiação solar

O ensaio pode identificar qual a porcentagem de refletância e absortância das placas
recicladas de embalagens longa vida por comprimento de onda dos raios solares (UV –
Ultra Violeta, VIS (visível) e IV – Infra Vermelho), conforme tabela 1.. Os raios UV são
os responsáveis, de forma geral, pela degradação dos materiais e, os IV, pelo calor. Os
resultados foram os seguintes.
Tabela 1 : Porcentagem de Refletância e Absortância das Placas Recicladas de
Embalagens Longa Vida, por comprimento de onda (UV, VIS e IV).
Media dos 3
pontos (%)
Absortância

Refletância

UV ajustada

72

28

VIS ajust

54

46

IV ajust
Fonte: Cunha (2011).

36

64

A tabela apresenta os resultados de Refletância e Absortância para cada faixa de
comprimento de onda, proporcionando a identificação, principalmente, do quanto de
calor (IV), e de raios de degradação (UV), foram absorvidos e refletidos pela Placa
Reciclada de Embalagens Longa Vida.
Com relação ao IV, percebe-se, pela tabela, que a porcentagem de refletância é bem maior
(64%) do que a porcentagem de absortância (36%). Isso indica que as Placas Recicladas
de Embalagens Longa Vida podem funcionar bem como barreiras contra o calor.
O fato da absortância aos raios UV ser bem maior (72%) do que a refletância (28%), pode,
a princípio, indicar fragilidade da placa reciclada à exposição em áreas externas. Porém,
esse dado deve ser avaliado em conjunto com os resultados do ensaio de Análise
Dinâmico Mecânica, que indicou que a ação do UV desbotou e enrijeceu a placa, mas
sem danificar suas características essenciais e integridade.
Na média dos resultados da quantidade de energia radiante total que atingiu a superfície
da placa, 46,4% foi absorvida e 53,6% foi refletida.
3.2

Ensaios de condutividade térmica e calor específico.

O ensaio de condutividade térmica adotado foi pelo método do fio quente paralelo. Esse
método foi testado e descrito por Santos et al (2004), que utilizaram a técnica de fio quente
paralelo normalizada para materiais cerâmicos, para a determinação da condutividade
térmica de polímeros. Os resultados apresentaram uma Condutividade Térmica de
0.8099 W/(m.K) e Calor Específico de 931.3583 J/kg.K.
Comparando-se a condutividade térmica ensaiada, com a condutividade térmica de placas
usadas para ambientes internos, como as placas de gesso acartonado [0,35 W/(m.k)], as
placas de aglomerados densos [0,20 W/(m.k)] e compensados [0,15 W/(m.k)]; percebese que a condutividade térmica da placa reciclada é maior; porém, comparando-se com
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placas usadas para fechamentos externos, como as de fibrocimento [0,95 W/(m.k)],
percebe-se que a placa reciclada tem condutividade térmica menor [0,80 W/(m.k)]. Esses
dados indicam que as Placas Recicladas de Embalagens Longa Vida podem ser
favoráveis no desempenho de proteção da condução do calor. Este é um indicativo
preliminar, que analisa o material individualmente; porém, o desempenho irá variar de
acordo com o conjunto de materiais que estiverem compondo a envolvente do edifício.
3.3

Ensaio de envelhecimento acelerado e Análise Dinâmico Mecânica.

Este ensaio simula a ação do sol, especialmente os raios UV (ultra violeta) e da chuva
sobre o material. São simulados por lâmpadas fluorescentes e vapores de água. Após
quase 3 meses de exposição das placas, o que se pôde notar foram alterações nos aspectos
visuais e de flexibilidade. Visualmente, as placas que ficaram expostas por 2000 horas
ficaram um pouco mais opacas em sua superfície, em comparação com as placas que não
foram ensaiadas. A exposição também endureceu um pouco as placas, diminuindo,
portanto, sua flexibilidade.
Esses dados foram comprovados no ensaio de DMA (Análise Dinâmico Mecânica) que
demonstrou que as placas tornaram-se mais rígidas conforme o aumento da exposição ao
UV, sofrendo um aumento também de sua propriedade mecânica. Mesmo assim,
observando-as ao microscópio, permaneceram com a integridade de sua estrutura.
3.4

Proposta de classificação técnica

Aos dados técnicos já publicados sobre as placas, foram acrescentados os dados ensaiados
nesta pesquisa. A classificação técnica apresenta-se no Quadro 1e tabelas 2 e 3:
Quadro 1: Classificação geral das placas recicladas de embalagem longa vida.
Categoria
Quanto à procedência
Quanto à origem e processo de
obtenção

Classificação
Material da tecnosfera

Não são renováveis pela natureza.

Artificiais

Materiais reciclados
Evita o descarte das
embalagens nos lixões.
o Material de fácil acesso em
todas as regiões mundiais
devido à disponibilidade de
matéria prima (embalagens
longa vida)
o Recicláveis – se reintegra à
tecnosfera.
o Recoloca as embalagens de
volta ao ciclo de vida
o Polietileno – aprox.70%
o Alumínio – aprox. 25%
o Resíduos de papel e de
plásticos 5% (variável)
Cristalina
Minerais e Orgânicos
Vedação e proteção (revestimentos)
de superfícies Fabricação de objetos
variados.
o

Quanto ao potencial de
sustentabilidade e impacto ambiental

Sustentável

Quanto à composição da matériaprima

Compostos

Quanto à estrutura interna
Quanto à composição química

Mista
Mista

Quanto à função do componente

Não estrutural
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Fonte: Cunha (2011) com referência nas categorias de propriedades apresentadas em Arqtema (2005).

Tabela 2 : Características dimensionais das placas recicladas
Tamanho (m)

1,10 x 2,20
Densidade média
Fonte: Cunha, 2011.

Espessura (mm)
A espessura pode variar em até
10%, de acordo com fabricante.
4
6
8
10
15
934 kg/cm³

Peso (kg)
Dados aproximados
8,5
14,0
18,0
19,0
28,0

Tabela 3: Propriedades gerais. Dados compilados complementados com ensaios
Propriedades
Propriedades
Mecânicas

Propriedades
Térmicas

Propriedades
Químicas

Resultados

Resistência à tração

7,62 Mpa*

Alongamento na ruptura

4,2 % *

Resistência à flexão

15,1 Mpa*

Índice de propagação de chamas

Médio - Classe D*

Capacidade de conduzir o calor
Condutividade térmica

0.8099 W/mK **

Capacidade de armazenar calor. Calor
específico

931.3583 J/kg.K**

Refletância

53,6 %**

Absortância

46,4 %**

Resistência à UV

A ação dos raios ultravioleta
deixa as placas mais opacas,
com perda de brilho
superficial.
A ação do UV enrijece as
fibras poliméricas das placas,
deixando-as menos flexíveis e
aumentando sua resistência
mecânica.
A ação do UV não degrada as
placas.

Este dado pode variar muito, de acordo
com a quantidade de papel restante na
10,3%***(variável)
matéria-prima e qualidade da prensagem.
Fonte:,* Relatórios do Laboratório de Construção civil da EESC-USP e relatórios coletados no site da
empresa IBAPLAC (2009). **Dados de ensaios. ***Média dos resultados dos ensaios do IPT e LaMEM
Absorção de água

4

CARACTERIZAÇÃO ESTÉTICA

A partir de várias análises referentes às origens dos materiais, como da biosfera, litosfera
e tecnosfera; de comparativo visual com os diversos materiais existentes, foi proposta a
seguinte classificação estética (quadros 2 e 3):
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Quadro 2: Classificação quanto aos elementos visuais
Elementos visuais

Características atuais

Espessura

4 ,6, 8, 10 e 15 mm

Cor

Cinza metalizada com salpicado colorido
Superfície semi-brilho.
Refletora.

Formato
Tamanho

Retangular
1,10 x 2,20

Brilho
Textura

Mesclada e salpicada. Superfície, com
pequenas ondulações (irregularidades).

Sem tratamento
Película de poliéster proveniente da
Tratamento e acabamento
fabricação: solta.
da superfície
Não é acabamento. Faz parte do processo de
moldagem da placa. Se não retirar, acaba
soltando com o tempo
Opção de Películas coloridas
(azul e amarelo)
Fonte: Cunha (2011)

Quadro 3: Semelhanças visuais e de origem.
Categorias

Semelhanças

Materiais de origem
semelhante: Metais,
Orígem do material
concretos, vidros, tintas
(tecnosfera)
(cores), borrachas,
acrílicos,
policarbonatos.

Semelhanças visuais

Granitos e outras placas
recicladas.

Fonte: Cunha (2011).
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Esse “mostruário” de características e opções de composições permite observar as
placas através de um panorama estético mais criterioso do que olhar para o material
individualmente e ter simplesmente uma referência de “gosto pessoal”. Com esses
resultados foi possível criar um processo de identificação dos pontos fortes e fracos
das placas. Foi essencial para as decisões dos projetos apresentados nos resultados
finais.
5

PROPOSTA PROJETUAL.

Este é um dos resultados de projeto proposto para uso das placas recicladas em
contextualização com outros materiais e sistemas construtivos (figuras 2 e 3), com o
objetivo de elevar seu valor estético visual, além de dar forma mais imponente para o
design, destacando suas qualidades visuais e formais, ao invés de escondê-las.
Figura 2: Vista externa da proposta com uso de placas recicladas em uma vedação
externa curva e na cobertura.

Fonte: Cunha (2011)

Figura 3: Vista interior do espaço com uso de placas recicladas: Painéis, mobiliário
e luminária.

Fonte: Cunha (2011)
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Neste Projeto foi evidenciado o trabalho com curvas. O painel frontal é estruturado no
sistema Steel Frame e pode ter diversas larguras ou compor várias camadas, de acordo
com as necessidades de proteção térmica. Uma ou duas camadas de placa podem compor
cada lado do painel (interno e externo). As juntas podem ser preenchidas com mástique
cinza e será necessário o uso de parafusos inoxidáveis para fixação das placas. A
cobertura utiliza a telha reciclada da maneira padrão. Internamente o mesmo painel pode
ser visto, em conjunto com outros objetos com uso das placas recicladas: a luminária e o
banco ondulado. A materialidade escolhida para compor este projeto foi: externamente,
placas de concreto, porta metálica e janelas de vidro. Internamente, o uso de piso em
porcelanato e pastilhas de vidro, e uma cor forte para contraste e mesmo identidade com
os pontos coloridos existentes na placa.
6

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

O uso das Placas Recicladas de Embalagens Longa Vida é instigante e desafiador como
material construtivo, por serem placas recicladas e recicláveis, por terem respondido
tecnicamente ao longo do tempo às intempéries, à impermeabilização e proteção térmica,
assim como por estarem conquistando interesse de pesquisa, na área do design e da
arquitetura.
Para responder às questões da problemática dessa pesquisa, esse trabalho buscou abordar
o material de forma “holística” e abrangente. Com o desenvolvimento da pesquisa podese comprovar as hipóteses apresentadas mas, naturalmente, pela extensão de pontos a
serem identificados, os dados pesquisados não encerram a caracterização do material.
Ficou comprovada a característica de reflexão como um ponto positivo para as condições
de proteção térmica, já que, assim como reflete quase 50% dos raios visíveis (VIS),
também reflete ainda mais o calor (reflexão dos raios IV = 64%).
A exposição aos raios UV enrijecem as fibras da placa e tornam sua superfície um pouco
mais opaca, mas não compromete sua eficiência enquanto impermeabilidade e proteção
térmica.
Os ensaios de condutividade térmica pelo método do fio quente paralelo podem sofrer
algumas diferenças de resultados, devido a técnica ter sido adaptada para as placas.
Os dados compilados evidenciaram as potencialidades do material estudado, trouxeram
contribuição para melhor referência para sua especificação e conclusão de que a Placa
Reciclada de Embalagem Longa Vida pode se estabelecer mais firmemente enquanto
material para design de produto e arquitetônico-construtivo, pois tem perfil técnico e
estético para tais funções.
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RESUMO
Visando dar uma destinação viável às embalagens de papel kraft de materiais da construção civil, este
trabalho se propõe a caracterizar esse material para que possa ser empregado em compósitos cimentícios.
Para tal, foram estudadas tanto amostras de papel em sua forma original, quanto amostras já processadas
mecanicamente na forma de fibras. Os ensaios realizados foram de caracterização morfológica, bem como
de caracterização física e mecânica. Em relação a outros materiais de origem vegetal e polpas celulósicas
já estudadas para os mesmos fins, as fibras de papel kraft apresentaram características favoráveis à
utilização em compósitos cimentícios, uma vez que apresentaram relação de aspecto adequado, menores
valores de absorção de água, capacidade de alongamento superior à 5% e boa resistência às variações de
umidade e temperatura.
Palavras-chave: Papel kraft, Fibras, Argamassa.

ABSTRACT
In order to give a viable destination for kraft paper construction materials, this study aims to characterize
the material so it can be used in cement composites. To this, samples of paper were used in their original
form, as for samples already processed mechanically in the form of fibers. The tests were performed as well
as morphological characterization of mechanical and physical characterization. Compared to other
materials of vegetable origin and cellulosic pulps have been studied for the same purposes, kraft paper
fibers showed favorable characteristics employment taking appropriate aspect ratio, smaller values of
water absorption, elongation greater than 5% and good resistance to humidity and temperature variations.
Keywords: Kraft paper, Fibers, Mortar.

1

INTRODUÇÃO

O setor da construção civil, embora ainda responda por 40% de todo o resíduo produzido
pela atividade humana e 75% do consumo de recursos naturais no país (LAURIANO,
2013) vem buscando reverter essa realidade. A nova norma de desempenho juntamente
com as leis de proteção ambiental tem se apresentado como aliada na busca pela
sustentabilidade na construção à medida que estabelece as obrigações de cada participante
dentro da cadeia construtiva. Quanto à mitigação dos impactos gerados pelos resíduos,
esforços devem voltar-se primeiramente para não geração e, em seguida, para
reutilização. No entanto, no que se refere a reutilização, grande parte dos resíduos
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passíveis de reaproveitamento acaba ocioso por falta de informação. Assim, este trabalho
vem contribuir com o conhecimento acerca de embalagens de papel kraft (sacarias de
cimento e cal), as quais apresentam grande potencial para reutilização na forma de fibras
para produção de compósitos cimentícios, apresentando sua caracterização e avaliação de
propriedades para aplicação.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Segundo levantamento realizado em indústrias papeleiras que fornecem embalagens para
fábricas de cimento e de cal, as fibras mais empregadas são as do gênero Pinus, que são
fibras do tipo coníferas e longas.
Moraes Neto, Teles e Rodrigues (2009) realizaram a caracterização de 5 diferentes tipos
de madeira Pinus frequentemente encontrados no Brasil. Os intervalos de valores
encontrados nessa caracterização estão apresentados a seguir, na Tabela 1.
Tabela 1- Valores mínimos e máximos obtidos na caracterização de madeiras
Pinus (MORAES NETO; TELES; RODRIGUES, 2009)
Módulo de
Módulo de
elasticidade
ruptura à flexão
estática (MPa) estática (MPa)
Seca Úmida Seca Úmida
6856 - 5807 60 - 84 34 - 52
9756
8285

Cisalhamento
Compressão
Compressão
paralelo às
paralela às
perpendicular
fibras (MPa)
fibras (MPa) às fibras (MPa)
Seca Úmida Seca Úmida Seca Úmida
6,7 4,1 4,5 2,6 29 - 43 14 - 22
11
5,5
6,3
4,3

Tal variabilidade na matéria prima de origem vegetal tende a ser reduzida dentro da
indústria papeleira por meio do controle dos processos de fabricação, especialmente na
etapa de produção das folhas de celulose. Para produção do papel kraft empregado nas
sacarias de cimento e de cal, a celulose empregada é advinda do processo kraft de
polpação, que se trata de um processo químico para transformar a madeira em uma massa
de fibras individualizadas, cujo objetivo principal é a liberação das fibras de celulose, o
que ocorre pela ruptura das ligações entre as fibras no interior da estrutura da madeira.
A composição química das fibras é fator definitivo das suas características físicas, além
de implicar em maiores gastos ou não no processo de polpação. Assim, a composição
química deve ser analisada a fim de se definir quais suas possibilidades de aplicação em
compósitos cimentícios. Na Tabela 2 estão apresentados valores da constituição química
de fibras Pinus encontrados por Balloni (2009), Vasconcelos (2005), Foelkel (1983) e
Copur e Tozluoglu (2007) e, na Tabela 3 estão apresentadas faixas de variação dos
resultados da caracterização física e mecânica de diversos autores, compilados por
Magalhães (2009).
Tabela 2 – Composição química de fibras de madeira Pinus (em %)
Composto
Holocelulose
Celulose
Lignina

Balloni
68,6
28,2

Vasconcelos
70,26
29,74
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Foelkel

26 - 29

Copur e Tozluoglu
75,5
46,8
26,1

Composto
Extrativos
Cinzas

Balloni
3,0
0,4

Vasconcelos
4,5
-

Foelkel
2,5 – 4,5

Copur e Tozluoglu
1,9
0,4

Tabela 3 – Caracterização físicas e mecânicas de fibras de celulose Pinus
(MAGALHÃES, 2009)
Massa
Propriedade
específica real
(kg/m³)
Faixa de variação 1200 a 1500

Absorção
máxima (%)

Resistência à
tração (MPa)

Módulo de
elasticidade (GPa)

400

300 a 500

10 a 40

O teor de lignina nas pastas celulósicas advindas do processo kraft podem cair até valores
considerados baixos. Esse número pode ser determinado de forma indireta, por meio de
um fator de conversão aplicado ao número kappa, que indica a deslignificação do
processo de polpação. Segundo dados levantados juntamente com indústria de celulose
para sacarias de papel kraft, os valores kappa encontram-se entre 52 e 56 na fase de
polpação, podendo decair até 3 pontos na fase de depuração. Para madeiras, a norma
TAPPI T 236 cm-85, utiliza o fator de conversão 0,15, ou seja, essas polpas celulósicas
podem apresentar teores de lignina inferiores à 7%. Tal fato é bastante relevante por se
tratar de um composto com baixa resistência ao meio alcalino encontrado em compósitos
cimentícios, o que o torna vantajoso em relação a outras fibras vegetais empregadas na
produção desses compósitos.
3

MATERIAIS E MÉTODOS

Para realização do estudo foram empregadas amostras de papel em diferentes condições
e realizados ensaios tanto para análise morfológica quanto para determinação das
características físicas e mecânicas. Os materiais e métodos adotados são explanados a
seguir.
3.1

Materiais

Para realização do estudo foram utilizadas embalagens de cimento (A) e de cal (B), tanto
novas quanto embalagens usadas, recolhidas em canteiros de obras. As amostras foram
estudadas em fragmentos do papel ou já na forma de fibras processadas para aplicação
como reforço em matriz cimentícia. Ainda, foram variadas as amostras em função da
região da sacaria, sendo elas:


sem cola e sem tinta (SCT);



com tinta (CT); e



com cola (CC).

Para analisar os possíveis efeitos das variações nas condições de temperatura e umidade
ambiente, alguns ensaios foram realizados em amostras em três condições:


amostras em condições ambientes (GA);
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3.2



amostras que passaram por 5 ciclos de temperatura (25°C e 60°C) – grupo
secagem (GS); e



amostras que passaram por 5 ciclos de variação de umidade e temperatura, tendo
sido saturadas e em seguida secas a 60°C – grupo saturação e secagem (GSS).
Métodos

Os ensaios realizados para caracterização do papel kraft proveniente de embalagens bem
como as amostras empregadas em cada análise estão apresentadas na Tabela 4, a seguir.
Tabela 4- Resumo dos ensaios realizados
Análise

Norma / Procedimento

Análise da
microestrutura

Visualização no MEV da
morfologia, medida do
comprimento e diâmetro
médio das fibras

Absorção de
água inicial

Amostra
Papel novo

SCT, CT, CC

Fibras novas

GA, GS, GSS

--

Papel novo

SCT, CT, CC

Absorção de
água total

--

Papel Novo

SCT

Gramatura

NBR NM ISO 536:2000

Papel novo

SCT, CT, CC

Grau de
Polimerização

NBR IEC 60450:2009

Fibra (de
papel usado)

GA

Resistência à
tração

ASTM D 828 - 97

Papel novo

GA, GS, GSS

Alongamento

ASTM D 828 - 97

A análise da microestrutura do papel foi realizada por meio de imagens obtidas em
Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) Jeol JSM-6610 - Scanning Electron
Microscope. Com auxílio do programa computacional ImageJ foi possível obter o
comprimento e diâmetro médios das fibras.
A absorção de água das embalagens de papel kraft foi medida a partir de dois métodos,
sendo eles absorção total e absorção inicial. Para absorção total foram coletadas três
amostras de cada uma das embalagens com dimensões de 5 cm x 5 cm que foram retiradas
da região central dos sacos, sem tinta e também sem abranger as dobras de fechamento
dos sacos, as quais possuem cola. As amostras tiveram suas massas determinadas e, em
seguida foram colocadas em estufa à temperatura de 50°C até atingirem constância de
massa. Após a secagem, as amostras foram novamente pesadas e então, saturadas em água
à temperatura de 23°C por 24 horas. Ao final dessa etapa, as amostras tiveram o excesso
de água retirado com pano úmido, sendo então registradas novamente as massas das
amostras. A absorção de água das embalagens foi dada pela Equação 1, exibida a seguir.

A(%) 

Mu  Ms
x100
Ms
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(1)

Onde, A(%) = Absorção de água percentual
Mu = massa úmida
Ms = Massa seca
O processo de secagem prévia das amostras para o ensaio de absorção total pode provocar
a aproximação das lamelas das fibras, alterando sua porosidade e, consequentemente, sua
capacidade de absorver água. Assim, também foi realizado o ensaio de absorção inicial,
no qual as amostras não foram previamente secas, estando com umidade ambiente. As
amostras foram imersas em água por 30 segundos e em seguida foram registradas suas
massas. O valor da absorção foi dado por meio de cálculo, como o da absorção total. Para
tal avaliação foram utilizadas amostras do papel sem tinta e sem cola, bem como, com
tinta e com cola.
Foram realizados ensaios para medir o Grau de Polimerização (GP) das fibras após o
processamento das embalagens, a fim de avaliar sua resistência à possível degradação
causada pelo processo de transformação da sacaria em fibra, bem como às condições
adversas de temperatura e umidade à que as embalagens possa ter sido submetidas em
obra. Esse ensaio foi realizado em fibras advindas de embalagens B. As amostras foram
retiradas aleatoriamente de um grande volume de sacarias já processadas, as quais foram
recolhidas em canteiros de obras, ou seja, submetidas a condições variadas de umidade e
temperatura.
Ademais, foram realizados ensaios normalizados em amostras de papel para a
determinação do alongamento e resistência à tração. No ensaio foi utilizado um
texturômetro da marca Stable Mycro System, modelo TA.XT, com distância entre as
garras de 122 mm. As dimensões das amostras seguiram orientações da norma
D 828 (ASTM, 1997).
4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos na caracterização do papel kraft das sacarias de embalagens estão
apresentadas a seguir.
4.1

Análise da microestrutura

As imagens obtidas por meio do MEV das diferentes regiões das embalagens são
apresentadas na Figura 1, a seguir. Pode-se verificar a presença da cola sobre as tramas
de fibras retiradas de regiões de lacre das embalagens (fundo e boca dos sacos) e também
da tinta de impressão. Comparando-se as imagens apenas do papel e do papel com cola,
percebe-se uma crosta formada pela cola e, em relação ao papel com tinta é visível uma
película sobre as fibras. Possivelmente, tanto a cola quanto a tinta acabam
“impermeabilizando a fibra”, alterando suas propriedades de absorção de água e variação
volumétrica.
Quanto ao efeito das diferenças de temperatura e umidade aplicadas às amostras, pode-se
observar maiores alterações na situação em que as amostras foram submetidas às duas
condições, saturação e secagem.
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Figura 1- Imagens obtidas por MEV de diferentes regiões do papel
a) Imagem do papel sem cola
e sem tinta

b) Imagem do papel com
cola

c) Imagem do papel com
tinta

Nas Figuras 2-c e 2-f, as amostras apresentam-se mais achatadas e com maior intensidade
de rugosidade, essa alteração possivelmente é provocada pela saída de água do interior
da estrutura porosa da fibra, que faz com as lamelas se aproximem umas das outras. Foi
verificado que tal variação na morfologia da fibra tende a ser definitiva, isto é, a fibra
uma vez achatada, não voltará à sua forma original. Esse comportamento é positivo para
o emprego das fibras em compósitos cimentícios, pois a variação volumétrica da fibra ao
longo do tempo já no compósito pode causar desagregação à matriz, fazendo com que
perca sua função.
Figura 2- Imagens de fibras A e B: (a) e (d) em condições ambiente, (b) e (e)
submetida à temperatura, (c) (f) submetida à saturação e secagem
a

b

c

d

e

f

O comprimento médio das fibras advindas do processamento do papel kraft foi de
1,75 mm e o diâmetro médio de 28 µm. Assim, a relação de aspecto para as fibras obtidas
do processamento do papel kraft é de 62,5. Quanto à forma das fibras, o comprimento é
fator limitador do seu desempenho, pois necessitam de um comprimento mínimo para ter
ancoragem à matriz, porém, se muito longas, absorvem altas tensões o que pode levar a
2637

ruptura. Segundo Savastano (2000), a eficiência do compósito não depende de um longo
comprimento de ancoragem, visto em seu estudo que o desempenho das fibras
celulósicas, as quais apresentam comprimentos médios entre 1 e 2 mm, foi superior ao de
fibras vegetais de maiores comprimentos. Mas sim, de uma relação de aspecto bem
proporcionada, ou seja, entre 50 e 200.
4.2

Absorção de água e gramatura

Os resultados obtidos nos ensaios de absorção de água e gramatura das folhas de papel
kraft são apresentados na Tabela 5, a seguir.
Tabela 5 – Resultados médios dos ensaios de absorção de água e gramatura do
papel kraft
Sem cola e sem
tinta

Com tinta

Com cola

A

131,2

-

-

B

154,6

-

-

A

59,4

49,8

26,6

B

67,4

65,2

30,6

A

87,3

89,2

-

B

83,9

84,7

-

Ensaio
Absorção total (%)
Absorção inicial (%)
Gramatura (g/m²)

Em relação à absorção total de água, percebe-se que as fibras do papel kraft das sacarias
estudadas, que são de madeira pinus, possuem menor absorção de água total do que as
fibras vegetais estudadas por Savastano (2000), que chegaram até a 643%. Notou-se
também que a presença da cola e da tinta da sacaria alteram a absorção inicial, reduzindoa. Embora a redução da absorção de água seja um fator positivo quando em compósitos
cimentícios, a presença da tinta e da cola pode alterar outras propriedades, como a
capacidade de alongamento e resistência da fibra, pois enrijecem sua estrutura.
A gramatura da embalagem B é ligeiramente inferior à da embalagem A. Para efeitos de
desempenho em compósitos, tal diferença pode ser considerada desprezível, visto que a
gramatura indica a densidade da trama de fibras do papel, e não uma propriedade direta
da fibra. Segundo indústria papeleira consultada para o levantamento de dados, a massa
celulósica (polpa acrescida de produtos químicos para formação da folha) é a mesma
empregada para os sacos de cimento e de cal, sendo alterada apenas a orientação das
fibras. Para a região do papel com a cola não foi possível determinar a gramatura, pois
são regiões com 2 ou 3 camadas de folhas e a separação dessas acaba provocando o rasgo
ou mesmo uma separação não uniforme da parcela de cola.
4.3

Grau de polimerização

Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 6. Estudos mostram que com o tempo
o valor do GP tende a cair, indicando perda de desempenho mecânico do material, no
entanto a sua resistência mecânica independe dos valores de GP quando ele é superior a
500. (MARTINS, 2007; ZIRBES; ROLIM; ZÜRN, 2005). Sendo assim, os valores de GP
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obtidos para as amostras em estudo são considerados altos, indicando que o
processamento mecânico para transformação do papel em fibra não prejudicou a sua
resistência e, ainda, devem apresentar uma boa durabilidade em compósitos cimentícios,
visto que o grau de agressividade para reduzir os valores de GP a valores inferiores a 500
deve ser alto.
Tabela 6 – Resultados do ensaio de Grau de Polimerização (adimensional)
Ensaio 1
852
909

Amostra 1
Amostra 2
4.4

Ensaio 2
911
800

Média
881,5
854,5

Resistência à tração e alongamento

Nas Figuras 3 e 4 estão apresentados os resultados obtidos nos ensaios de resistência à
tração e alongamento e seus coeficientes de variação (cv), em percentual, realizados em
amostras de papel submetidas às diferentes condições. Embora os resultados reflitam as
características da trama do papel e não diretamente das fibras dispersas, eles possibilitam
uma análise do material, especialmente acerca das suas variações.
Figura 3- Resultados médios dos ensaios de resistência à tração

Resistência à tração
5
4,5
4

KN/m

3,5

cv=7,1
cv=8,9

cv=7,2
cv =9,8

cv=13,9
cv=5,1

3
2,5

A

2

B

1,5
1
0,5
0

Ambiente

Secagem
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Saturação e secagem

Figura 4 - Resultados médios dos ensaios de alongamento

Alongamento
14%
cv=18,8

12%
10%
8%

cv=35,7

cv=11,9
cv=18,1

6%

cv=19,0
cv=23,6

4%
2%
0%

Ambiente

Secagem
A

Saturação e secagem

B

Analisando-se os gráficos percebe-se que há uma grande dispersão nos resultados dentro
de um mesmo grupo. No entanto, as amostras B, de sacarias de cal, apresentam maiores
resultados. Para esse grupo, o efeito da secagem e da saturação e secagem tendem a
reduzir a capacidade de resistência à tração do papel, porém em níveis muito baixos. Já
para a sacaria de cimento (amostra A), a qual deve apresentar uma trama de fibras mais
fechada, os ciclos não alteraram suas propriedades de resistência.
Já quanto ao alongamento, em função do alto coeficiente de variação apresentado nos
resultados, não se pode afirmar que os ciclos de saturação e secagem tenham sido
positivos para a capacidade do papel se estender até a ruptura.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As sacarias de papel kraft de materiais da construção apresentam grande potencial para
serem reaproveitadas sendo aplicadas em compostos cimentícios. Os resultados de
absorção de água apresentam-se mais baixos em relação a fibras vegetais já estudadas e
sua relação de aspecto 62,5 apresenta-se ideal para permitir uma boa ancoragem e
suportar tensões sem ruptura.
As variações encontradas dentro da indústria papeleira de sacarias kraft para embalagens
de diferentes materiais, não parecem interferir ou limitar o seu uso em compósitos, pois
as características das fibras individuais não são alteradas.
Quanto ao aspecto de durabilidade, as fibras não foram afetadas pelas variações bruscas
de temperatura e umidade, seu alto valor de grau de polimerização, acima de 850 e o
baixo teor de lignina, indicam uma resistência ao meio alcalino.
Sendo assim, as fibras das sacarias de papel kraft são um resíduo potencial para ser
reaproveitado na produção de compósitos cimentícios para a construção civil.
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RESUMO
A construção civil apresenta uma importante participação na economia brasileira, sendo
responsável pelo consumo de grandes quantidades de matérias-primas, como também na
geração de resíduos durante os processos construtivos. Os resíduos de concreto
provenientes de centrais dosadoras, fábrica de pré-moldados, novas construções,
demolições e etc, são significantes na composição total do Resíduo de Construção e
Demolição-RCD, aproximadamente 29% juntamente com blocos, por isso, é
interessante o aproveitamento destes resíduos. A utilização de resíduos de concreto
provenientes de pré-moldados possibilita obter agregados reciclados com maior controle
das propriedades do concreto reciclado produzido. Assim, este trabalho foi
desenvolvido com objetivo de estudar a influência da utilização de agregados reciclados
de concreto pré-moldado para a produção de novos concretos. Para o desenvolvimento
do estudo foi realizada a caracterização dos agregados graúdos reciclados que foram
obtidos a partir do beneficiamento de resíduos de concreto de uma fábrica de prémoldados. Foram produzidas duas misturas de concreto de referência, para alcançar as
resistências de 25 e 45 MPa, aos 28 dias, cujas relações água/cimento foram de 0,69 e
0,40, respectivamente. A partir dos concretos de referência foram produzidos concretos
fazendo a substituição de 50% do agregado graúdo natural por agregado graúdo
reciclado de concreto. A influência do agregado reciclado foi avaliada quanto a
resistência à compressão e resistência à tração por compressão diametral dos concretos,
aos 7 e 28 dias. Os resultados indicaram que os concretos produzidos com agregado
graúdo reciclado de concreto pré-moldado apresentaram melhor desempenho mecânico
que os concretos de referência.
Palavras-chave: Concreto reciclado; Propriedades mecânicas; Aproveitamento de
resíduos.

ABSTRACT
The construction sector is very important to Brazilian economy and presents a great
consumption of natural resources and waste generation. Concrete waste that comes
from pre-mixing concrete industry, pre-cast industry, new construction sites, or
demolition sites shows a great amount in the construction and demolition waste-CDW
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(around 29% if it is added with concrete blocks). Recycling this material allows
achieving good quality aggregates for new concrete production. Thus, this work aim is
to study the influence of using recycled coarse concrete aggregate-RCCA from pre-cast
industry to produce new concrete. Two families of concrete were produced to reach 25
and 45 MPa compressive strength at 28-days. The water/cement ratios were 0,69 and
0,40, respectively. The recycled concrete were produced using 50% of replacement of
natural aggregate by RCCA using the same concrete mixtures (25 and 40MPa).
Compressive and split tensile strengths were evaluated at 7 and 28-days-of-age. The
results showed that recycled concrete produced with RCCA from pre-cast industry has
better mechanical performance than the concretes used as reference.
Keywords: Recycled concrete; Mechanical properties; Recycling.

1 INTRODUÇÃO
A construção civil apresenta uma importante participação na economia brasileira, sendo
responsável pelo consumo de grandes quantidades de matérias-primas, como também na
geração de resíduos durante os processos construtivos. A Construção Civil é a
responsável por gerar a maior parcela dos resíduos sólidos urbanos no Brasil. Um
estudo realizado por Pinto (2005) mostra a composição dos resíduos sólidos urbanos,
em onze municípios da região sudeste, e o predomínio do resíduo de construção e
demolição sobre todos os outros resíduos urbanos. Aproximadamente 61% dos resíduos
gerados nas cidades são compostos por RCD, 28% por resíduos domiciliares e 11% por
outros resíduos. Em muitas cidades brasileiras, os resíduos da construção e demolição
(RCD) são depositados em locais inadequados, como em vias públicas, lixões a céu
aberto e área de aterro, agravando ainda mais os problemas ambientais existentes.
Os RCD são resíduos provenientes de novas construções que podem ser residenciais,
comerciais e industriais, construções de infra-estrutura nas cidades, obras de reformas,
ampliações e demolições. Segundo Pinto (2005), 59% dos RCD são gerados por
reformas, ampliações e demolições, 20% por novas construções e 21% por edificações
novas acima de 300m2.
O RCD é composto por vários materiais e cada região do Brasil pode apresentar uma
composição diferente, dependendo do tipo de obra. Em geral o RCD é composto por:
argamassas, cerâmica, concreto, gesso, madeira, etc. O RCD no Brasil é composto por
cerca de 63% de argamassa, 29% por concreto e blocos, 7% por outros resíduos e 1% de
materiais orgânicos (SILVA, 2005 apud SANTOS, 2009).
Atualmente, a maioria dos países desenvolvidos ou que estão em desenvolvimento
sofrem com a escassez de matéria-prima, como por exemplo, a brita e a areia. Para
solucionar estes problemas de falta de insumos naturais, alguns países desenvolveram
estudos para se utilizar o RCD para a produção de concreto. A Holanda, Bélgica e
Dinamarca, são alguns desses países, que investiram em pesquisas para aproveitar o
RCD e atualmente reciclam mais de 90% dos resíduos (CIOCCHI, 2003). A reciclagem
no Brasil ainda é muito pequena se comparada a muitos países da Europa. O IBGE
(2010) constatou que 72,45% dos municípios brasileiros apresentam o serviço de coleta
de RCD, sendo que desses, apenas 9,7 % realizam alguma forma de processamento para
realizar a reciclagem (ROMA; MOURA, 2011). Apesar do aumento crescente da
reciclagem de RCD realizada por empresas privadas e pelo poder público, no Brasil a
reciclagem ainda precisa ser mais estimulada.
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Os resíduos de concreto provenientes de centrais dosadoras, fábrica de pré-moldados,
novas construções e demolições são significantes na composição total do RCD,
aproximadamente 29% juntamente com blocos, por isso, é interessante o
aproveitamento destes resíduos. Ciocchi (2003) afirma que a substituição de 25 % dos
agregados naturais por agregados reciclados provenientes de concreto não altera as
propriedades mecânicas do concreto. O autor ainda destaca as vantagens econômicas de
se obter um concreto reciclado com características semelhantes ao concreto
convencional, a partir de recursos minerais com baixo custo.
O aproveitamento dos resíduos de concreto gerado por centrais dosadoras e fábricas de
pré-moldados apresenta uma maior viabilidade do que os resíduos gerados por
construções e demolições (BUTTLER, 2003). Os resíduos de concreto provenientes de
RCD apresentam idades e propriedades de resistência não conhecidas e necessitam de
uma separação, ou seja, apresentam impurezas e uma composição bastante heterogênea.
A composição heterogênea do RCD influencia nas propriedades dos agregados
reciclados, pois os diversos materiais componentes do RCD apresentam propriedades
físicas diferentes. A utilização de resíduos de concreto provenientes de pré-moldados
possibilita obter agregados reciclados com maior controle das propriedades do concreto
reciclado produzido. De acordo com Prado (2006), as propriedades do concreto
reciclado são influenciadas pelas características dos agregados reciclados utilizados,
pelo teor de agregado natural substituído e pela quantidade de finos incorporados.
Os agregados reciclados de concreto apresentam diferenças significativas de suas
propriedades físicas em relação aos agregados naturais. Segundo Leite (2001), a taxa de
absorção é um fator que interfere na relação a/c das misturas, pois se ela não for
considerada haverá uma redução da relação a/c e, conseqüentemente, a trabalhabilidade
diminuirá. A massa específica dos agregados reciclados também se diferencia dos
agregados naturais (BUTTLER, 2003). O fator determinante para o aumento da
absorção de água e a redução da massa específica dos agregados reciclados de concreto,
segundo os pesquisadores, foi a grande quantidade de argamassa aderida aos agregados
reciclados. Esta argamassa aderida também influenciou na porosidade do agregado
através da grande quantidade de vazios capilares, por isso, o índice de vazios dos
agregados reciclados apresentou um valor alto em relação aos agregados naturais. A
resistência e a idade do concreto que deu origem aos agregados reciclados são
determinantes para os resultados da resistência à compressão do concreto reciclado,
como também seus materiais componentes e a sua relação a/c (PRADO, 2006).

2 PROGRAMA EXPERIMENTAL
2.1 Materiais
O aglomerante utilizado neste trabalho foi o cimento CP V – ARI RS, cuja massa
específica é de 3,07 kg/dm3. A areia utilizada foi proveniente do Rio Jacuípe, em Feira
de Santana. Utilizou-se uma brita de origem granítica, da Pedreira Laje, de Conceição
do Jacuípe/BA. O agregado graúdo reciclado foi proveniente de resíduos de concreto de
uma fábrica de pré-moldados localizada na cidade de Amélia Rodrigues/BA. Os
resíduos de concreto coletados na fábrica passaram por um processo prévio de
peneiramento, sendo utilizados todos os resíduos passantes na peneira 19 mm e retidos
na peneira 4,8 mm. Após serem peneirados, os resíduos de concreto passaram por uma
triagem para a retirada de impurezas, como madeira, papel, barras de aço, plástico, entre
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outros. O peneiramento foi o único processo de beneficiamento utilizado. As
características dos agregados estão apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1: Resultados das propriedades físicas dos agregados
Propriedades
Dimensão máxima
característica
Módulo de Finura
Massa Específica
Massa unitária
Absorção de água

AMN

AGN

AGR

2,36 mm

19 mm

19 mm

2,33
2,54 kg/dm3
1,45 kg/dm3
0,8 %

6,85
2,79 kg/dm3
1,50 kg/dm3
0,8 %

6,79
2,54 kg/dm3
1,26 kg/dm3
3,5 %

2.2 Produção e avaliação dos concretos
A avaliação da influência da substituição do agregado natural pelo reciclado de concreto
nas propriedades mecânicas é um dos objetivos deste trabalho e para isso as
propriedades mecânicas do concreto como a resistência à compressão e a resistência à
tração por compressão diametral foram escolhidas neste trabalho para medir as
características de qualidade exigidas.
Alguns parâmetros foram definidos para a produção dos concretos utilizados neste
trabalho, como descrito a seguir:
•

Percentuais de substituição: foram definidos os percentuais de substituição do
agregado graúdo natural pelo reciclado de 0 e 50%, permitindo a comparação do
concreto produzido com 50% de agregados graúdos reciclados (AGR), e o
concreto de referência.

•

Traços utilizados: os traços utilizados para as dosagens de concreto natural e
concreto reciclado foram os mesmos, variando apenas a natureza do agregado
graúdo. Portanto, foi utilizado agregado miúdo natural para todos os traços.
Definiu-se dois traços com duas diferentes resistências características (fc) de
25MPa e 45MPa. Para a mistura 45-REF (Tabela 2) utilizou-se o
superplastificante Glenium 51 fabricado pela empresa Basf.

•

Relação água/cimento (a/c): foram utilizadas duas relações a/c para dois
diferentes traços: 0,69 para um concreto com fc igual a 25MPa e 0,40 para o
concreto com fc igual a 45MPa.

Tabela 2 - Traços em massa e quantidades de materiais utilizados na produção dos
concretos
Mistura

Traço Unitário (em massa)

25 - REF
45 - REF
25 - RC
45 - RC

1 : 2,94 : 2,97: 0,69 (% 0)
1 : 1,14 : 1,62: 0,40 (0,08%SP)
1 : 2,94 : 2,97: 0,69 (0 %)
1 : 1,14 : 1,62: 0,40 (0%)

Quantidade de materiais para 1 m³ de
concreto (kg)
C
AMN AGN AGR Água
SP
311,1 914,7 924,0
0,0
214,7
0,0
556,8 634,8 902,1
0,0
222,7 0,012
311,1 914,7 462,0 385,8 214,7
0,0
556,8 634,8 451,0 376,7 222,7
0,0

REF – Concreto de referência; RC – Concreto reciclado; AMN - Agregado miúdo natural; AGN –
Agregado graúdo natural; AGR – Agregado graúdo reciclado; SP – Aditivo superplastificante
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Para os concretos reciclados foi realizada as compensações de volume em função das
massas específicas dos agregados, bem como foi realizada a compensação parcial da
taxa de absorção do agregado reciclado.
A mistura dos concretos foi estabelecida de acordo com método de produção de
concreto proposto por Tam et al. (2005) e foi realizada em betoneira de eixo inclinado,
com capacidade de 140 litros. A sequência de colocação dos materiais na betoneira e o
tempo de mistura estão apresentados no fluxo da Figura 1.
Figura 1 – Fluxo da sequência de produção e tempo de mistura dos concretos
convencionais e reciclados
Agregados miúdo
+ graúdo
• 60 segundos

Cimento

50% da água
necessária
• 60 segundos

• 30 segundos

50% da água
necessária
• 120 minutos

A moldagem e a cura dos corpos de prova foram realizadas de acordo com as
especificações da NBR 5738 (ABNT, 2003). Foram utilizadas formas cilíndricas
metálicas de 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura para a moldagem dos corpos de
prova. Nas primeiras 24 horas após a produção do concreto, a cura foi realizada ao ar, e
depois de desmoldados até a data de realização dos ensaios, a cura foi feita por imersão
em água com cal. O processo de adensamento adotado foi mecânico em apenas uma
camada, de acordo com a norma citada anteriormente. Para o adensamento foi utilizado
um vibrador de agulha de imersão.
Como mencionado anteriormente, os concretos foram avaliados quanto a determinação
da resistência à compressão, de acordo com a prescrição da NBR 5739 (ABNT, 2007), e
da resistência à tração por compressão diametral, de acordo com a prescrição da NBR
7222 (ABNT, 2011), aos 7 e 28 dias de idade do concreto. Foram moldados quatro de
corpos de prova por idade, por ensaio a ser realizado.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Resistência à compressão axial
A resistência à compressão é considerada uma propriedade de grande importância no
controle de qualidade do concreto. Alguns fatores são determinantes para se obter um
bom desempenho na resistência do concreto, tais como, a relação a/c e as condições de
cura, e especificamente para o concreto reciclado, o teor de agregados naturais
substituídos por agregados reciclados é de grande relevância, pois afeta a porosidade da
zona de transição entre a matriz e o agregado.
Os resultados obtidos dos ensaios de resistência à compressão dos concretos de
referência e dos concretos reciclados estão apresentados na Tabela 3.
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Tabela 3 - Resultados de resistência à compressão do concreto de referência (REF) e do
concreto reciclado (RC)
Mistura

fc - 7 (MPa)

fc - 28 (MPa)

20,1

27,3

fc - 7 (MPa)

fc - 28 (MPa)

33,6

40,2

18,8

25,8

38,4

40,6

19,3

26,0

36,5

42,9

18,9

25,9

35,1

39,7

Média (MPa)

19,3

26,3

Média (MPa)

35,9

40,8

Sd (MPa)

0,6

0,7

Sd (MPa)

2,1

1,4

CV (%)

3,0

2,6

CV (%)

5,7

3,6

19,0

22,8

38,0

43,2

19,2

24,9

34,5

42,6

19,8

25,0

34,5

42,2

19,8

25,5

35,9

41,2

Média (MPa)

19,4

24,5

Média (MPa)

35,7

42,3

Sd (MPa)

0,4

1,2

Sd (MPa)

1,7

0,8

CV (%)

2,2

4,8

CV (%)

4,6

1,9

25 REF

25 RC

Mistura

45 REF

45 RC

Os resultados de resistência relativa dos concretos estudados estão apresentados na
Figura 2. A partir da análise desses resultados percebe-se que os concretos reciclados
apresentaram resistências iguais ou maiores que as misturas de referência, exceto para a
mistura 25RC aos 28 dias de idade que apresentou uma redução da resistência da ordem
de 6% em relação à resistência do concreto de referência.

1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

1

1.01

1

1

25 REF

25 RC

45 REF

45 RC

fcRC/fcREF

fcRC/fcREF

Figura 2 - Relação da resistência à compressão do concreto reciclado e a resistência à
compressão do concreto de referência sobre as misturas, nas seguintes idades: a) 7 dias. b)
28 dias.
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

1

25 REF

a)

1

1.04

45 REF

45 RC

0.94

25 RC

b)

Os resultados das misturas 25RC, aos 7 dias, e a mistura 45RC aos 28 dias apresentaram
uma resistência maior que o concreto de referência (Figura 2). O aumento da resistência
dessas misturas, conforme constatado na literatura (BUTTLER, 2003; LEITE, 2001;
PRADO, 2006) pode ser atribuído a grande quantidade de partículas de cimento não
hidratadas, que podem ter sido hidratadas durante a nova concretagem e devido a
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migração da água do agregado para a pasta após o seu endurecimento, contribuindo para
as reações de hidratação devido a um efeito de “cura úmida interna”. Além disso, esse
aumento pode estar relacionado com a melhoria da aderência pasta/agregado, com uma
possível melhoria do empacotamento como também devido a não compensação da taxa
de absorção, que pode ter reduzido um pouco a relação a/c na zona de transição.
Somado a esses fatores, a utilização do método de mistura proposto por Tam et al.
(2005) pode ter sido umas das principais causas para o aumento da resistência à
compressão do concreto reciclado. De acordo com os autores, a produção do concreto
em duas etapas permite o preenchimento dos poros do agregados com uma fina camada
de nata formada na primeira etapa da mistura, com isso torna a zona de transição mais
forte e proporciona um aumento da resistência à compressão.

3.2 Resistência à tração por compressão diametral
Os resultados obtidos dos ensaios de resistência à tração por compressão diametral do
concreto de referência e do concreto reciclado estão apresentados na Tabela 4.
Tabela 1 - Resultados de resistência à tração do concreto de referência (REF) e do
concreto reciclado (RC)
Mistura

ft - 7 (MPa)

ft - 28 (MPa)

5,9

6,4

ft - 7 (MPa)

ft - 28 (MPa)

10,3

9,5

4,2*

7,2

6,1*

5,0

5,7*

9,9

10,9

5,9

7,4

11,1

7,3*

Média (MPa)

5,6

7,0

8,2*

Média (MPa)

10,6

Sd (MPa)

0,5

10,2

0,5

Sd (MPa)

0,4

CV (%)

0,8

9,0

7,5

CV (%)

4,2

4,8*

5,9*

10,2

8,2
12,0

6,3

7,8

6,0*

7,8*

5,1

8,2

11,5

11,4

4,5*

8,7

5,9*

10,2

Média (MPa)

5,7

8,2

Média (MPa)

10,9

11,2

Sd (MPa)

0,8

0,4

Sd (MPa)

0,9

0,9

8,6

8,1

25 REF

25 RC

Mistura

45 REF

45 RC

CV (%)
5,3
CV (%)
14,9
*Resultado excluído do cálculo da média e do desvio padrão (Sd).

A partir dos resultados da Tabela 4 percebe-se que as misturas dos concretos com o
maior consumo de cimento, ou seja, as misturas 45RC e 45REF apresentaram o menor
ganho resistência com o tempo, comparando as resistências aos 7 e 28 dias de idade. A
resistência à tração do concreto reciclado dos dois traços utilizados foram maiores que o
concreto convencional, conforme se observa na Figura 3. Portanto, a utilização do
agregado graúdo reciclado de concreto foi interessante para obtenção de uma maior
resistência à tração.
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Figura 3 - Relação da resistência à compressão do concreto reciclado e a resistência à
tração por compressão diametral do concreto de referência sobre as misturas, nas
seguintes idades: a) 7 dias; b) 28 dias
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1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

1.18

1.1

1

25 REF

a)

1

25 RC

45 REF

45 RC

b)

De acordo com Neville (1997), a resistência à compressão e à resistência à tração são
estritamente relacionadas, porém não são proporcionais diretamente. As resistências à
compressão e à tração aumentam, mas a uma razão decrescente. A razão entre a
resistência à tração direta/compressão é de 10 a 11% para concreto de baixa resistência,
8 a 9% para concreto de média resistência e da ordem de 7% para concreto de alta
resistência (METHA; MONTEIRO, 1994). A Tabela 5 apresenta as relações entre a
resistência à tração e a resistência à compressão das misturas avaliadas.
Tabela 2: Relação entre a resistência à tração e a resistência à compressão das misturas
dos concretos estudados
Mistura

Idade

7 dias

28 dias

25 REF

25 RC

45 REF

45 RC

fc (MPa)

19,3

19,5

35,9

35,7

ft (MPa)

5,6

5,7

10,6

10,9

ft/fc (%)

29,1

29,3

29,5

30,4

fc (MPa)

26,3

24,6

40,9

42,3

ft (MPa)

7,0

8,2

10,2

11,2

ft/fc (%)

26,7

33,5

24,9

26,5

Observa-se que as relações ft/fc obtidas foram consideravelmente superiores em relação
ao que ocorre normalmente para qualquer dos concretos avaliados. Aos 28 dias de idade
os concretos reciclados apresentaram maiores relações entre tração e compressão, como
era de se esperar, pela melhoria na zona de transição. Também se pode perceber que no
concreto convencional assim como no concreto reciclado ocorre uma redução da relação
ft/fc à medida que a resistência à compressão do concreto aumenta.
As relações da resistência à tração e a resistência à compressão desta pesquisa
apresentados na Tabela 5 foram maiores que o valor comumente apresentado na
bibliografia, que é de aproximadamente 10%. Alguns motivos podem explicar este
aumento:
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•

a melhor aderência da pasta ao agregado contribuiu para aumentar mais a
resistência à tração que a compressão;

•

produção do concreto com uma zona de transição menos porosa;

•

melhor hidratação dos grãos de cimento na zona de transição;

•

boa qualidade do concreto e dos agregados.

Leite (2001) também analisou a relação ft/fc e obteve relações maiores que 10% para
todas as relações a/c avaliadas em seu estudo. Na sua pesquisa, observou-se que a
utilização de agregados reciclados de maior dimensão na produção de concretos
melhora os resultados da resistência à tração. Portanto, a utilização de agregados com
uma dimensão máxima de 19 mm neste trabalho, pode ter favorecido ao aumento da
resistência à tração. Assim como nesta pesquisa, a autora também destaca a ocorrência
da diminuição da relação ft/fc à medida que a resistência à compressão do concreto
aumenta no concreto reciclado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A preocupação com o meio ambiente está proporcionando o aparecimento de grandes
inovações tecnológicas para reduzir os impactos gerados a partir dos vários processos
produtivos. A reciclagem dos resíduos tem se mostrado uma alternativa para a redução
da poluição do meio ambiente, além de reduzir o consumo de materiais extraídos da
natureza. Para realizar o reaproveitamento é necessário que seja ampliado cada vez mais
o conhecimento sobre o comportamento dos resíduos, como é o caso do RCD na
produção de novos concretos.
Os resultados desse estudo apontaram que tanto a resistência à compressão quanto a
resistência à tração por compressão diametral do concreto produzido com a substituição
de 50% dos agregados naturais graúdos por agregados reciclados de concreto não foram
afetadas. De um modo geral, os resultados de resistência à compressão do concreto com
agregado reciclado de concreto apresentaram valores iguais ou superiores ao concreto
de referência e as resistências à tração apresentaram valores superiores aos do concreto
convencional. Acredita-se que a rugosidade do agregado reciclado de concreto e o
método de mistura utilizado foram determinantes para melhoria do desempenho
mecânico dos concretos reciclados.
Além das vantagens técnicas, pode-se dizer que a produção de concreto reciclado
usando agregados reciclados de concreto também apresenta vantagens econômicas, uma
vez que o uso de agregados extraídos de fontes naturais podem ser reduzidos e o resíduo
utilizado terá uma destinação mais nobre que o simples aterramento.
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RESUMO
O concreto é um material construtivo amplamente disseminado devido à sua versatilidade, durabilidade e
resistência, podendo ser encontrado nas casas, em rodovias, pontes, nos edifícios mais altos do mundo e
até em usinas e nucleares. A crescente preocupação com as questões de sustentabilidade tem motivado
uma série de pesquisas voltadas para a reciclagem dos materiais, porém esta pesquisa pretende apresentar
uma forma de minimizar a produção dos rejeitos, explorando as características de resistência e
durabilidade dos Concretos de Alto Desempenho (CAD), onde se busca cada vez mais aprimorar a
performance dos materiais, como alternativa sustentável para obras de edificação. Esta pesquisa trata-se
de um projeto de iniciação cientifica do CNPQ na área de sustentabilidade. A metodologia adotada
constituiu-se de revisão bibliográfica, entrevistas em concreteiras e construtoras, orçamentos,
composições de custos e realização de ensaios para a verificação das propriedades do concreto
convencional e o de alto desempenho (resistência à compressão axial, resistência à compressão diametral,
absorção por imersão, absorção por capilaridade). Os resultados obtidos mostram que para a produção de
1 MPa (Mega Pascal) de CAD utiliza-se menos cimento, um um dos grandes emissores de CO2, do que o
necessário para produzir o mesmo 1 MPa de concreto convencional. Entende-se que essa modalidade de
concreto (CAD) apresenta uma minimização da produção dos rejeitos, maior resistência e durabilidade, o
que implica em menores gastos com manutenção, melhor custo-benefício e menor produção de resíduos,
otimizando os recursos naturais empregados na sua confecção. Além disso, o CAD consegue reduzir o
peso próprio das estruturas, a taxa de armadura em peças sujeitas aos esforços de compressão e a área de
formas, atendendo ao conceito de sustentabilidade da construção civil, priorizando o aumento
significativo da área útil das edificações, atingindo alta performance. A principal contribuição da pesquisa
é demonstrar a viabilidade desta tecnologia do concreto e que não deve ser limitada às obras de grande
porte.
Palavras-chave: Concreto de Alto Desempenho, Viabilidade, Durabilidade, Sustentabilidade.

ABSTRACT
Concrete is a constructive widespread because of its versatility , durability and resistance material,
which can be found in homes , on highways , bridges , tallest buildings in the world and even in plants
and nuclear . The growing concern with sustainability issues has motivated a lot of research for the
recycling of materials , but this research aims to present a way to minimize the production of waste ,
exploring the characteristics of strength and durability of high performance concrete (CAD) where we
seek increasingly enhance the performance of the materials as a sustainable alternative to building works
. This research is in a draft CNPQ scientific initiative in the area of sustainability. The methodology
consisted of a literature review, interviews concrete producers and contractors, budgets, costs
compositions and testing for the verification of the properties of conventional and high-performance
concrete (compressive strength, resistance to diametrical compression, absorption dipping, wicking). The
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results show that for the production of 1 MPa (Mega Pascal) CAD less cement is used, one of the major
producers of CO2, than that required to produce the same 1 MPa conventional concrete. It is understood
that this type of concrete (CAD) presents minimizing the production of waste, increased strength and
durability, which implies lower maintenance costs, more cost-effective and produce less waste, optimizing
natural resources used in its confection. In addition, the CAD can reduce the self-weight of the structures,
the reinforcement ratio in parts subjected to compressive stress and the area of shapes, given the concept
of sustainable construction, prioritizing the significant increase in the floor area of buildings reaching
high performance. The main contribution of this research is to demonstrate the feasibility of this concrete
technology and should not be limited to large works
Keywords: High Performance Concrete, Feasibility, Durability, Sustainability.

1

INTRODUÇÃO

O concreto é um material amplamente disseminado devido à sua versatilidade,
durabilidade e resistência, podendo ser encontrado nas casas, em rodovias, pontes, nos
edifícios mais altos do mundo, em usinas hidrelétricas e nucleares, em obras de
saneamento e até em plataformas de extração petrolífera móveis e o Concreto de Alto
Desempenho (CAD) é uma tecnologia com enormes potencialidades ainda a serem
exploradas pelo mercado construtivo, sendo que atualmente são utilizadas somente para
situações especiais como, por exemplo, em estruturas com cargas ou tensões de
compressão elevadas, obras emergenciais ou de recuperação e estruturas submetidas a
ambientes agressivos ou que necessitem de alta durabilidade.
Para ser considerado CAD é necessário apresentar uma resistência à compressão maior
que 50 MPa, porém o American Concrete Institute – ACI (1991) ressalta outras
propriedades especiais de desempenho, como a facilidade de lançamento e compactação
do concreto sem que ele segregue; a baixa permeabilidade; a estabilidade volumétrica; e
a durabilidade.
Para Aiticin (2000), um concreto de alto desempenho é essencialmente um concreto
tendo uma relação água/ aglomerante baixa, cerca de 0,40, esse é o valor sugerido como
fronteira entre concretos usuais e concreto de alto desempenho. Quando a relação água/
aglomerante se afasta desse valor as características como resistência à compressão e
retração desses concretos se tornam bem diferentes.
O CAD deve ser aliado com boas práticas construtivas como uma boa cura, confecção
correta das formas e controle tecnológico, tornando-se durável e racional, no sentido de
aproveitar ao máximo os recursos naturais empregados na sua produção, tornando-o
uma alternativa sustentável que ofereça vantagens tecnológicas e econômicas em
relação aos demais.
Liborio (2002) complementa que é um material, cientificamente produzido, que atende
as expectativas do cliente do ponto de vista estrutural, da estética, de durabilidade frente
ao meio ambiente atual e futuro, para fins pré-determinados. Deve ser econômico
(custo/benefício) e propiciar vantagens frente a alternativas tecnológicas.
A sustentabilidade tem sido uma bandeira empunhada por profissionais de todas as
áreas tecnológicas e científicas. A produção anual de cimento é responsável por 7,9% de
toda a emissão de CO2 no mundo inteiro (RESCHKE, et al., 2005 apud LIMA, 2008),
fato que evidencia a necessidade da racionalização do uso deste material.
Para Almeida (2005), o CAD é uma evolução tecnológica dos concretos tradicionais,
em que foram pesquisados novos produtos químicos e adições minerais tornando o
concreto mais resistente da ordem de três a cinco vezes superiores aos concretos
convencionais. O Concreto de Alto Desempenho quando usado em peças estruturais,
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reduz áreas e volumes, proporcionando maior liberdade arquitetônica maior velocidade
de construção; são aplicados também em pontes e obras de arte especiais recuperação de
estruturas; aplicação em peças estruturais pré-fabricadas tem como vantagem a
reutilização de formas mais rápida.
O Civil Engineering Research – CER descreve as propriedades necessárias em um
CAD, como: facilidade de lançamento e compactação e altas resistências em pequenas
idades. A definição consiste também, na apresentação de algumas diferenças entre o
CAD e o concreto convencional: Maior resistência mecânica a longas idades e
resistência à abrasão ou carga de impacto; Menor permeabilidade; Melhor estabilidade
de volume e de forma; Maior durabilidade a ataque químico, exposição a ciclos de gelo
e degelo e altas temperaturas;
Outra característica importante observada na confecção do CAD é o estudo dos
agregados. Isso porque estes podem ser o elo fraco da mistura, quando o concreto
atingir resistências elevadas (HELENE e TUTIKIAN, 2011).
Sobre este assunto, concorda SIMPLÍCIO (2013) ao dizer que os agregados são os
componentes que irão limitar a resistência à compressão do concreto.
No caso do CAD, é preferível utilizar agregados graúdos de pequena dimensão (ABCP,
1999), porque quanto maior for a resistência à compressão pretendida, menor deve ser o
tamanho do agregado graúdo (AITCIN, 2000). E quanto maior for a dimensão dos grãos
dos agregados, maior será a zona de transição (MEHTA & MONTEIRO 2008).
Posto a importância tanto para o desenvolvimento de estruturas de concreto duráveis,
bem como para a otimização dos recursos naturais, este trabalho tem por objetivo
apresentar resultados experimentais que comprovem a viabilidade da utilização do CAD
em substituição ao concreto convencional em obras de edificações e também de
apresentar a sua importância quando tratamos de sustentabilidade na construção civil.
2

MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada consistiu em três etapas, sendo a primeira com a realização de
um levantamento bibliográfico sobre o tema.
Na sequência foram realizadas entrevistas em concreteiras e construtoras de CuiabáMT, visando entender o mercado local e o conhecimento sobre essa tecnologia por
aqueles que estão no dia a dia das obras e após realizada a tabulação das informações
em planilhas e gráficos.
Por fim, na terceira etapa, realizou-se um estudo experimental, baseado na moldagem de
corpos-de-prova de concreto variando as dosagens, conforme apresentado na tabela 1,
sendo 21 corpos-de-prova para cada condição e submetidos à cura úmida.
Tabela 1 – Identificação dos tipos e características dos traços experimentais
Tipo

1:M

A
B
C
D

5
3,5
3,5
3,5

Teor de
Argamassa
47%
47%
47%
53%

Traço
(c:a:p:a/c)
1 : 1,82 : 3,18
1 : 1,12 : 2,38
1 : 1,12 : 2,38
1 : 1,39 : 2,10

a/c
0,53
0,41
0,38
0,40

Brita
B2 / B1
70% / 30%
70% / 30%
70% / 30%
100% / 0%

Aditivo
0%
0%
0,5%
0,5%

Consumo de
cimento m3
369,85 Kg
492,41 Kg
499,79 Kg
491,64 Kg

Os concretos A, B, C e D foram dosados com base no método Helene e Terzian (1987).
Para o estudo foram utilizados corpos-de-prova cilíndricos de concreto com 10 cm de
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diâmetro e 20 cm de altura, dosados com os seguintes materiais: Cimento Portland CP II
Z 32; Aditivo superplastificante; Agregados graúdos da região de Cuiabá: A massa
unitária e a massa específica são respectivamente 1,50 g/cm3 e 2,77 g/cm3; Agregado
miúdo da região de Cuiabá: A massa unitária e massa específica são respectivamente:
1,73 g/cm3 e 2,64 g/cm3; Água obtida diretamente da rede de abastecimento local.
Após o período de cura úmida, foram realizados os seguintes ensaios: resistência à
compressão axial (NBR 5739/94), resistência à tração por compressão diametral (NBR
7222/94), absorção de água por imersão e índice de vazios (NBR 9778/87) e absorção
por capilaridade (NBR 9779/95).
3
3.1

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Desempenho quanto a Resistência

A resistência não é a única característica importante do concreto de alto desempenho,
mas é uma das que definem o CAD. Para que um concreto seja considerado de alto
desempenho sua resistência deve ser de no mínimo 50 MPa. Na figura 1 são
apresentadas as resistências à compressão axial obtida aos 28 dias para os quatro traços
apresentados na tabela 1. Na figura 2 são apresentadas as resistências à compressão
diametral.
Analisando as figuras podemos perceber um aumento de 14,06% na resistência axial do
concreto A para o B e o maior aumento da resistência diametral, de 26,92%. Na
produção do concreto B foram utilizados o mesmo percentual de empacotamento entre
os agregados graúdos do concreto A, assim como o mesmo teor de argamassa, já o traço
foi alterado, pois a proporção entre o cimento e os agregados foi diminuído de 5 para
3,5 e a relação água cimento obtida durante a mistura do concreto caiu de 0,52 para
0,41. Essa diminuição do a/c e a alteração do traço levaram ao aumento nas resistências
axiais e diametrais.
Figura 1 – Resistência à compressão axial aos 28 dias.

2657

Figura 2 – Resistência à tração por compressão axial aos 28 dias.

Entre os concretos B e C as resistências tanto axial quanto diametral os mantiveram-se
próximas. O concreto C foi dosado com o mesmo traço do concreto B, porém, desta vez
fez-se uso de aditivo superplastificante reduzindo o a/c de 0,41 para 0,38. A diminuição
de 0,03 no valor do traço unitário da água não apresentou impacto na resistência, mas
demonstrou grande influência na absorção como será explicado adiante.
Já entre os concretos C e D houve um grande aumento na resistência a compressão axial
de 48,42%, e 26,92% na resistência a compressão diametral. Na produção do concreto
D foi utilizado o agregado graúdo com menor dimensão, o que levou à alteração no teor
de argamassa, de 47% para 53%, alterando então o traço como pode ser visto na tabela
1, e a relação água/cimento obtida durante a mistura foi 0,40 mantendo-se no limite para
o CAD. A partir desses dados podemos concluir que a substituição da brita de maior
dimensão por uma menor resultou em um aumento significativo da resistência a
compressão como citado anteriormente.
Do concreto A para o concreto D a resistência axial aumentou 72% e a diametral 37%,
esse aumento da compressão axial foi ocasionado por vários fatores como o aumento do
consumo de cimento por causa da diminuição do total de agregados em relação ao
cimento, a troca da brita 2 empacotada utilizada nos concretos A, B e C pela brita 1 o
que resultou no aumento do teor de argamassa de 47% para 53% e o uso do aditivo
superplastificante.
3.2

Desempenho quanto a Durabilidade

A durabilidade no CAD tem um papel tão importante quanto a sua resistência, pois é
com base nesse conceito que se constrói a ideia de sustentabilidade. A figura 3
apresentada os valores da absorção por capilaridade aos 28 dias dos 4 tipos de concreto
produzidos, e na figura 4 são apresentados os valores dos ensaios de absorção por
imersão.
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Na análise de dados do ensaio de Absorção por Capilaridade na idade de 28 dias,
observou-se que o Concreto A apresentou absorção por capilaridade de 1,94%,
enquanto o Concreto B apresentou absorção por capilaridade de 0,98%. Essa
diminuição de 50,51% da absorção em relação ao Concreto A foi resultado da
diminuição da quantidade de agregados.
O Concreto C apresentou absorção por capilaridade de 0,47% com a idade de 28 dias. A
diminuição dos valores de absorção do Concreto C em relação ao Concreto B foi de
47,96% devido à utilização do aditivo superplastificante. Em relação ao Concreto A, a
redução foi de 75,25% como resultado da diminuição da quantidade de agregados e a
utilização do aditivo plastificante.
Figura 3 – Absorção por capilaridade aos 28 dias.

Figura 4 – Absorção por imersão aos 28 dias.

Já o Concreto D apresentou absorção por capilaridade de 0,48%. Em relação ao
Concreto C, verificou-se uma estabilização no percentual de absorção, observando-se
que o aumento no teor de argamassa e a utilização apenas de brita nº 1 não
influenciaram nos valores de absorção obtidos.
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Diante dessas observações, pode-se concluir que os valores obtidos a partir do Concreto
D e C são aproximadamente 4 vezes menores que os obtidos a partir do Concreto A,
fazendo com que os procedimentos e materiais usados nos concretos C e D sejam mais
eficazes na diminuição absorção por capilaridade que os usados no Concreto A.
Já no ensaio de Absorção por imersão, o único ponto que divergiu da capilaridade, foi
em relação ao concreto B, que apresentou resultado similar ao A, sendo que o C e D
também foram mais eficazes nesta situação.
3.3

Desempenho quanto a Custo

Esta análise tem por objetivo mostrar o custo total dos materiais utilizados para a
dosagem de diferentes traços, com e sem aditivo, mostrando assim um melhor
custo/beneficio na utilização do CAD em relação ao concreto convencional tendo por
base a resistência e durabilidade.
Para realização desse cálculo, foram considerados valores reais médios dos materiais na
cidade de Cuiabá – MT, no ano de 2013, todos já convertidos para valores em massa
(Kg), conforme apresentados na Tabela 2.
Quando analisamos o custo dos materiais por m³ de concreto, conforme figura 5, é
possível observar um menor custo para o Concreto A, tendo uma diferença de R$ 48,20
por m³ em relação ao segundo mais barato, o tipo D, de Alto Desempenho.
Todavia, quando calculamos o custo por Mpa (resistência), cujo cálculo é obtido pela
razão entre o custo dos materiais por m³ pela resistência do concreto aos 28 dias, nota-se
que o Concreto D (CAD) obtém-se um custo menor, conforme apresentado na figura 6.
Tabela 2 – Valores médios dos materiais do concreto em Cuiabá – MT / 2013
Material
Cimento Portland CP II Z 32
Areia
Brita
Aditivo Superplastificante

R$
R$
R$
R$

Preço por Kg
0,44
0,03
0,04
2,27

Comparando, o de menor custo por Mpa (Concreto D) com o segundo mais barato
(Concreto A), temos uma diferença considerável, R$ 2,19 por Mpa, isto é, o Concreto D
se torna 42% mais barato. Calculando a diferença do custo por Mpa entre o Concreto D
e o Concreto C, temos R$ 2,72 de diferença que corresponde a um valor 52% mais caro
que o do concreto D.
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Figura 5 – Custo dos materiais para produção de 1 m³ em cada tipo de concreto

Figura 6 – Custo por MPa em cada tipo de concreto

3.4

Entrevista e Pesquisa de Mercado

As entrevistas com os representantes das empresas que se voluntariaram a responder um
questionário com perguntas relacionadas aos conhecimentos sobre Concreto de Alto
Desempenho, obtiveram 71% de empresas que atuam a mais de 15 anos no mercado.
Todas as empresas pesquisadas trabalham com obras de 1000m² ou mais.
Todas as obras pesquisadas utilizam concreto usinado, e 87,5% dos entrevistados
disseram que foi adotado um método de dosagem nas obras, porém não souberam
especificar qual método.
Sobre a existência de um processo de cura na obra, que faz parte do controle
tecnológico para a obtenção de um concreto de boa qualidade, 87% das empresas
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responderam que há sim um processo de cura e 13% afirmaram não utilizar nenhum
processo de cura na obra em questão.
Quanto ao aparecimento de manifestações patológicas em obras já finalizadas, 50%
afirmaram que não houve aparecimento de patologias, 37% afirmaram que houve
patologias como trincas e fissuras de retração e 13% não responderam, ou não souberam
responder.
A figura 7 apresenta os resultados quanto aos conhecimentos sobre o Concreto de Alto
Desempenho: 87% dos entrevistados afirmaram conhecer o CAD, porém 25% dos que
afirmaram conhecer o CAD não souberam definir o conceito de Concreto de Alto
Desempenho corretamente.
Figura 7 – “Você conhece o concreto de alto desempenho?”

Nas entrevistas as empresas foram questionadas quanto à utilização do CAD, e 88%
afirmaram nunca ter utilizado e 12% já utilizaram, mas sem frequência (figura 8).
Diante da pequena adesão do Concreto de Alto Desempenho observada nas pesquisas,
os entrevistados foram questionados sobre o motivo que dificultaria o uso do CAD,
conforme figura 9, e 50% responderam que a maior dificuldade se encontrava no preço,
25% disseram que o problema está na falta de conhecimento sobre o CAD, 12%
acreditam que o controle de qualidade é muito exaustivo. Em “outras respostas” que
corresponderam a 13% do total de entrevistados, encontram-se respostas como a “falta
de confiabilidade nas concreteiras e cimenteiras”.
Figura 8 – Utilização do CAD em obras das empresas entrevistadas
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Figura 9 – Dificuldades apresentadas na aplicação do CAD.

4

CONCLUSÕES

Pensando em sustentabilidade e viabilidade entende-se que o CAD é a melhor opção
para a produção de concreto em obras de edificação devido sua alta resistência e
durabilidade.
Com embasamento nos experimentos científicos podemos comprovar a viabilidade do
CAD em relação aos concretos convencionais. Quando analisamos o custo de produção
nota-se que entre o Concreto B (convencional sem aditivo plastificante) e o Concreto C
(Com aditivo plastificante) houve uma pequena variação entre eles no custo dos
materiais e na resistência. Porém, ao lançarmos mão de pesquisas e práticas que
melhoram a performance dos concretos, encontramos um traço unitário ótimo, que
resultou em uma melhor combinação e utilização dos materiais para a confecção de um
Concreto de Alto Desempenho (Concreto D), que obteve aos 28 dias uma resistência
superior aos concretos anteriores, um menor teor de absorção por capilaridade e imersão
e uma vantagem na relação custo/benefício.
Constata-se que nem sempre o concreto mais caro é o mais durável ou o mais resistente,
o Concreto de Alto Desempenho em comparação aos concretos comuns acaba
adquirindo um custo maior na sua confecção, entretanto, quando se leva em
consideração a durabilidade e a resistência, seu custo demonstrou-se consideravelmente
menor.
O uso do CAD na construção civil não deve ser limitado às obras de grande porte. É
possível produzir um concreto resistente, durável e barato com o aprimoramento de
técnicas de dosagem e controle tecnológico.
Para trabalhos futuros recomenda-se realizar a quantificação do quanto o CAD permite
o redimensionamento de pilares, onde a compressão é o elemento mais solicitado, e por
consequência quantificar também a diminuição na área de fôrmas, o volume de
concreto, o peso próprio e as taxas de armadura, que levam a um menor consumo de
recursos naturais, ou seja, a sustentabilidade além do concreto propriamente dito, mas
em todos os elementos relacionados.
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RESUMO
Com o aumento do custo da mão de obra e a crescente busca pela produtividade e velocidade nos
canteiros de obras, a industrialização da construção civil é, não só uma tendência, mas a resposta mais
rápida para viabilizar o trabalho das construtoras de forma competitiva. Além de otimizar a
produtividade, a industrialização proporciona considerável melhoria na qualidade, favorecimento à
repetitividade de diversas etapas das construções de edifícios. Em geral, o setor da construção civil
nacional ainda se encontra predominantemente baseado em sistemas construtivos tradicionais, como o uso
de alvenaria em vedações e concreto armado moldado no local em estruturas, sistemas estes
caracterizados pela relativa baixa produtividade e principalmente pelo grande desperdício, além da alta
geração de resíduos. Porém, o país já começa a dominar a tecnologia de obras industrializadas,
possibilitando a execução com rapidez e qualidade e proporcionando melhoria nas construções em série
das Habitações de Interesse Social (HIS). O presente estudo, que discorre sobre métodos construtivos
industrializados que apresentem viabilidade para serem implantados dentro do contexto das HIS, utiliza
para tanto uma abordagem teórica, cujas etapas compreendem: revisão bibliográfica abordando, sistemas
construtivos industrializados, processo construtivo industrializado, racionalização do processo construtivo
tradicional, inovação tecnológica na indústria da construção civil Brasileira, e a modernização tecnológica
no processo construtivo industrializado das HIS. Todo o estudo aqui apresentado configura parcela de um
relatório do projeto CANTECHIS/FINEP em desenvolvimento.
Palavras-chave: Habitação de Interesse Social, Industrialização da Construção, Racionalização.

ABSTRACT
With the rising cost of labor and the growing quest for productivity and speed in construction sites, the
industrialization of construction is not just a trend, but the fastest feedback to enable the work of builders
competitively. In addition to optimize productivity, industrialization provides considerable improvement
in quality, favoring the repeatability of various stages of the construction of buildings. The national
construction sector is still predominantly based on traditional building systems, such as the use of
carpentry fences and concrete framed structures. These systems are characterized by relatively low
productivity and mainly by the great waste, besides the high waste generation. By the other hand, the
country has begun to dominate the technology of industrialized construction, which has enabled a fast
implementation in serial constructions of social interest housing (SIH) by bringing quality and providing
improvements. The present study, which discusses industrialized construction methods that present
viability to be deployd within the context of SIH, uses a theoretical approach, which stages include:
literature review addressing the industrialized building systems, industrialized construction process,
rationalization of the traditional construction process, technological innovation in the Brazilian civil
construction industry, and technological modernization in industrialized construction process of the SIH.
All the study presented here sets up a portion of project report CANTECHIS/FINEP in development.
Keywords: Social Interest Housing, Industrialization of Construction, Rationalization.
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1

INTRODUÇÃO

Com a crescente necessidade de suprir o déficit habitacional brasileiro, novos sistemas
construtivos surgiram no cenário nacional como alternativas aos produtos e processos
tradicionais até então utilizados, visando principalmente à racionalização e à
industrialização da construção.
De acordo com Hui e Or (2005), a pré-fabricação bem planejada pode ajudar a reduzir o
tempo de construção e os respectivos custos executivos. Ao adotar a fabricação fora do
local da obra e a pré-montagem, é possível melhorar a eficiência e o desempenho
ambiental, garantindo a qualidade dos componentes e a segurança construtiva, além da
redução na produção de resíduos nos canteiros.
No Brasil, as mudanças sócio-econômicas foram mais significativas a partir do final da
década de 80, e segundo Aro e Amorim (2004), tais mudanças fizeram a indústria da
construção civil questionar seu atraso tecnológico e seu modo de agir e pensar no
processo de produção.
O país vivenciou a abertura do mercado da construção civil com a importação de novos
produtos e tecnologias pelas empresas construtoras, fato que, para Francklin e Amaral
(2008), contribuiu para a evolução do setor. Considerando-se ainda, a estabilidade
econômica do primeiro período do plano real e a elevação do custo da mão de obra, este
conjunto de fatores incentivou as construtoras a considerar a tecnologia como
ferramenta de competitividade. Com o crescimento da economia brasileira, a Indústria
da Construção brasileira recebe incentivos políticos, como PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento) e PMCMV (Programa Minha Casa, Minha Vida). Assim,
como solução, diversas empresas construtoras procuram na modernização dos meios de
produção uma crescente industrialização nos canteiros (SILVA, et al. 2013).
Sendo assim, sistemas industrializados podem garantir o melhor funcionamento e
operação das construções de Habitação de Interesse Social (HIS), uma vez que tais
sistemas suprem a demanda da construção em massa, já que possuem concepção e
fabricação voltadas à execução em série, com foco na qualidade de uso e operação do
setor de habitação popular brasileiro.
Diante destas colocações, o objetivo deste trabalho é agregar conhecimento relativo aos
principais sistemas construtivos industrializados hoje existentes no país, apresentando
algumas características, e defrontando vantagens e desvantagens executivas e projetuais.
Trabalhando dentro deste contexto, esta pesquisa irá contribuir com informações
relativas ao assunto, visando elucidar sua aplicabilidade na construção civil,
especificamente dentro das HIS, com base em bibliografias pertinentes ao assunto.
Os aspectos verificados no estudo deste trabalho podem auxiliar a compreensão das
empresas que atuam no setor de execução de obras e na elaboração de projetos para
empresas publicas e privadas a enquadrarem-se na sistemática necessária à obtenção do
certificado do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H),
e do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras 1 (SiAC),
sendo ambos pré-requisitos exigidos por instituições como a Caixa Econômica Federal e
outros bancos para a concessão de financiamentos habitacionais. Alguns governos
estaduais e prefeituras municipais exigem o certificado PBQP-H SiAC para a
participação em licitações públicas, sejam elas cartas-convite, tomadas de preço ou
concorrências.
1

Conceito extraído da fonte: http://www4.cidades.gov.br/pbqp-h/projetos_siac.php - acesso em fevereiro
de 2014.
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Quanto aos fins aplicativos, o projeto CANTECHIS, que dá origem a este artigo, está
sendo realizado de forma descritiva e aplicada. Descritiva porque visa caracterizar as
necessidades de melhorias tecnológicas, especialmente quanto ao aspecto construtivo,
para alcançar uma maior racionalização das HIS em construções industrializadas.
Aplicada, porque é motivada pela necessidade de se auxiliar na resolução de problemas
reais, portanto, com finalidade prática.
2

SISTEMA CONSTRUTIVO INDUSTRIALIZADO

A industrialização está relacionada com a história da mecanização. Analisando várias
pesquisas, verifica-se a evolução de ferramentas e máquinas para obtenção de produtos,
sendo assim, as atividades exercidas pelo homem foram sendo substituídas por
máquinas e os processos produtivos começaram a ser automatizados.
Neste contexto, pode-se afirmar que um sistema construtivo é denominado como
industrializado quando há automação de um todo ou de parte deste sistema, estando os
mesmos intimamente ligados ao planejamento e controle de planos e processos: de
produção, transporte e montagem; aos métodos de inspeção e controle dos processos
envolvidos (desde as fases de planejamento, projeto do produto e da produção,
fabricação, transporte e montagem); e também, ao desenvolvimento e avaliações
técnicas de produtos inovadores2 para a composição dos sistemas construtivos
industrializados.
A cada dia surgem novos produtos pré-fabricados ditos inovadores, para atender à
crescente demanda de industrialização no canteiro de obra, o que pode ser positivo sob
os aspectos de racionalização das HIS, desde que os mesmos se enquadrem qualitativa e
quantitativamente aos parâmetros esperados de desempenho do sistema ao qual será
incorporado.
3

SOLUÇÕES INDUSTRIALIZADAS PARA HABITAÇÕES DE INTERESSE
SOCIAL

Dentro das constantes inovações, atualmente, com a introdução de uma grande
variedade de materiais, ferramentas, equipamentos, técnicas, processos construtivos e
administrativos voltados à construção civil, nota-se a contribuição e a melhoria em
vários aspectos do setor, que conduzem a uma maior qualidade, reduzindo o
desperdício, um dos grandes problemas enfrentados pelas empresas (FRANCKLIN e
AMARAL, 2008).
Dentro deste contexto, a industrialização e racionalização da construção, em conjunto
com produtos inovadores, viabilizam alternativas voltadas às HIS, com ganhos
consideráveis na qualidade final do produto. A seguir, são identificadas algumas
soluções tecnológicas industrializadas.
3.1

Sistema Wood Frame

Disponível no Brasil há 14 anos, só agora começa a se disseminar, sobretudo em regiões
com boa oferta de madeira reflorestada, como o Paraná e o Espírito Santo. O tempo de
obra é ao menos 25% menor que na alvenaria comum. A oferta de mão de obra, ponto
crítico nos vários sistemas do gênero, é reduzida neste caso, em que as paredes são
montadas na fábrica e levadas prontas para a obra. Tal aspecto é comentado também por
2

O conceito de produtos inovadores adotado neste trabalho consiste em modificações nos atributos do
produto, com mudança na forma como ele é percebido pelos consumidores. O conceito de inovação no
processo considera as mudanças no processo de produção do produto ou serviço.
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LP Brasil Building Products3, em entrevista a revista Téchne4. Apesar do Wood Frame
ser utilizado em outros países, a atual norma brasileira NBR 7190 (Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 1997), denominada Projeto de Estruturas de
Madeira, não apresenta critérios muito apropriados para o dimensionamento dessas
estruturas leves, pois considera em suas especificações dimensões mínimas para
elementos estruturais considerando-se a segurança de estruturas isostáticas e de treliças.
Assim, é necessário observar normas de outros países nesse dimensionamento.
No Brasil, o que barra o crescimento das técnicas alternativas em madeira, é a pouca
divulgação e grande insegurança quanto às inovações tecnológicas, justamente por falta
de conhecimento da técnica, assim como, por falta da normatização, porém existe
preocupação do setor empresarial para solucionar essa questão com proposta de
Diretriz para Avaliação Técnica de Sistema Construtivo em Wood Framing5,
somado a mentalidade de que o uso da madeira gera o desmatamento e consequente
impacto ecológico.
O Quadro 1, apresenta algumas vantagens e desvantagens deste sistema, o que poderá
orientar na escolha de sistemas construtivos industrializados adequados para HIS.
Quadro 1 – Vantagens e desvantagens do sistema Wood Frame
Vantagens

Desvantagens

Obra seca e limpa gera menos resíduos

Mão de obra especializada

Pré-construção em ambiente industrializado
reduz tempo de obra

Altura de edificações de no máximo 5
pavimentos

Utiliza madeira de reflorestamento, única
matéria prima renovável na construção civil

Baixa oferta da mão de obra especializada

Rapidez e limpeza da obra, durabilidade e
eficiência das construções

Baixa oferta de ferramentas especializadas

Estabilidade do preço da matéria prima

Resistência do mercado a mudança

Flexibilidade de projeto

-----

Conforto e resistência

-----

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014

Apesar das vantagens e desvantagens supracitadas, nota-se que a prática do sistema
Wood Frame no Brasil, apresenta uma série de benefícios construtivos, tal como o
tempo de realização mais curto. Monich (2012), apresenta em sua pesquisa aplicação
deste sistema pré-fabricado em madeira, localizado na Cidade Industrial de Curitiba –
PR, trata-se de uma casa uni familiar fabricada contendo cada uma: uma sala, cozinha,
um banheiro e dois quartos, com área de 42 m2 cada, conforme apresentado na Figura 1.

3

A LP Building Products é um dos principais fornecedores de materiais para construção civil, com
produtos especiais para o varejo, atacado, construtoras e clientes industriais, a LP entrou em operação no
Brasil em novembro de 2008. Fonte: http://www.lpbrasil.com.br/institucional/Index.asp - acesso em
março de 2014.
4
Conceito extraído da fonte: http://www.revistatechne.com.br/engenharia-civil/161/imprime182186.asp acesso em janeiro de 2013.
5
Conceito extraído da fonte: http://www.fiepr.org.br/paraempresas/conselhos/base_florestal/uploadAddress/Proposta%20de%20Diretriz%5B16008%5D.pdf acesso em maio de 2014.
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Figura 1- Habitação em sistema Wood Frame no município de Maringá, Paraná
Etapas: projeto – montagem – casa pronta

Fonte: Monich, 2012

Neste caso, a manufatura do produto durou apenas 36 horas. O custo desta habitação
pré-fabricada em Wood Frame foi mais baixo do que em alvenaria convencional, além
de que houve ganho de espaço com a diminuição na espessura da parede.
3.2

Sistema Light Steel Framing

O sistema denominado Light Steel Framing, ou LSF, emprega perfis galvanizados de
aço leve, de pouca espessura. Por se tratar de um sistema que emprega componentes de
montagem, cada etapa depende do término da anterior, implicando no fechamento total
do sistema. Esse sistema é muito conhecido em outros países, sendo empregado em
vários tipos de edificações.
Para Crasto (2005), este sistema pode utilizar o emprego de materiais locais, tais como
telhas cerâmicas, de concreto, entre outros acabamentos, como esquadrias, respeitando
as tradições da região de implantação do projeto. Seu conceito construtivo está
intimamente ligado às questões de sustentabilidade, enquadrando-se no processo de
construção seca. Este método de construção procura minimizar o uso da água, sendo
empregada apenas quando ocorre a execução do radier.
O Quadro 2 relaciona algumas vantagens e desvantagens do sistema LSF, o que poderá
orientar também na análise da melhor alternativa de sistemas construtivos
industrializados para projetos de construções das HIS.
Quadro 2 – Vantagens e desvantagens do sistema Light Steel Framing
Vantagens

Desvantagens

Obra seca e limpa gera menos resíduos

Mão de obra especializada

Produção em massa

Resistência do mercado a mudança

Sustentabilidade, rapidez e limpeza da obra,
durabilidade e eficiência das construções

Custo da obra elevado

Qualidade homogênea

-----

Baixo peso

-----

Facilidade de pré-fabricação

-----

Alto desempenho estrutural

-----

Fonte: elaborado pelos autores, 2014

Pode ser inserida aqui a afirmação dos autores Vivan et al. (2010), que constataram que
existem grandes vantagens no sistema LSF, principalmente em comparação com o
sistema construtivo tradicional, porém, para esses autores somente o uso de produtos
industrializados não torna a construção industrializada, ou seja, precisa ser considerado
aspectos de racionalização construtiva durante todo o processo de produção.
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Castro (2007) apresenta aplicações do LSF e indica que o sistema apresenta um caso de
edificações de múltiplos andares em até 4 pavimentos para moradia de baixa renda.
Trata-se do empreendimento da Kofar, distribuidora de aço, em parceria com as
construtoras Haltec (Bragança Paulista) e a US Home (Curitiba), que juntas construíram
o condomínio Colina das Pedras, em Bragança Paulista (SP), com 8.900 m2. São ao
todo 13 edificações, com 16 apartamentos de 42 m2 cada, todos executados em LSF,
consumindo apenas 8 meses de trabalho (Figura 2). É sem dúvida, a maior obra feita
nesse sistema no Brasil, o que permite enfatizar seu emprego em larga escala em
programas habitacionais de interesse social.
Figura 2- Habitação no sistema LSF casa em Indaiatuba - SP e apartamentos em
Bragança Paulista - SP

Fonte: Castro, 2007

Face ao exposto, é correto afirmar que o sistema LSF, apresenta grandes vantagens tanto
sobre a construção convencional, quanto sobre a construção em madeira, apresentada no
item anterior.
3.3

Sistema modular em aço

Para CBCA (2010), somente a adoção de soluções construtivas de alto desempenho e
baixo custo de produção, como as edificações estruturadas em aço, podem combater o
déficit habitacional brasileiro. Os resultados de uma pesquisa divulgada pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2013) apontam para um déficit habitacional no
país de 8,53% das moradias, relevando a importância e atualidade dessa discussão.
O sistema estrutural modular em aço é usualmente baseado na escolha de perfis
comerciais de chapa de aço formados a frio, e suas ligações são preferencialmente
parafusadas para facilitar a montagem, por tanto, nos projetos que utilizam este sistema,
buscam os produtos disponíveis na indústria nacional, que atendem às Normas Técnicas
em vigência.
Como exemplo das potencialidades deste tipo de sistema construtivo, a Companhia
Siderúrgica Paulista (COSIPA, 2003) desenvolveu o Projeto Habitacional (Kit Casa
Cosipa) para atender a população de baixa renda: um projeto de construção de uma casa
de 50m2 que leva em torno de 15 a 30 dias para ficar pronta. Outro exemplo, a Casa
Fácil Gerdau, vem em formato de kit, composto por um conjunto de perfis de aço
laminado, resistente à corrosão atmosférica, com encaixes totalmente parafusáveis que,
ao serem montados, formam a estrutura da casa inteira, inclusive do telhado (ABM,
2002). O desenvolvimento do projeto oferece dez opções de plantas térreas básicas com
48m2. A moradia pode ser dividida em um ou dois quartos, além de sala, cozinha,
banheiro e área de serviço, ou planejada de acordo com as necessidades de cada família.
A estrutura da Casa Fácil Gerdau possibilita também realizar futuras ampliações para
72m2 ou 96m2 de área total.
No Quadro 4 são apresentadas algumas vantagens e desvantagens deste sistema.
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Quadro 4 – Vantagens e desvantagens do sistema modular em aço
Vantagens

Desvantagens

Obra limpa gera menos resíduos

Mão de obra especializada

Produção em massa

Equipamento especializado

Redução do custo da montagem

Projeto mais caro, exigências de detalhamentos

Rapidez, durabilidade e eficiência das
construções

-----

Redução do peso total do edifício

-----

Flexibilidade construtiva

-----

Alto desempenho estrutural

-----

Fonte: elaborado pelos autores, 2014

Além do exposto, pode-se mencionar que o sistema modular auxilia o trabalho dos
projetistas, que contam com elementos compatíveis entre si, simplificando a
coordenação de projetos, graças à diminuição de variedades de medidas. Isto também
simplifica o processo de montagem na obra, permitindo o uso de equipamentos
modulares em vários projetos, o que facilita o desenvolvimento de novos produtos.
Um exemplo é citado na matéria da CBCA (2013), que apresenta casas montadas no
município de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, uma das cidades
afetadas pelas chuvas de 2011. O sistema de módulos metálicos autoportantes é
constituído de painéis estruturais do tipo sanduíche, que formam as paredes internas e
externas da casa (Figura 3). As portas e esquadrias metálicas integram os painéis, e a
cobertura é composta por telhas termoacústicas de aço preenchidas por poliestireno
expandido (EPS). Como todo o conjunto é modular, os componentes dos sistemas
elétrico e hidráulico são embutidos nos próprios painéis, evitando quebras no canteiro e
agilizando a instalação.
Figura 3- Habitação no sistema modular em aço, localizada na região Serrana do
Rio de Janeiro. Etapas: projeto e casas na fase de execução

Fonte: CBCA, 2013

A vantagem da utilização desse método construtivo é a rapidez na montagem do
sistema, que permite a entrega de uma unidade pronta em quatro dias, além da limpeza e
organização no canteiro (CBCA, 2013).
Sob esta ótica, poder-se-ia dizer que esse sistema é altamente indicado para obras que
requerem um método construtivo rápido e racionalizado. É o caso, por exemplo, das
HIS.
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3.4

Sistema pré-moldado de concreto

Os autores Silva et al. (2013) identificaram que existem diferentes empresas atuantes no
setor de HIS no Brasil com foco em pré-moldado de concreto. A identificação dessas
empresas neste trabalho visou criar um primeiro referencial para estudo e comparação
das tecnologias, tanto do ponto de vista tecnológico quanto gerencial do processo de
produção.
Como exemplo, Silva et al. (2013, p.10 e 11) citam três empresas fabricantes com foco
em construção de HIS: A empresa Casa Express, fundada em 1997, com foco em
residenciais de alto padrão, nos dias atuais faz o emprego da tecnologia de casas prémoldadas avançar no segmento econômico das HIS (Figura 4). A empresa Tecnnometta,
que participa da construção de unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha
Vida (PMCMV) com sistemas inovadores que garantem qualidade e rapidez de
execução. A empresa Rodobens, fundada há 20 anos, utiliza as paredes de concreto
desde o início de 2007, e seus projetos se concentram nos residenciais econômicos, de
piso térreo, distribuídos em 12 estados brasileiros e na Argentina. Em 2010, foi
consagrada como a incorporadora que mais executou imóveis pelo Programa Minha
Casa Minha Vida (PMCMV).
Figura 4- Habitação no sistema misto pré-moldado de concreto armado e blocos
cerâmicos. Casas e apartamentos em Teresina, PI

Fonte: CASA EXPRESS, 2013

Como todos os sistemas construtivos anteriormente apresentados, também neste caso do
sistema pré-moldado de concreto, pode-se relacionar particularidades referentes ao
processo de produção ou características próprias de utilização. De um modo geral, o
Quadro 3 algumas vantagens e desvantagens deste sistema construtivo para as HIS.
Quadro 3 – Vantagens e desvantagens do sistema pré-moldado de concreto
Vantagens

Desvantagens

Obra limpa gera menos resíduos

Mão de obra especializada

Produção em massa

Controle de qualidade rigoroso da produção

Redução do custo da montagem

Projeto mais caro, exigências de
detalhamentos

Rapidez, durabilidade e eficiência das
construções

Dificuldade de transporte das peças

Redução do peso total do edifício

Dificuldade de armazenagem adequada

Alto desempenho estrutural

Necessidades de juntas e ligações especiais

Fonte: elaborado pelos autores, 2014

Com base nas colocações anteriores, é fundamental ressaltar que existe a necessidade de
que a modulação e a racionalização estejam presentes desde a etapa de concepção dos
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projetos de pré-moldados de concreto, para que se evitem perdas de tempo e recursos.
Os profissionais da área, como os arquitetos, engenheiros e projetistas, tem o papel
importante de coordenar a integração das soluções de pré-fabricação com requisitos de
conforto, instalações, entre outras, trabalhando em equipe multidisciplinar. A forma
sistêmica de projetar é necessária, pois consiste em organizar as possibilidades, e fazer
as inter-relações dos sistemas e subsistemas envolvidos nas construções das HIS.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho propôs um levantamento de soluções de alguns sistemas
construtivos industrializados. O enfoque dado pela pesquisa levou em consideração três
variáveis: a) qualidade do produto que é abordada através da sistematização de
pesquisas realizadas; b) aspectos gerais dos sistemas construtivos industrializados no
Brasil; e, por último, c) soluções industrializadas para HIS no Brasil.
O processo de escolha do sistema construtivo para HIS deve considerar as principais
vantagens da utilização de cada um dos sistemas construtivos industrializados,
analisando a capacidade de produção dos componentes de expressiva qualidade de
acabamentos e com baixo índice de variabilidade dimensional, devido ao maior controle
da execução de serviços em fábrica. Vale ressaltar como limitação que o projeto e a
produção devam apresentar perfeita compatibilidade, para que não decorram problemas
e atrasos no momento da montagem. Salienta-se que isso pode ser evitado desde que
sejam adotados maiores detalhamentos das especificações requeridas.
Quanto a aceitação do usuário final, analisando pesquisas anteriores vê-se que esses
consumidores constumam ser conservadores e resistentes em relação as novas
tecnologias de sistemas construtivos. Porém, atualmente, com a divulgação das novas
tecnologias esse cenário está mudando, inclusive com os incentivos da Caixa
Econômica Federal, um dos bancos de financiamento das HIS, que proporciona abertura
para uso dos sistemas construtivos industrializados.
É importante salientar que os sistemas construtivos utilizados para exemplificar os tipos
de construções industrializadas no mercado nacional, tais como Wood Frame, Light
Steel Framing, sistema modular em aço e pré-moldado de concreto, permitem
ampliações e reformas rápidas e limpas com relativa facilidade, inclusive com a
possibilidade de reaproveitamento de materiais.
Portanto, espera-se com esta divulgação, proporcionar entendimento e conscientização
das empresas construtoras em relação aos parâmetros, alternativas, custos, vantagens e
desvantagens, que compõem o corpus dos sistemas industrializados dentro da
construção civil, e suas respectivas tecnologias. Entende-se que os mesmos possam se
tornar opções viáveis de implantação, do ponto de vista técnico e econômico, para a
considerável parcela de habitações de interesse social no país. Nesse contexto, o
presente trabalho pode ser um ponto de partida para pesquisas mais específicas e
abrangentes dentro do tema abordado.
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RESUMO
O setor da construção c
, em todo o mundo, o responsável pelo consumo de 50% de
recursos naturais e 40% dos insumos energéticos de todas as fontes. Essa afirmação
considera o Ciclo de Vida das edificações, o que inclui, além do consumo de energia no
período de operação das edificações, também a energia gasta na fabricação dos
materiais de construção, na obra propriamente dita e na desconstrução destas. Os
materiais de construção respondem por grande parte dos impactos ambientais
relacionados ao setor da Construção Civil. Entre eles, o alumínio
teriais
mais impactantes, devido aos processos de fabricação e extração. Porém, o alumínio é
um material infinitamente reciclável, sem perder suas propriedades. Além disso, o
processo de reciclagem consome apenas 5% da energia originalmente utilizada para a
produção do alumínio primário. Nesta pesquisa avaliou-se o processo de fabricação e as
características do alumínio para analisar o impacto ambiental no uso na construção civil.
No estudo de caso escolhido, será avaliado o impacto ambiental no ciclo de vida das
esquadrias em alumínio em uma Habitação de Interesse Social (HIS). As janelas em
alumínio resultaram ser altamente impactantes na maioria dos fatores de impacto
ambiental. Além disso, para a produção das esquadrias o consumo de energia elétrica
foi de 2800 kW/h enquanto as emissões de CO2 de 540 kg.
Palavras-chave: Alumínio, Ciclo de vida dos edifícios, Athena.
ABSTRACT
The building construction industry is responsible for the consumption of 50% of natural
resources and 40% of total global energy. This consumption consider the Life Cycle
Assessment (LCA) of buildings, which includes all the stages of a product's life of
material, the use of building and demolition. Construction materials account for a large
part of the environmental impacts in the Construction sector. Among them, aluminum is
one of the most impactful materials, due to manufacturing processes and extraction.
The aim of this study is evaluate the manufacturing process and characteristics of
aluminum to analyze the environmental impact in building construction. In the case
study chosen, a social house, will be evaluated the environmental impact of aluminum
windows. The aluminum windows resulted the most highly damaging environmental in
the impact factors. Furthermore, for the production of aluminum frames the electricity
consumption was 2,800 kW/h while the CO2 emissions was 540 kg.
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Keywords: Aluminium, Life Cycle Assesment, Athena.
1

INTRODUÇÃO

A construção e o uso dos edifícios consomem grande quantidade de recursos naturais,
correspondendo à 16,6% do fornecimento mundial de água potável, 25% de madeira
extraída e 40% de combustíveis fosseis e materiais manufaturados durante todo o ciclo
de vida (DIXIT, 2010), desde a extração dos mate

á
vem sendo utilizada cada
vez mais como meio de minimizar estes efeitos e para entender o impacto ambiental dos
diferentes componentes da construção civil. Porém o processo d
vida
o, mas pode ser simplificado

tem-se
de alumínio
e
que mantém
5% da energia o

forte desenvolvimento econ

,
u
-

habitacional brasileiro. Na primeira

vas moradias
Por estas razões a proposta da
nio
durante o ciclo de vida, a fim de orientar o projetista à melhor escolha dos materiais na
fase projetual.
edificação.
2

ANÁLISE DO CICLO DE VIDA
seis etapas: e

(TAVARES, 2006).
A norma ISO 14040 (1997) define a

ise do Ciclo de Vida (ACV)
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3

ambientais. A ACV avalia os aspectos e impactos potencias assoc

HAUSCHILD et al, 2008).
a análise complexa que pode ser
simplificada através
de softwares estrangeiros, juntamente com bancos de dados nacionais

Industrial (CONMETRO), o P

Como exemplo desses softwares, pode-se citar o: Simapro
e Athena Ecoclaculator (EU).

Ga

de
pro
Todos as
ferramentas Athena cumprem com as normas desenvolvidas pela International

dos
externas, Esquadrias e C

Parede
s (ATHENA, 2002). As sete categorias de impacto

ambiental

3

de

ALUMÍNIO

O alumínio

(ALTECH, 2010).
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4

3.1

características

metal mais jovem usado em escala industrial.
O alumínio só começou
Deville mostra
-

50 anos. Em 1855

desenvolvido separadamente pe
Paul Louis Toussaint

-

,
3.2

Ciclo de vida do alumínio

suas propriedades.
é constituído por muitas etapas, todavia seu ciclo
de vida pode ser resumido da seguinte forma:
- processo de obtenção do alumínio;
-p

/ objeto
(este artigo enfatiza o produto esquadria)
processo completo de fabricação;

-u

pode chegar a 60 anos;

- reciclagem no fim da

.

amente pequeno considerando
2

que

(IAI
2011).
O passo seguinte

a obtenção da
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5

2

varia entre 2 e
ocesso que requer muita energia, a

.

2

emissões de
carbono. Enquanto a
2

toneladas de CO2
A Figura 1

nio

Figura 1– Balanço de massa na produção de alumínio primário

Fonte: EAA(2012).

Dependendo do uso do produto final, o

-
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6

corresponde a cerca de 2% dos gases de efeito estufa (GEE), entre os quais, CO2. Em
contraste, no processo de reciclage

ambientais. Um estudo feito em 2008 (ABAL,2009)

4

METODOLOGIA

A metodologia da pesquisa está dividida em: (1) obtenção do ciclo de vida do alumínio
e seus impactos, (2
em estudo de caso, (3
4.1

Estudo de caso

A edificação avaliada neste estu
de
unifamiliar desenvolvido pela CAIXA ECONÔNICA FEDERAL
um pavimento e sala e dois dormitórios, com uma área interna total de 38,16m² (Figura 2).
Figura 2– Planta baixa do edifício estudo de caso

Fonte: Adaptado CAIXA (2014).

A casa apresenta as seguintes características construtivas:
preenchidas com concreto armado;

blocos de concreto,

- Alvenaria: paredes externas e internas em blocos de concreto (9x19x39cm);
-
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azulejo 20x20cm;
esmaltado linha popular 33x33cm;
e
branco e,
anodizado fosco e vidro de
4mm; sala e quartos receberão janelas de correr em duas folhas; cozinha e banheiro com
janelas do tipo maxim-ar. (Tabela 1).
Tabela 1 – Caraterísticas das aberturas da edificação
Tipo Janela

Caraterísticas

N°

Localização

Janela em alumínio de correr
duas folhas

3

Sala e quartos

Janela maxim-ar em
alumínio

2

Banheiro e Cozinha

Fonte: Própria (2014).

92 %. O alumínio, material estudado,
representou 1% da quantidade total dos materiais que integram o edifício (cerca de 200
kg).
4.2

Avaliação do impacto ambiental

Após
eriais da casa, foi
avaliado o impacto ambiental durante o ciclo de vida da HIS através do programa
Athena Eco Calculator for Residencial Assembles.

esquadrias, paredes internas e cobertura.
Os sete indicadores ambientais utilizados no software para avaliar os diferentes
componentes da casa de interesse social considerados foram: consumo de recursos
naturais, aquecimento global, saúde humana,
emissões de gás poluentes.
5

RESULTADOS

tados,
mostram o impacto ambiental dos diferentes componentes da casa durante todo o ciclo
de vida da edificação,
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O software Athena EcoCalculator for Residencial Assembles, avalia os edifícios
residenciais por elementos construtivos.
A Tabela 2 apresenta o impacto ambiental dos diferentes componentes construtivos no
ciclo de vida da edificação. A avaliação
através de 7
indicadores. Percebe-se que, as paredes externas em blocos de concreto são os
componentes construtivos
no aquecimento global, 45%, na saúde humana, 41%, na redução do Ozônio, 50% e na
emissão de gases poluentes com 30%.
Tabela 2– ACV da edificação nas diferentes categorias de impacto ambiental
Elemento
construtivo

Área
[m2]

Fundações

38

3%

4%

3%

3%

2%

10%

4%

Estrutura

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Laje

38

17%

15%

8%

8%

36%

0%

28%

Paredes ext.

85

45%

45%

33%

33%

25%

50%

30%

Janelas

9

15%

17%

29%

41%

13%

19%

18%

Paredes int.

36

10%

10%

7%

9%

8%

20%

8%

Cobertura

38

10%

8%

10%

6%

15%

0%

12%

Consumo Aquecim Acidifica Saúde Eutrofi Reduçã Gás
recursos
ento
ção
human zação
o
poluen
naturais
Global
a
ozônio
tes

Fonte: Adaptado ATHENA(2014).

A Figura 3

, as janelas em alumínio resultam
ser altamente impactantes com uma porcentagem respectivamente de 29% e 41%,
mesmo representando 1% de material no total da edificação (200 kg aproximadamente)
Figura 3– Categorias de impacto ambiental nos diferentes componentes da casa
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Fonte: Adaptado ATHENA(2014).

6

CONCLUSÕES

Essa pesquisa teve como principal objetivo a avaliação do impacto ambiental durante o
ciclo de vida do material alumínio em uma Habitação de Interesse Social.
rapidamente,
mater
mundial.

permitiram uma rápida expansão no mercado

de recursos. Ao todo, considerando os
dados obtidos para avaliação do ciclo de vida do alumínio, pode-se dizer que para o
edifício estudo de caso consumiu os recursos demonstrados na Tabela 3.
Tabela 3 – Consumo de recursos para o alumínio das janelas da edificação
Recursos

Consumo por kg

Total

Bauxita

5,268 kg

1053,6 kg

Energia

14 kW/h

2800 kW/h

Emissões de CO2

2,7 kg

540 kg

Fonte: Própria

Nos últimos anos surgiram várias
dos materiais, tendo como objetivo a avaliação do impacto ambiental dos diferentes
materiais.
softwares
o do ciclo de vida. Tudo isso, complicou a busca de referê
á
energ
Mesmo assim os resultados fornecidos pela
da edificação unifamiliar
específico utilizado como esquadrias externas
2683

10

da
pactante nas diferentes categorias
de impacto, apesar de representar apenas 1% entre os materiais da casa.
,
es
de efeito estufa, minimizando o impacto ambiental.
Concluindo, nesta pesquisa procurou-se ressaltar a importância da analise do ciclo de
vida dos diferentes materiais da construção civil e seus impactos ambientais, já nas
primeiras fases de projeto.
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DESARROLLO TECNOLÓGICO DE TABLEROS
AGLOMERADOS UTILIZANDO PLÁSTICOS RECICLADOS
Gaggino, Rosana (1); Kreiker, Jerónimo (1); Mattioli, Denise (1); Argüello,
Ricardo (1)
(1) Centro Experimental de Vivienda Económica - AVE - CONICET, e-mail:
nuevosmateriales@ceve.org.ar

RESUMO
Este trabajo expone los resultados de nuestro trabajo de investigación sobre las propiedades de tableros
resistentes al agua fabricados con plásticos reciclados, para construcción y mobiliario. El proyecto
persiguió los objetivos de desarrollar una tecnología constructiva sustentable desde los puntos de vista
ecológico, técnico y económico para aportar soluciones a la problemática habitacional. Bajo este marco
contextual, los productos desarrollados en esta investigación fueron componentes para la construcción de
viviendas y para equipamiento, tales como paneles y revestimientos para muros, y tablas y tableros para
mobiliario. Los mismos se fabricaron reciclando diversos tipos de materiales plásticos, y se utilizó como
ligante resina poliéster, que tiene mayor adhesividad con las partículas plásticas que las otras resinas
existentes en el mercado, y además es resistente al agua. El método experimental para su elaboración fue
de tipo exploratorio, ensayando diferentes dosajes de materiales y procedimientos de fabricación hasta
obtener una formulación final con ventajas comparativas, y realizando ensayos normalizados para evaluar
el desempeño técnico del material. Finalmente se fabricó un prototipo de mueble para explorar aspectos
sobre la trabajabilidad del material.
Palabras claves: residuos plásticos, materiales innovadores, vivienda social.

ABSTRACT
This paper presents the results of an investigation about the development of water-resistant panels with
recycled plastics, for construction and furnishings. The project pursued the goals of developing
sustainable building technology from the ecological, technical and economic standpoints to provide
solutions to the housing problem. Under this context, the products developed under this research were
components for the construction of houses and equipment, such as panels and cladding for walls and
tables and boards for furniture. They are produced by recycling various kinds of plastics. Polyester resin
has been used as a binder which has greater adhesion to the plastic particles than other resins existing on
the market, and is waterproof. The experimental method for its preparation was exploratory, testing
different dosages of materials and manufacturing processes to reach a final formulation with comparative
advantage, and testing the material according standard norms to determine technical behavior. Finally,
we made a prototype of basin furniture to explore about the workability of material.
Keywords: Plastic wastes, innovative materials, social housing

1

INTRODUCCIÓN

Este trabajo expone los resultados de un trabajo de I+D llevado a cabo en el Centro
Experimental de la Vivienda Económica de Córdoba -CEVE- dependiente del Consejo
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Nacional de Investigaciones Científicas de la Argentina -CONICET- sobre la
elaboración de tableros resistentes al agua elaborados con plásticos reciclados, para
construcción y mobiliario. La misma puede ser considerada una tecnología constructiva
que responde a los parámetros de la sustentabilidad ya que propone reutilizar y reciclar
materiales plásticos en desuso, contaminantes y de muy lenta degradación. Partiendo de
reconocer el acelerado proceso de degradación ambiental y social que padecen las
ciudades actualmente, el proyecto tuvo como objetivo brindar un aporte a la solución de
dos problemáticas complejas como son la problemática ambiental y en aportar
alternativas constructivas viables para contribuir a reducir el déficit habitacional de
nuestro país.
Los tableros desarrollados se fabrican con materiales plásticos (embalajes de alimentos,
artículos de perfumería o limpieza, etc.), que provienen de plantas fabriles y son
desechados por fallas de espesor o entintado de las láminas. Estos residuos son
enterrados en predios municipales, sin utilidad alguna o acumulados y quemados en
basurales, produciendo degradación del entorno.
En los últimos 50 años, los niveles crecientes de consumo, debido al aumento obvio y
esperable de la población y al cambio de los esquemas de manufactura, han potenciado
la problemática del manejo de los residuos, aumentando los efectos contaminantes en el
suelo, el agua y el aire y llevado a situaciones extremas las áreas de disposición final,
sean éstas rellenos sanitarios controlados o simples vertederos o basurales a cielo
abierto (SEOANEZ CALVO, 2000). La falta de aplicación de políticas para el
tratamiento de residuos sólidos urbanos resulta una problemática de difícil manejo para
las ciudades argentinas.
"En Argentina se genera un total de 14.094.110 ton de residuos por año (DEIVA Leila,
2013) ".
Se recicla alrededor de un 10 % de esta cantidad, porcentaje que varía según las
provincias.
Los materiales plásticos que se utilizan en este trabajo se caracterizan por su ligereza, su
resistencia a la intemperie y a muchos productos químicos. Pero estas cualidades que los
hacen útiles se convierten, al finalizar su uso y transformarse en residuos, en
desventajas desde el punto de vista ambiental. Son materiales de escasa o nula biodegradabilidad, por lo que la naturaleza no puede absorberlos como a otros residuos.
Las bolsas de polietileno de baja densidad (LDPE) se transforman recién a los 150 años
en contacto con los agentes naturales, (PROGRAMA MEXICO LIMPIO, 2004)
Aproximadamente el 50 % en peso de los desechos es prácticamente no bio-degradable,
correspondiendo a los plásticos el 13,3 % del total (en peso), en la República Argentina.
Esto equivale al 30 % del total en volumen (CEAMSE PERIODICOS, 2011).
Dentro de la industria de la construcción se pueden insertar componentes con plástico
reciclado, tanto por la gran escala de inserción como por la diversidad de usos y
aplicaciones que se pueden proponer.
Los paneles elaborados con plásticos reciclados por termo-moldeo han sido
intensamente estudiados en los últimos años, si bien no hay muchos trabajos de
investigación científica sobre las propiedades de los mismos. Hay muchos ejemplos de
emprendimientos comerciales enfocados en el aprovechamiento del residuo, que se
puede consultar en las páginas web de los fabricantes de los productos
(http://www.dogma.org.uk; http://www.ecosheet-agri.com.uk) y Polipropileno (PP)
(http://www.plaspanel.com.au; http://www.kedel.co.uk). También existen muchos
antecedentes sobre el desarrollo de paneles de plásticos reciclados y residuos ligno2686

celulósicos (madera plástica) descriptos por varios autores (WANG, WONG, KODUR,
2007; NORUBAKHSH, KAREGARFARD, ASHORI, 2010; HAFTKHANI,
EBRAHIMI, TAJVIDI, LAYEGHI, 2011) tal es el caso del uso de Polietileno de baja
densidad -PEBD (ADHICARY, POGN, STAIGHER, 2008; YAO, WU, LEI, XU,
2008), Polipropileno -PP (KAKROODI, LEDUC, GONZALES NUÑEZ,
RODRIGUEZ, 2012), y otros (ASHORI, NOURBAKHSH, 2008; CUI, LEE,
NORUZIAAN, CHUNG, TAO, 2008). En trabajos previos investigamos la producción
de paneles utilizando residuos de procesos industriales, principalmente envoltorios
constituidos mayoritariamente por una mezcla heterogénea de Polietileno de baja
densidad (PEBD), Polipropileno biorientado (PPBO) y Cloruro de polivinilo (PVC).
Hay una disponibilidad de este desecho de producción local de aproximadamente 200
toneladas mensuales. Si bien este material tiene la ventaja de estar limpio y no necesita
acondicionamiento de lavado, presenta como principales desventajas la variabilidad en
su composición porcentual y la presencia de tinta superficial o polvo de aluminio, que
no lo hace apto para su reutilización mediante fusión-extrusión o reciclaje químico. En
este trabajo de investigación se propone una tecnología constructiva sustentable, basada
en el aprovechamiento y reutilización de residuos plásticos para colaborar en la
descontaminación del medio ambiente, desde un abordaje integral de la problemática de
los residuos.
1

MÉTODOS

La investigación fue realizada utilizando Metodología Exploratoria (SABINO, 1996). El
trabajo consistió en el desarrollo tecnológico de componentes hasta obtener una
formulación con ventajas técnicas comparativas.
Materiales:
Residuos: se utilizaron residuos provenientes de envoltorios de golosinas y otros
productos alimenticios de una empresa de golosinas de la provincia de Córdoba,
Argentina. Se componen principalmente de una mezcla heterogénea de PEBD, PPBO y
PVC, pigmentos y aluminio, en estado limpio y sin determinar composición porcentual.
El material fue triturado con un molino especial para materiales plásticos con un motor
de 10 hp de tres fases, marca Hengnuo.
Ligante: se utilizó resina poliéster náutica, más conocida en el mercado como resina
Polial 340. Se usó octoato de cobalto al 2,5 % como acelerante y el catalizador utilizado
fue monómero de estireno, perly-ox-101 (peróxido de metiletil cetona).
Figura 1- Desechos plásticos recibidos y material triturado.
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Procedimiento de fabricación:
Se evaluaron cuatro tipos de paneles, variando la dosificación de los materiales. Se
prepararon 6 tableros de cada formulación para cada tipo de ensayo.
El procedimiento general utilizado para hacer las muestras fue el siguiente: el plástico
fue triturado en un molino especial hasta obtener partículas con una longitud máxima de
3 mm, módulo de finura: 4,25. Las cantidades de resina poliéster y acelerador se
midieron de acuerdo a las dosificaciones establecidas. A continuación, se colocaron en
un recipiente de plástico y se mezclaron. Se añadió el catalizador y se mezcló de nuevo.
Se colocaron las partículas de plástico en un mezclador horizontal, y se impregnaron
con esta mezcla utilizando una pistola de pulverización. Durante la impregnación, el
material se mezcló constantemente. Luego el material impregnado fue transferido a un
molde de 46,0 cm de largo, 26,0 cm de ancho, y 10,0 cm de altura. La mezcla se prensó
a una presión de 40 t utilizando una prensa hidráulica durante 24 h. Posteriormente, el
molde fue retirado y se obtuvo un panel con las siguientes dimensiones: 46,0 cm de
largo x 26,0 cm de ancho x 18 mm de espesor (Figura 2). Las probetas para los ensayos
fueron cortadas y mecanizadas a partir de este panel.
Figura 2- Prensa para compactar la mezcla y panel terminado.

Ensayos:
Las características técnicas de estos paneles se establecieron mediante ensayos
normalizados, analizando en todos los casos 6 probetas por cada formulación. Ensayos
realizados: densidad, resistencia a la flexión perpendicular a las fibras (Figura 3),
resistencia a la tracción perpendicular a las fibras (Figura 4), absorción de agua e
hinchamiento por inmersión en agua.
Figura 3- Ensayo de resistencia a la flexión perpendicular a las fibras.
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Figura 4- Ensayo de resistencia a la tracción perpendicular a las fibras.

Después de estos primeros ensayos, se seleccionó la formulación más ventajosa.
La formulación final en porcentaje de peso fue de: residuo plástico 65,83%, resina
poliéster 32,71%, acelerador 0,97%, catalizador 0,49%.
Esta formulación tiene el menor porcentaje de absorción de agua, el valor más alto de
resistencia a la flexión perpendicular a las fibras, e hinchamiento nulo por inmersión en
agua.
Finalmente, se completó su estudio mediante la realización de otros ensayos: resistencia
a la tracción paralela a las fibras, resistencia al corte perpendicular a las fibras (Figura
5), resistencia al corte paralelo a las fibras, resistencia a la compresión perpendicular a
las fibras (Figura 6), resistencia a la compresión paralela a las fibras, módulo de
elasticidad paralelo a las fibras, resistencia al envejecimiento (Figura 7), aislación
acústica y resistencia al fuego.
Figura 5- Ensayo de resistencia al corte perpendicular a las fibras.

Figura 6- Ensayo de resistencia a la compresión perpendicular a las fibras.
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Figura 7- Ensayo de envejecimiento.

2

RESULTADOS

Los resultados de los ensayos se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1- Propiedades técnicas de los paneles.
PROPIEDAD
Densidad
Absorción de agua (en porcentaje) bajo inmersión 24 hs.
Hinchamiento (%) bajo inmersión en agua por 24 hs.
Resistencia a la flexión perpendicular a las fibras
Resistencia a la tracción paralela a las fibras
Resistencia a la tracción perp. a las fibras
Resistencia a la compresión paralela a las fibras
Resistencia a la compresión perp. a las fibras
Resistencia al corte paralelo a las fibras
Resistencia al corte perpendicular a las fibras
Módulo de elasticidad paralelo a las fibras
Resistencia al envejecimiento (rayos UV y humedad)
Resistencia al choque duro
Resistencia al fuego
Resistencia al desgaste
Aislación acústica
Conductividad Térmica

VALOR

UNIDAD

1221,30
0,46
0,00
7,53
25,39
1,31
50,43
91,24
25,39
18,71
8461,80
No resistente
Resistente
Clase RE 4
0,38
33
0,19

kg/m3
%
%
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
_
mm
db
W/mK

NORMAS
SEGUIDAS
IRAM 11561
IRAM 12528
DIN 68761
NBR 7190
NBR 7190
NBR 7190
NBR 7190
NBR 7190
NBR 7190
NBR 7190
NBR 7190
ISO 9933
IRAM 11595
Iram 11910-3:1994
Iram 1522
Iram 4063
ISO 8301, ASTM
C518 e Iram 1860

También se realizó un estudio comparativo entre las propiedades de estos paneles
desarrollados en AVE - CEVE con las de otros paneles convencionales elaborados con
virutas de madera que se consiguen en comercios locales (Gráficos 1-4).
Los paneles comparados fueron los siguientes:
1. Panel con resina y plástico reciclado desarrollado en AVE-CEVE: Es el resultado de
esta investigación. Está compuesto por residuos plásticos y resina poliéster, siguiendo el
procedimiento descripto en el método experimental.
2. Tablero de aglomerado de madera sin revestimientos: Las partículas de madera de
esta placa están ligadas con resina ureica. Se utiliza en el recubrimiento de muros y
pisos que no están expuestos a la humedad, así como en instalaciones comerciales,
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utilería y escenografía. En mobiliario se utiliza para partes de muebles, y para
revestimiento posterior. Marca: Faplac. Información técnica proporcionada por el
fabricante (http://www.faplac.com).
3. Tablero de aglomerado de madera con revestimientos de melamina: Es similar al
número 2, pero está recubierto en ambas caras con láminas decorativas de melamina,
por lo que su superficie es totalmente cerrada, no porosa, impermeable, y resistente al
desgaste. No necesita otro acabado. Se puede utilizar en todo tipo de mobiliario de
oficina, salas de estar, dormitorios, cocinas y baños, hospitales e instalaciones
comerciales. También ofrece terminaciones perfectas para el revestimiento de paredes,
tabiques y techos. Marca: Masisa. Información técnica proporcionada por el fabricante
(http://www.masisa.com).
4. Tablero de MDF (fibra de densidad media) sin revestimientos: Se trata de una placa
elaborada con fibras de madera de pino radiata ligadas con la resina urea-formaldehído.
Las fibras de madera se obtienen mediante un proceso termo-mecánica, y se unen con
un adhesivo que polimeriza por las altas presiones y temperaturas. Aplicaciones: para
muebles y molduras. Es fácil de pintar, permite excelentes acabados, con un ahorro
significativo en pintura y en herramientas. Es recomendable para molduras. Marca:
Masisa. Información técnica proporcionada por el fabricante (http://www.masisa.com).
5. Tablero de MDF con revestimientos de melamina: Esta placa es similar al número 3,
pero está recubierta en ambas caras con láminas decorativas de melamina. Su superficie
no permite el crecimiento de microorganismos, lo que hace la hace ideal para ambientes
asépticos. Resiste el calor y el uso de líquidos para la limpieza. No necesita otro
acabado. Marca: Masisa Información técnica proporcionada por el fabricante
(http://www.masisa.com).
6. Tablero de OSB (OrientedStrandBoard):. Está fabricado con tiras de madera
orientadas perpendicularmente entre sí en capas alternadas, lo que aumenta su
resistencia mecánica y rigidez. Estas tiras están ligadas con resinas bajo temperatura y
presión. Aplicaciones: para entrepisos, refuerzos laterales, pisos, escaleras, vigas T,
plataformas, divisorios entre ambientes, muebles. Marca: Masisa. Información técnica
proporcionada por el fabricante (http://www.masisa.com).
7. Tablero fenólico: Se fabrica con partículas de madera aglomeradas con resinas
fenólicas. La temperatura de prensado es de 130 ° C. La presión supera los 15 Kg / cm.
Esta placa es resistente a la humedad, agua, ácidos, soluciones alcalinas y solventes.
Aplicaciones: construcción en general, pisos, cercas, embalajes, altillos, etc. Marca:
Troya. Información técnica proporcionada por el fabricante
(http://www.maderwilonline.com.ar).
8. Tablero terciado: Se fabrica superponiendo láminas de madera texturada alternando la
dirección de las fibras, pegadas entre sí. Esta disposición alternativa de las fibras en
ángulo recto es lo que da una gran estabilidad dimensional, y una resistencia mayor a la
deformación. Sus usos principales son para carpintería en interiores, fondos de muebles
y cajones, marquetería, artesanía, y paredes interiores decorativas de gabinetes. Marca:
Faplac. Información técnica proporcionada por el fabricante (http://www.faplac.com).
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Gráfico 1- Comparación entre paneles – Densidad.
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Gráfico 2- Comparación entre paneles – % Absorción de agua.
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Gráfico 3- Comparación entre paneles – % Hinchamiento.
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RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
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Gráfico 4- Comparación entre paneles – Resistencia a la flexión.
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POSIBLES APLICACIONES
Se fabricó un modelo de mueble para bajo mesada de baño con estos tableros (Figura 8),
para ser evaluado su comportamiento en condiciones de humedad. Con este modelo se
pudo determinar que es muy fácil el cortado y atornillado de los paneles para la
fabricación de un mueble. Se utilizó sierra eléctrica para los cortes. Se ensayó el
encastre entre placas mediante sistema de macho - hembra, no habiendo dificultad en el
ensamble de las placas. Asimismo, se ensayó la adherencia de cantos de plástico en los
bordes, de tipo convencional. No hubo desgranamientos del material en los agujeros
previstos para los tornillos de fijación de las bisagras y planchuelas.
Figura 8- Mueble fabricado con los paneles de plástico reciclado.

3 CONCLUSIONES
En relación a objetivos técnicos:
• El material ensayado es apto para su utilización en paneles y revestimientos para
paredes, y para tablas y tableros para mobiliario, por las propiedades técnicas
estudiadas.
• Sus cualidades principales son: que no se hinchan sumergidos en agua. Posee menor
absorción de agua, con respecto a productos tradicionales conocidos en el mercado
elaborados con virutas de madera aglomerada.
• La resistencia a la flexión es similar a la un aglomerado convencional de virutas de
madera sin revestimientos.
• La densidad es mayor a la de los tableros tradicionales.
• La resistencia a los rayos ultravioleta es baja, por lo que se descarta su uso para
exterior.
En relación a objetivos ecológicos:
• Los componentes obtenidos tienen ventajas con respecto a otros tradicionales, por
reducir la cantidad de residuos plásticos que producen contaminación, en lugar de
utilizar recursos naturales.
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RESUMO
Decidiu-se estudar os aspectos reológicos e de trabalhabilidade das prováveis argamassas que podem
compor os concretos autoadensáveis, Sabe-se que os efeitos dos finos sobre as propriedades no estado
fresco do CAA são mais relevantes do que os efeitos dos agregados graúdos. A par disso, foram avaliadas
as argamassas a partir de uma proporção de argamassa referente de um concreto coeso, sendo que esta
sofreu variação quanto à relação água/sólidos e o teor de superplastificante gerando nove pontos
experimentais ou nove traços de argamassas. Nessas argamassas foram obtidos alguns dos parâmetros de
trabalhabilidade por meio de ensaios de mini-funil e mini-slump, um parâmetro reológico que foi a tensão
de escoamento (Vane test) e o parâmetro WFT (water film thickness) conhecido como controlador dos
parâmetros de trabalhabilidade e de reologia. O parâmetro WFT significa a espessura da película de água
envolta dos grãos de um sistema granular, quando o seu valor é positivo indica que há água suficiente
para governar as propriedades de trabalhabilidade e de reologia, por outro lado, o valor é negativo indica
que falta água para propiciar bons resultados sobre as propriedades de trabalhabilidade e de reologia do
material cimentício em questão. Com isso, obteve-se resultados importantes no momento parcial de um
estudo de doutorado. Os resultados mostram relações importantes do parâmetro WFT com os resultados
de espalhamento (mini-slump) e de tensão de escoamento, sendo assim pode-se dizer que estudos em
argamassas podem referenciar os prováveis concretos autoadensáveis, evitando-se assim gastos
demasiados de materiais com dosagens equivocadas.
Palavras-chave: argamassa, concreto auto-adensável, trabalhabilidade, reologia.

ABSTRACT
Decided to study the rheological and workability of mortars probable aspects that can make self compacting concrete. It is known that the effects of fines on the properties of SCC in the fresh state are
more important than the effects of coarse aggregates. Along with this, the mortars were evaluated from a
ratio of a cohesive referring mortar concrete , and this underwent variation for the water / solids content
of superplasticizer and generating nine or nine data points traces of mortar . In these mortars were some
of the parameters obtained by testing workability mini- mini- slump funnel and a rheological parameter is
yield stress ( Vane test) and WFT parameter (water film thickness ) known as workability controller
parameters and rheology . WFT parameter means the thickness of the film of water surrounded the grains
of a granular system when its value is positive indicates sufficient to govern the properties of workability
and rheology , on the other hand, is negative value indicates that water shortage water to provide good
results on the properties of workability and rheology of cementitious material in question . Thus , we
obtained important results in the partial moment of a study of doctor thesis . The results show significant
relationships with the parameter WFT results scattering (mini- slump ) and yield stress , and thus it can
be said that mortar studies may refer to the self- compacting concrete probable, thus avoiding spending
too materials with erroneous measurements .
.Keywords: mortar, self-compacting concrete, workability, rheology.
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1 INTRODUÇÃO
A produção de concreto autoadensável (CAA) é considerada complexa pelo fato deste
tipo de concreto possuir uma gama maior de materiais envolvidos, como vários tipos de
adições minerais e aditivos químicos. Dessa forma, torna-se mais difícil o alcance dos
requisitos que conferem autoadensabilidade ao CAA, tais como, habilidade passante,
habilidade de preenchimento e resistência à segregação. Para isso, é necessária a
variação dos parâmetros de mistura, como o teor de água, teor de finos, proporção de
agregados, adição de superplasticante e outros. As diferentes combinações desses
parâmetros podem resultar em diferentes níveis de trabalhabilidade do concreto, por
meio de tentativas e erros, a ponto de chegar a um nível de autoadensabilidade desejado
(FUNG, 2010).
Entretanto, essa forma empírica de alcançar autoadensabilidade não é a mais adequada.
Para interpretar de maneira consistente o comportamento do CAA no estado fresco,
implica em analisar as combinações entre os materiais e os parâmetros que o
influenciam, que ainda não são claramente conhecidos. Portanto, recomenda-se que
invés de realizar um estudo sistemático de cada parâmetro envolvido, seria pertinente
investigar as principais características físicas que regem a autoadensabilidade do
concreto, a fim de desvendar o significado físico subjacente de cada parâmetro (FUNG,
2010).
Dentre as características físicas, pode-se citar a densidade de empacotamento e a área
superficial dos sólidos do sistema de partículas, as quais têm maior relevância no que
tange o controle da trabalhabilidade ou adensabilidade de qualquer material cimentício
(FUNG, 2010). Essas características físicas podem ser representadas por um único
parâmetro conhecido como WFT (water film thickness), o qual é uma extensão da teoria
da espessura da pasta definida por Powers, o seu valor positivo significa a espessura
média de água em volta dos grãos sólidos de um sistema granular de pastas ou
argamassas. Quando o valor é negativo, deixa de ser um parâmetro físico e passa a ser
um indicador que a quantidade de água não foi suficiente para preencher os vazios entre
as partículas sólidas e muito menos para conferir boas propriedades no estado fresco.
Recentemente, o WFT tem sido estudado e defendido como um parâmetro capaz de
governar as propriedades reológicas e de trabalhabilidade (KWAN et al., 2010; KWAN,
WONG, 2007; FUNG, 2010).
Nesse contexto, estudos em argamassas podem referenciar concretos por meio de
resultados das propriedades reológicas e de trabalhabilidade, bem como podem
propiciar várias análises com maior número de variáveis, assim contribuindo para o
entendimento mais consistente das propriedades estudadas com gasto menor de
materiais e recurso-humano (JIN, 2002).
Por fim, pretende-se com estudos em argamassas, buscar referências de argamassas que
podem alcançar concretos autoadensáveis tomando como orientação os parâmetros de
trabalhabilidade, de reologia e o WFT (water film thickness).
2 PROGRAMA EXPERIMENTAL
A seguir, são apresentados os materiais e os métodos empregados para avaliação das
argamassas e concretos.
2.1 Materiais
Foram utilizados os seguintes materiais:
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Cimento CPV-ARI: cimento de alta resistência inicial. Com massa específica de 3,04
g/cm³, obtida pelo frasco de Le Chatelier. Quanto a sua granulometria, nota-se, na
Figura 1, por meio da distribuição granulométrica a laser, que o cimento possui grãos
com diâmetros que variam de 1,5µm a 20µm, aproximadamente. Há uma maior
predominância de grãos com diâmetro em torno de 1,8 µm. Desta forma, mostra-se-ser
um cimento de finura acentuada, o que justifica propiciar em um ganho relevante de
resistência inicial nas primeiras idades.
Figura 1 – Distribuição Granulométrica do cimento.

Fonte: Desenvolvida pelos autores

a) Agregados
Adotou-se a norma NBR NM 248:2003 para se determinar a distribuição
granulométrica dos agregados. Para determinação da distribuição granulométrica do
agregado miúdo foi incluída a peneira de abertura 0,075 mm, com intuito de verificar o
teor de finos, o qual é um parâmetro importante no alcance da estabilidade do concreto
auto-adensável no estado fresco. Os finos, também, foram caracterizados pelo
granulômetro a laser. Em seguida, os agregados miúdos foram submetidos ao MEV
(microscópico eletrônico de varredura), a fim de verificar a morfologia dos seus grãos.
Areia rosa: areia quartzosa, comum na região de Brasília. Possui uma massa específica
de 2,66g/cm³, obtida pelo frasco de Chapman. A sua distribuição granulométrica não se
enquadra na zona utilizável, sendo, portanto, uma areia com maior predominância de
grãos de diâmetro inferior a 0,3 mm, conforme consta na Figura 2(b). Os finos
equivalem a 8% da fração total. O módulo de finura é igual a igual a 0,76 e diâmetro
máximo de 2,36 mm. Por meio da granulometria laser, na Figura 2(a), observa-se que
esta areia possui grãos de diâmetro a partir de 10 µm.
Figura 2 – Distribuição granulométrica da areia rosa (a)Distribuição
granulométrica a laser (b) Distribuição granulométrica conforme a NBR NM
248:2003.

(b)

(a)

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Areia artificial calcária: areia calcítica com massa específica igual a 2,70g/cm³.
Quanto a sua distribuição granulométrica, observa-se na Figura 3 (b), que não se
enquadra na zona utilizável, mas encontra-se próxima ao limite superior da zona
utilizável. O módulo de finura é igual a 1,27 e diâmetro máximo de 1,18 mm. Os finos
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correspondem a 15% da fração total. Por meio da granulometria laser, na Figura 3(a),
observa-se que esta areia possui predominância de grãos com diâmetros em torno de
1,5 µm, diferentemente da areia rosa que possui grãos a partir do diâmetro de 10 µm.
Figura 3 – Distribuição granulométrica da areia artificial calcária (a)Distribuição
granulométrica a laser (b) Distribuição granulométrica conforme a NBR NM
248:2003.

(A)

(B)

Fonte: Desenvolvida pelos autores

A morfologia e a textura das areias rosa e calcária foram verificadas por meio do
microscópico eletrônico de varredura (MEV) com imagens obtidas por meio de elétrons
secundários (SEM). Na Figura 4, são apresentadas as imagens (SEM) das areias rosa e
calcária.
Figura 4 – Imagens que retratam a morfologia das areias obtidas por meio de
elétrons secundários (SEM): (a) areia calcária (ampliada x 1479); (b) areia rosa
(ampliada x143).

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Na Figura 4(a), apresenta a imagem referente aos grãos de areia calcária, na qual retrata
o formato angular cúbico e textura rugosa dos grãos. Enquanto que, na Figura 4 (b),
retrata o formato arredondado e textura levemente áspera dos grãos de areia rosa.
Partículas angulosas têm maior área superficial e exigem uma maior quantidade de água
para a mesma trabalhabilidade em concretos hidráulicos. Com relação à textura
superficial do agregado, esta característica é relevante no que tange a aderência do
agregado com a pasta (FARIAS, PALMEIRAS, 2007).
Agregado graúdo: litologia calcária com massa específica igual a 2,72g/cm³. A sua
distribuição granulométrica se enquadra na zona 4,8/12,5, conforme apresenta a
Figura 5. O módulo de finura é igual a 5,88 e o diâmetro máximo igual a 9,5 mm.
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Figura 5 – Distribuição granulométrica do agregado graúdo conforme a NBR NM
248:2003.

Fonte: Desenvolvida pelos autores

b) Aditivo superplastificante: Utilizou-se um superplastificante a base de
policarboxilato de sódio.
2.2 Métodos
Neste item, são descritos os estudos em concretos e argamassas efetuados neste
trabalho. Inicialmente, foi realizado um estudo preliminar em concretos a fim de buscar
um concreto coeso. Em seguida, adotou-se a proporção de argamassa que conferiu um
concreto coeso, como ponto de partida para os estudos em argamassas. Dentre as
argamassas geradas, buscou-se identificar quais delas poderiam alcançar os concretos
autoadensáveis, tomando como orientação os resultados de trabalhabilidade, reologia e
espessura de filme de água dos grãos (WFT). Para isso, foram confeccionados mais dois
traços de concreto para averbar se as argamassas identificadas realmente podem
referenciar um concreto autoadensável.
2.1 Estudo preliminar em concretos
Os traços dos concretos foram definidos tomando como base os limites de proporção
dos materiais para CAA, recomendado pelo American Concrete Institute (ACI). Na
Tabela 1, apresenta os limites das proporções dos materiais propostos pelo ACI.
Tabela 1 – Proporções recomendadas para dosagem de CAA.
Volume absoluto de agregado graúdo
Fração de pasta (calculado sobre o volume)
Fração de argamassa(calculado sobre o volume)
Consumo de cimento por m³

28% a 32%
34% a 40%
68% a 72%
386kg/m³ a 475kg/m³

Fonte: ACI 237R-07 (2007)

Para avaliação do estado fresco do concreto, tomou-se o ensaio de espalhamento e a
inspeção visual para avaliar estabilidade. Quanto ao ensaio de espalhamento, adotou-se
uma faixa de tolerância de 600 mm a 800 mm. Para avaliação da estabilidade,
considerou-se a resistência à segregação e a exsudação do concreto. Nesse sentido, para
avaliar a resistência à segregação, observou-se a existência de uma acentuada
concentração de agregado graúdo na região central do concreto espalhado e, para avaliar
a exsudação, verificou-se a existência de filme d’água ou anel de exsudação em sua
periferia, tais características confirmadas definem um concreto não coeso. Na Tabela 2
estão apresentadas as principais características dos concretos produzidos neste primeiro
momento, como as proporções dos materiais e os resultados de resistência à compressão
aos 7, 14 e 28 dias. De acordo com a Tabela 2, cabe enfatizar algumas características
dos concretos:
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observa-se que o teor de substituição de areia artificial em substituição de areia
rosa variou de 0% a 25%;



nota-se que o consumo de cimento foi em torno de 425 kg/m³, a relação
cimento/agregado foi de 1:4, assim configura-se um concreto de consumo
intermediário;



observa-se que os parâmetros, tais como, teor de argamassa, fração percentual de
pasta, fração percentual de argamassa e volume percentual de agregado graúdo
se mantiveram fixos;



nota-se que o teor de argamassa manteve-se fixo em 61%, o qual configura um
concreto bem argamassado, típico de um CAA. Enquanto que o concreto
convencional o teor de argamassa gira em torno de 54%.

Tabela 2 – Principais características dos concretos estudados.
Tipo de Concreto
a/s 0,45
a/s 0,45

a/s 0,45

CAAREF
a/c 0,50

CAA15
a/c 0,50

CAA20
a/c 0,50

CAA25
a/c 0,50

0

15

20

25

0,5
1:4

0,5
1:4

0,5
1:4

0,5
1:4

1:0:2,1:1,8:0,5

1:0,30:1,8:1,8:0,5

1:0,42:1,8:0,5

1:0,58:1,58:1,8:0,5

422
61

425,5
61

425,4
61

427,3
61

38

38

38

38

72

72

72

72

29

29

29

29

2

2

2

2

740

620

690

690

28,22

37,03

41,95

38,03

31,25

40,62

44,41

39,22

33,33

42,99

44,37

40,79

a/s 0,45
Especificações
Teor de areia artificial (%) em
substituição da areia rosa
Relação água/cimento
Relação cimento/agregado
Traço em massa de cimento
(cimento : areia a : brita : água)
Consumo de cimento (kg/m³)
Teor de argamassa (%)
Fração percentual de pasta
(volume)
Fração
percentual
de
argamassa (volume)
Volume
percentual
de
agregado graúdo
Teor de aditivo em relação à
massa de cimento (%)
Slump flow (mm)
Resistência à Compressão
aos 7 dias (MPa)
Resistência à Compressão
aos 14 dias (MPa)
Resistência à Compressão
aos 28 dias (MPa)

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Na Figura 6 são apresentados os espalhamentos dos concretos estudados e, também,
alguns aspectos relacionados à sua aparência. Nota-se que os concretos CAAREF e
CAA15 sofreram exsudação e segregação, pois se observa uma concentração acentuada
de agregado graúdo na região central do espalhamento e, além disso, verifica-se a
existência de anel de exsudação na periferia do espalhamento. Esta instabilidade no
estado fresco do concreto deve-se, principalmente, à insuficiência de finos. Por outro
lado, os concretos CAA20 e CAA25 mostraram-se coesos, sendo o CAA20 mais coeso
que o CAA25. Esta coesão se deve, principalmente, pelo fato desses concretos
possuírem uma maior fração de finos.
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Figura 6 – Aspecto visual do concreto após o espalhamento.

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Depois da constatação que o CAA20 mostrou-se mais coeso. Decidiu-se submetê-lo aos
ensaios que avaliam a capacidade de preenchimento, tais como, o slump flow e funil V,
como, também, a capacidade de passagem através dos ensaios de Caixa L, Anel J e
Caixa U. Na Figura 7, são apresentados os aparatos e partes da execução dos ensaios.
Figura 7- Ensaios para verificar a autoadensabilidade do concreto.
Anel J

Caixa L

Funil V

Caixa U

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Os ensaios seguiram as recomendações de EFNARC (2005) e o conjunto de normas da
NBR 15823: 2010. A seguir, os resultados do CAA20 frente aos ensaios que avaliam as
habilidades de preenchimento e passagem.
Tabela 3 – Resultados dos ensaios que avaliam as habilidades de preenchimento e
passagem.
Propriedades
Capacidade
preenchimento

de

Capacidade
passagem

de

Ensaios

Parâmetros

Slump Flow (mm)

Dfinal

Funil V(s)

Tv

Caixa L

RB=H2/H1(rel.
bloqueio)

Anel J (mm)
Caixa U (mm)

Faixa

Resultados

600 a 800mm

710

6 a 15 s

51

≥ 0,80

0,31

BSj(blocking step)

0 a 10 mm

0

R1-R2

0 a 30 mm

145

de

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Constata-se, na Tabela 3, que os resultados, no geral, não estão de acordo com as
tolerâncias. Cabe destacar com relação à capacidade de preenchimento, o tempo de
escoamento no Funil V foi de 51 segundos, muito além da tolerância que é de 15
segundos. Isso significa que o concreto é mais viscoso, o que pode ser explicado pelo
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alto teor de sólidos finos na mistura do concreto que, por sua vez, promove um maior
atrito entre as partículas.
Com relação habilidade passante do concreto, observa-se que os resultados, também,
não se enquadraram na tolerância apresentada na Tabela 3, tanto para o ensaio da Caixa
L como para o ensaio da Caixa U. Esses resultados definem um concreto com baixa
autoadensabilidade. Mais uma vez, pode-se dizer que o teor de sólidos finos fez
dificultar o fluxo.
2.2 Argamassas estudadas
Com relação aos estudos em argamassas, tomou-se o teor de substituição de 20% de
areia rosa pela areia artificial calcária como uma condição fixa, tal condição foi
observada a mais propícia para se alcançar os concretos coesos. Dessa forma, as
argamassas foram avaliadas frente aos ensaios de mini-slump, mini-funil V e vane test
e, também, submetidas à coleta de alguns parâmetros necessários para o cálculo da
espessura de água média entre os grãos, representada pelo parâmetro WFT (water film
thickness). A seguir, na Figura 8, apresenta um memorial para calcular o parâmetro
WFT, bem como os parâmetros necessários para o seu cálculo, tais como: densidade de
empacotamento, índice de vazios mínimo, água excedente e área superficial total dos
sólidos. Mais detalhes sobre esse cálculo encontram-se nos trabalhos seguintes:
Wong (2007), Kwan et al. (2008), kwan et al. (2010) e Fung (2010).
Figura 8 – Memorial de cálculo do parâmetro WFT.

Fonte: Desenvolvida pelos autores

A par disso, na Figura 9 estão apresentadas as variáveis adotadas para alcançar o
objetivo proposto desse trabalho, como se pode notar foram consideradas as variáveis:
relação água/sólidos (em volume) e o teor de superplastificante. Nesse sentido, ensaiouse nove pontos experimentais, os quais estão destacados de cor verde na Figura 9. Os
demais pontos experimentais constatou-se que não alcançariam uma trabalhabilidade e
reologia desejada, pois se notou com argamassas de relação a/s igual a 0,45, resultados
não satisfatórios no que se refere à trabalhabilidade, principalmente.
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Figura 9 – Planejamento experimental do estudo em argamassas de CAA.
A-20
a/s 0,35

a/s 0,40

a/s 0,45

a/s 0,50

a/s 0,55

1,0%sp

1,0%sp

1,0%sp

1,0%sp

1,0%sp

1,5%sp

1,5%sp

1,5%sp

1,5%sp

1,5%sp

2,0%sp

2,0%sp

2,0%sp

2,0%sp

2,0%sp

2,5%sp

2,5%sp

2,5%sp

2,5%sp

2,5%sp

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Na Figura 10, estão apresentadas algumas etapas que foram efetuadas durante avaliação
das argamassas do CAA.
Figura 10 – Ilustração dos ensaios dos processos seguidos para avaliação das
argamassas.

Fonte: Desenvolvida pelos autores

3 RESULTADOS
Na Tabela 4, estão apresentados os principais resultados das argamassas frente os
ensaios de trabalhabilidade, como mini-funil V e mini-slump e, também, quanto ao
ensaio de vane test do qual se obtém a tensão de escoamento que é um parâmetro
reológico.
Tabela 4 – Resultados das argamassas frente aos ensaios que avaliam
trabalhabilidade e tensão de escoamento (Vane Test).
Situações
a/s_045_1,5sp
a/s_045_2,0sp
a/s_045_2,5sp
a/s_050_1,5sp
a/s_050_2,0sp
a/s_050_2,5sp
a/s_055_1,5sp
a/s_055_2,0sp
a/s_055_2,5sp

mini-Funil V
(segundos)

mini-slump
(mm)
(espa.-100)

mola

não escoa
não escoa
não escoa
incompleto
incompleto
9,12
22,41
4,21
4,57

0
15,3
159,7
51,7
186,0
202,3
191,2
210,0
162,8

4
4
4
3
3
4
4
4
4

Vane test
palheta
ângulo
(graus)

50mmx100mm
50mmx100mm
50mmx100mm
50mmx100mm
45mmx89mm
50mmx100mm
50mmx100mm
50mmx100mm
50mmx100mm

218
209
128
143
124
226
148
64
65

tensão
(kPa)
0,58
0,56
0,34
0,52
0,62
0,61
0,40
0,17
0,17

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Na Tabela 5, são apresentados os resultados de WFT e, também, os principais
parâmetros necessários para o seu cálculo. É importante frisar, que as superfícies
específicas dos agregados graúdos foram estimadas através da distribuição
granulométrica a laser, sendo que a areia artificial obteve-se um valor igual 19,13 cm²/g
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e a areia rosa obteve-se um valor igual 11,54 cm²/g. Com relação ao cimento CPV-ARI
foi obtido um valor igual 5333,00 cm²/g.
Tabela 5 – Resultados das argamassas frente ao parâmetro WFT.
Situações
a/s_045_1,5sp
a/s_045_2,0sp
a/s_045_2,5sp
a/s_050_1,5sp
a/s_050_2,0sp
a/s_050_2,5sp
a/s_055_1,5sp
a/s_055_2,0sp
a/s_055_2,5sp

Densidade de
empacotamento
(Φ)
0,659
0,669
0,668
0,653
0,666
0,651
0,654
0,641
0,650

Índice de vazios
mínimo (umin)

Água excedente
(u’w)

u’’w (µm)

WFT

0,518
0,494
0,498
0,531
0,501
0,536
0,529
0,561
0,538

0,448
0,448
0,502
0,502
0,502
0,555
0,555
0,555
0,555

-0,431
-0,291
0,026
-0,019
0,006
0,122
0,165
-0,035
0,112

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Em seguida, serão apresentados os gráficos e as análises dos resultados apresentados
nas Tabelas 4 e 5.
De início, na Figura 11, são mostrados os valores de concentração de sólidos e tensão de
escoamento para cada argamassa em função da relação água/sólidos, respectivamente.
Figura 11 – (a) Concentração de sólidos em função da relação água/sólidos, (b)
Tensão de escoamento em função da relação água/sólidos.
(a)

(b)
)

))

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Verifica-se, na Figura 11(a), que a concentração de sólidos, no geral, diminui com o
aumento da relação água/sólidos devido o aumento de água na mistura e a ação do
superplastificante.
No que diz respeito ao efeito do superplastificante, nota-se que as argamassas de relação
água/sólidos iguais a 0,45 e 0,50 apresentaram maiores valores de densidade de
empacotamento com o incremento de 2,0% de aditivo superplastificante, tal
comportamento retrata que o aditivo superplastificante propiciou uma maior dispersão
das partículas, tornando-as mais compactas na mistura. Por outro lado, a argamassa de
relação água/sólidos igual a 0,55 teve um comportamento inverso, isto pode ser
explicado pela sua fluidez mais acentuada que fez com que as partículas sólidas se
distanciassem promovendo uma menor densidade de empacotamento.
Com relação à Figura 11(b) que trata da tensão de escoamento em função da relação
água/sólidos, observa-se que o aumento do teor de água tende para diminuir a tensão de
escoamento pelo fato da redução do atrito entre as partículas sólidas, exceto os pontos
(0,50_sp2,0) e (0,50_sp2,5) que não seguiram a mesma tendência. Estes últimos pontos
representam as argamassas que sofreram exsudação e segregação de maneira acentuada
conforme pode ser visto na Figura 13. Com isso, provavelmente houve um aumento de
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concentração de sólidos na parte inferior do recipiente de ensaio do Vane Test que, por
sua vez, promoveu um aumento do valor da tensão de escoamento dessas argamassas. É
importante salientar, que se faz necessário verificar esse comportamento mais vezes, a
fim de averbar essa hipótese de causa.
Quanto ao estudo do parâmetro WFT frente os parâmetros relacionados com a
trabalhabilidade e reologia das argamassas. Inicialmente, pode-se destacar a regressão
linear dos valores de espalhamento das argamassas em função do WFT, a qual obteve
um coeficiente de determinação igual a 0,83, conforme consta na Figura 12.
Figura 12 – Correlação entre os resultados de espalhamento da argamassa versus
os valores de WFT.

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Observa-se, na Figura 12, que as argamassas com valores maiores de WFT possuem
maiores espalhamentos. Isso se deve ao aumento da espessura de água envolta dos
sólidos que levou a uma redução de atrito entre as partículas sólidas conferindo um
maior espalhamento na mistura. Com relação aos resultados do ensaio de mini-funil V,
pode-se afirmar que os seus resultados não propiciaram um comportamento consistente.
Diante disso, acredita-se na necessidade de mais pontos experimentais e maior
repetibilidade desse ensaio para que se possa alcançar um comportamento palpável e
conclusivo.
No que tange à relação dos valores de WFT com a tensão de escoamento. Verifica-se de
forma evidente, na Figura 13, uma tendência de redução da tensão de escoamento com o
aumento do valor WFT. Entretanto, observa-se que os valores circunscritos de vermelho
distanciaram dessa tendência, os quais representam às argamassas de relação
água/sólidos igual a 0,50. Uma explicação para esse fato pode ser a segregação e a
exsudação dessas argamassas que contribuíram para o aumento de concentração de
sólidos na parte inferior do recipiente do ensaio de Vane Test refletindo no aumento dos
resultados de tensão de escoamento, conforme já foi relatado acima a partir da análise
do gráfico apresentado na Figura 11(b).
Quanto às argamassas que estão representadas pelos pontos circunscritos de cor verde,
pode-se notar que seus valores de tensão de escoamento são baixos. Isso deve pelo fato
dessas argamassas possuírem característica de argamassa fluida, sendo assim, nota-se
que seus resultados estão distantes da reta referência constante na Figura 13, tal reta
representa a tendência de reduzir a tensão de escoamento quando se aumenta o valor de
WFT.
Diante das comparações com o parâmetro WFT. Pode-se afirmar que o WFT é um
parâmetro importante e exclusivo capaz de governar a trabalhabilidade e as
propriedades reológicas da argamassa, conforme Kwan et al (2010) já afirmaram.
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Figura 13 – Relação da tensão de escoamento com parâmetro WFT, seguido com a
ilustração do aspecto visual das argamassas estudadas.
0,45_2,5

0,45_2,0

0,45_1,5

0,50_1,5

0,50_2,0

0,50_2,5

0,55_1,5

0,55_2,0

0,55_2,5

(a)

(b)

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Com base nos resultados de mini-slump, mini-funil V, parâmetro WFT e tensão de
escoamento das argamassas, decidiu-se alcançar os concretos que cumprissem com os
requisitos de autoadensabilidade, visto que o concreto com relação água/sólidos igual a
0,45 e teor de aditivo superplastificante igual a 2% não atendeu os requisitos. Para isso,
buscou-se referencias de argamassas que, de maneira geral, apresentaram bons
resultados de trabalhabilidade e de reologia. Ademais, buscou-se argamassas que
tiveram valores de WFT mais próximos de zero com diferentes relações água/sólidos.
Portanto, adotou-se as proporções das argamassas 0,50_2,0 e 0,55_2,0 para comporem
os concretos, levando em consideração as tolerâncias prescritas pelo ACI 237R07 (2007), na Tabela 1. A seguir, na Tabela 6 e Figura 14 são apresentadas as principais
características dos concretos confeccionados por meio de referencias de proporções
dessas argamassas.
Tabela 6 – Resultados dos concretos por meio de referencias de argamassas.
Propriedades
Teor de areia artificial (%) em
substituição da areia rosa
Traço em massa de cimento
(cimento : areia a :areia b: brita
: água)
Consumo de cimento (kg/m³)
Teor de argamassa (%)(massa)
Teor de aditivo em relação à
massa de cimento (%)
Resistência à Compressão aos
28 dias (MPa)
Capacidade de preenchimento
Capacidade de passagem

Ensaios

Slump Flow
(mm)
Funil V(s)
Caixa L
Anel J(mm)
Caixa U(mm)

Parâmetros

Faixa

Resultados
C50_20
20

C55_20
20

1:1,58:0,52:
1,80:0,56

1:1,58:0,52:1,
80:0,56

416
67
2,0

406
67
1,5

60,4

29,8

Dfinal

600 a 800mm

800

800

Tv
RB=H2/H1(re
l. de bloqueio)
BSj (blocking
step)
R1-R2

6 a 15 s
≥ 0,80

12,35
0,99

4,53
0,98

0 a 10 mm

7

0

0 a 30 mm

5

5

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Nota-se, na Tabela 6, que os concretos C50_20 e C55_20 cumpriram com os requisitos
de capacidade de preenchimento e de capacidade de passagem. No entanto, quando se
verifica a estabilidade do concreto no estado fresco, constata-se por meio de inspeção
visual, que o C50_20 manteve-se coeso (conforme visto na Figura 14(a)), ao contrário,
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do C55_20 que sofreu exsudação, conforme ilustra a Figura 14(b). Portanto, pode-se
afirmar que os estudos em argamassas foram capazes de referenciar os prováveis
concretos auto-adensáveis. Dessa forma, cabe enfatizar que a relação água/sólidos igual
e próxima de 0,50, pode ser uma referencia mais favorável para o alcance dos concretos
auto-adensáveis, desde que as características dos materiais e proporções sejam similares
como adotadas neste estudo.
Figura 14 – Aspectos visuais dos concretos. (a) C50_20 (b) C55_20.

(b)

(a)
Fonte: Desenvolvida pelos autores

3 CONCLUSÕES
Com base no programa experimental dessa pesquisa, são apresentadas, neste item, as
principais conclusões obtidas.


Constatou-se que o teor de substituição de 20% da areia rosa pela areia artificial
foi relevante para tornar o concreto coeso;



Verificou-se que na medida em que se aumenta a relação água/sólidos, a tensão
de escoamento tende a reduzir;



Foi possível obter uma regressão tipo linear entre os resultados de espalhamento
de mini-slump e os resultados de WFT. Com isso, concluiu-se que quanto maior
o valor de WFT, maior será a espessura de água envolta dos sólidos que, por sua
vez, propicia uma redução de atrito entre as partículas sólidas conferindo um
maior espalhamento na mistura;



Foi possível, também, obter uma tendência entre os resultados de tensão de
escoamento e os resultados de WFT. Frente a isso, notou-se que o aumento da
espessura de água entre os grãos favorece o escoamento, podendo esse efeito ser
explicado, também, pela redução de atrito entre as partículas sólidas;



Pode-se afirmar que os estudos em argamassas foram capazes de referenciar os
prováveis concretos auto-adensáveis;



Constatou-se que a relação água/sólidos igual e próxima de 0,50, pode ser uma
referencia mais favorável para o alcance de concretos auto-adensáveis, desde
que as características dos materiais e proporções sejam similares como adotadas
nesse estudo.
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RESUMO
O estado de urgência que atualmente envolve os sistemas produtivos da construção civil com foco na
utilização de materiais sustentáveis e em novas tecnologias exige que os profissionais comprometidos
com seu desenvolvimento estejam atentos ao aperfeiçoamento de seus processos e com a evolução do
conhecimento científico e da tecnologia. No contexto das obras em concreto algumas particularidades
envolvendo sua produção, também são prementes. O objetivo deste trabalho é inferir os parâmetros que
envolvem a fabricação do concreto e suas estruturas e analisar os resultados dos ensaios a compressão
como um dos elementos reguladores da qualidade de sua produção. Seu desenvolvimento é parte de uma
dissertação de mestrado com foco na análise dos resultados deste tipo de ensaio. Seus elementos foram
fundamentados nos resultados parciais de um trabalho diagnóstico que envolve uma análise estatística
utilizando um conjunto de dados obtidos de um procedimento experimental com corpos prova de
concreto. Seus resultados, parcialmente formalizados como “não confiáveis”, reforçam a importância de
ações que promovam análises e reorganização de alguns setores da construção civil em torno de duas
questões principais: a qualidade do habitat enquanto resultado da correta utilização de materiais e a
modernização dos mecanismos de sua produção, inclusive e principalmente, de parte de seus controles de
processo. Este trabalho é um alerta à necessidade de aperfeiçoamento dos procedimentos envolvendo os
ensaios à compressão enquanto ferramenta do controle de sua produção.
Palavras-chave: Concreto, Ensaio à compressão, Qualidade.

ABSTRACT
The state of emergency that currently involves the productive systems of civil construction with a focus in
using sustainable materials and new technologies demands that the professionals committed to their
development, be attentive to the improvement of its processes and the evolution of scientific knowledge
and technology. In the context of concrete construction some particulars involving their production are
also pressing. The objective of this work is to infer the parameters involving the manufacture of concrete
and its structures and analyze the test results of compression with one of the regulatory elements of the
quality of its production. Its development is part of a Masters dissertation focusing on the results of this
type of test. Its elements were based on the partial results of a diagnostic work that involves a statistical
analysis using a data set obtained from an experimental procedure to test bodies of concrete. Their
results, partially formalized as "unreliable", reinforce the importance of actions that promote analysis
and reorganization of some sectors of the construction around two main issues: habitat quality as a result
of the correct use of materials and the modernization of the mechanisms of its production, including and
especially, the part their process controls. This work is an alert to the need for improvement in the
procedures involving compressive tests while their production control tool.
Keywords: Concrete, Compression tests, Quality.
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1

INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil ao longo de sua história tem fomentado o tratamento da
qualidade de seus processos de produção com merecida atenção para os parâmetros que
norteiam o seu desenvolvimento e muito recentemente com discussões que envolvem
elementos de natureza ambiental, estando nisto incluídas abordagens de sustentabilidade
e preservação.
A utilização de materiais sustentáveis é uma tendência incontestável não só por seu
caráter ideológico, mas principalmente pelas questões que envolvem a sobrevivência do
planeta; por sua vez, a condição de utilização indiscriminada de materiais, de forma
pouco racional, exerce influência nas reservas naturais provocando um desequilíbrio
ambiental capaz de comprometer os ecossistemas, sendo, portanto justificáveis as
referidas orientações para o tratamento da qualidade.
De acordo Brandt (1998) o desenvolvimento da civilização está atrelado ao uso de bens
materiais fundamentalmente obtidos pelas atividades de extração de recursos naturais
sendo responsáveis por impactos ambientais negativos e muitas vezes irreversíveis.
No dizer de Maury e Blumenschein (2012) o processo produtivo do cimento é capaz de
produzir efeitos nocivos ao meio ambiente e à saúde humana desde a extração de
matéria-prima, que gera degradação e contaminação da água e do solo, até a emissão de
material particulado, causador de muitos problemas respiratórios.
Desta forma, paira sobre os processos produtivos da construção civil um estado de
urgência que implica para o seu melhoramento, a resolução de problemas de obtenção
de qualidade e cuja orientação deve considerar os conceitos de aperfeiçoamento de seus
processos tecnológicos aliados aos princípios de conservação ambiental.
De fato, no contexto das obras em concreto algumas situações se fazem prementes e
alguns elementos devem ser verificados, como por exemplo, os ensaios de compressão
do concreto enquanto ferramenta do controle de qualidade de sua produção.
Por mais imprópria que possa parecer esta idéia, com a devida aplicação de um ensaio a
compressão do concreto é possível minimizar parte dos problemas patológicos das
construções, e de maneira consequente, ainda que de forma muito discreta, contribuir
para as questões de caráter ambiental.
Quando um ensaio desta natureza é aplicado convenientemente, um grau considerável
de melhoria de qualidade pode indiretamente ser incorporado às obras que utilizam este
elemento, quer pela economia de materiais necessários à sua construção, quer pela
redução de ocorrências de efeitos patológicos; e em cuja análise de valores envolvidos
se deve também considerar, aqueles pertinentes à demanda energética para a produção
do concreto para a sua recuperação.
Com um controle eficaz da qualidade do concreto, e que envolve entre outros, os
procedimentos de dosagem e os ensaios de resistência à compressão, é possível
controlar as propriedades do material, aproveitando de maneira mais eficiente todo o
seu potencial.
Neste trabalho, estes conceitos foram considerados. Seu objetivo é inferir os parâmetros
da fabricação do concreto e suas estruturas e analisar os resultados dos ensaios a
compressão enquanto elemento regulador da qualidade de sua produção. A intenção é
avaliar o estado de confiabilidade com que os ensaios têm sido produzidos para dele
extrair as conclusões pertinentes.
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2

A QUALIDADE DO CONCRETO

Para Mehta e Monteiro (2008) um programa de garantia de qualidade envolvendo o
concreto e suas estruturas deve observar que o elemento acabado de concreto seja
estruturalmente adequado a finalidade para qual foi projetado. Para a verificação de sua
conformidade, os métodos de ensaio escolhidos, a análise estatística de seus resultados e
outros procedimentos de controle, devem considerar que a qualidade de uma estrutura
de concreto esta intimamente ligada às propriedades de seus materiais constituintes e ao
desenvolvimento utilizado para sua aplicação.
Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Serviços de Concretagem do Brasil,
ABESC (2007), a qualidade de uma obra em concreto depende da correta definição do
tipo de concreto a ser utilizado, da garantia de condições de sua fabricação e aplicação e
da observância de suas normas reguladoras.
Neste contexto, Melhado e Oliveira (2009) destacam que os sistemas de normalização
formalizam a medida da uniformidade e padronização do nível de exigências relativo à
qualidade, de insumos, de componentes e processos que orientam, podendo os seus
benefícios se estender aos aspectos qualitativos e quantitativos das atividades de
produção.
Por sua vez, segundo Rocha (1993) a avaliação de resultados para todo este contexto,
justifica a fiscalização da produção no sentido da aferição dos atributos do produto para
identificação de seu estado final e a certificação que as regras estabelecidas garantirão
através do controle de qualidade, a confiabilidade do produto.
2.1

O monitoramento da qualidade do concreto pelo ensaio à compressão

Segundo Helene e Terzian (1995) o ensaio a compressão do concreto pode assumir
distintas missões na busca pela qualidade de suas obras. Ele pode ser aplicado durante a
fase de sua produção agindo como agente regulador de qualidade, ou ainda nos
procedimentos relativos à sua aceitação e para a finalidade a que se destina. Entretanto,
para que sua missão seja cumprida de forma satisfatória, são necessários bons
resultados.
A Figura 1 apresenta os elementos capazes de influir nos resultados do dos ensaios de
compressão do concreto. Os números indicados nas setas coloridas representam os
fatores atrelados à aplicação do ensaio propriamente dito, enquanto á esquerda foram
relacionados os fatores intervenientes relativos à produção dos corpos de prova.
Figura 1 – Variáveis condicionantes dos resultados dos ensaios de compressão

Fonte: Gidrão e Santos (2013)
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O monitoramento da qualidade do concreto é abordado pela ABNT NBR 6118:2007
estabelecendo as condições de aceitação das estruturas de concreto armado
considerando a resistência à compressão como elemento de fundamentação de
qualidade.
2.2

A confiabilidade dos resultados dos ensaios à compressão

Embora o ensaio de resistência não se constitua a única forma capaz de verificar a
qualidade do concreto se faz necessário destacar a importância das ações em busca pela
precisão dos resultados de seus ensaios à compressão.
Seja para os moldes atuais da fabricação do concreto, ou para tecnologias que possam
vir a constituir o seu processo de produção, a confiabilidade dos ensaios à compressão, é
uma dimensão de seu controle de qualidade, que não pode ser desprezada.
Na condição de agente verificador de um estado desejável para o concreto, e que
assume uma significativa importância nas ações de sua produção, devem os resultados
destes ensaios ser confiáveis e seus agentes executores qualificados para a execução de
tal tarefa.
Admitindo-se como verdadeira a hipótese de que qualquer variação procedimental
estabelecida na fase de fabricação do concreto será identificada em seu estado final,
quer pelas propriedades do material avaliado, quer pela eficiência dos procedimentos e
equipamento utilizado nos processo de sua medição se faz necessário considerar a
condição de resultados precisos para os ensaios.
Enquanto ferramenta de verificação de uma propriedade de indiscutível importância
para o concreto, os ensaios devem ser capazes de fornecer informações precisas acerca
do material analisado de forma a serem tomadas as decisões necessárias à correção de
seus parâmetros produtivos.
3

METODOLOGIA

Para parametrizar os resultados dos ensaios à compressão como elemento regulador da
qualidade de sua produção, foram avaliados os resultados de medições de resistência
efetivados por diversos laboratórios para verificar se os valores por eles pronunciados
são estatisticamente confiáveis.
Foram considerados os resultados de doze agentes executores de ensaios pertencentes a
uma região geográfica que abrange cidades de médio porte, distantes de até 600
quilômetros do polo gerador desta pesquisa. Os laboratórios estão inseridos em um
espaço amostral constituído por cidades que envolvem uma população da ordem de 2,0
milhões de habitantes.
Os ensaios de compressão foram desenvolvidos em duas etapas de avaliação nas idades
de 63 dias e 65 dias, idades estas relacionadas à logística necessária ao transporte dos
corpos de prova. Em cada etapa de avaliação foram rompidos dois corpos de prova.
O desenvolvimento considerou uma análise sobre os parâmetros capazes de interferir
nos resultados dos ensaios e a aplicação de um procedimento experimental capaz de
homogeneizar a produção de seus corpos de prova para assim tornar possível a
comparação de suas medições.
Foram estabelecidas ações envolvendo os processos de fabricação dos corpos de prova
cilíndricos de 10 cm x 20 cm, de forma a garantir uma condição de similaridade entre os
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mesmos; e mantidas as condições de sigilo experimental de maneira ser possível à
identificação dos pontos convergentes do estado de coerência de seus resultados.
A moldagem foi realizada por uma equipe devidamente treinada e capaz de manter uma
similaridade de ações com o intuito de minimizar os efeitos sobre os resultados
analisados. Os procedimentos foram controlados em todos os níveis de processo.
O trabalho de adensamento do concreto no interior dos moldes foi realizado
mecanicamente por um procedimento que incluiu o controle do tempo de vibração.
Os procedimentos de cura foram estabelecidos de forma a garantir a mesma condição de
hidratação do cimento. A cura foi realizada durante vinte e oito dias de forma
completamente submersa
Para a distribuição dos corpos de prova foram garantidas as condições de transporte
previstas em norma e pré-avaliadas as condições de homogeneidade para a validação
dos corpos de prova necessários ao ensaio.
Para a parametrização dos resultados e sua comparação foi estabelecido o conceito de
ensaio referencial cujos fundamentos conceituais estão expressos na Equação 1.

fcj  fck  1,65.sd
Onde :

(1)

fcj - resistência média do concreto à compressão
Sd - desvio-padrão da dosagem,
fck - é a resistência característica do concreto

O conceito de ensaio referencial consiste na produção de um ensaio de forma
rigorosamente controlada para permitir a análise comparativa dos resultados de outros
laboratórios em uma faixa de valores aceitável e estabelecida a partir do desvio padrão
normativo pertinente ao controle rigoroso da produção de concreto.
Para sua aplicação foram verificadas todas as orientações normativas pertinentes ao
ensaio de compressão e garantidas às condições de calibração do equipamento
realizador do ensaio referencial.
Os corpos de prova produzidos simultaneamente em uma única seção de moldagem
considerando a utilização de um concreto produzido em central e com as características
descritas no Quadro 1.
Quadro 1 - Concreto de moldagem dos corpos de prova
Volume do Concreto
Produzido
Volume do Concreto
utilizado

2 m3

Brita 1

1,60 m3

0,22 m3

Areia

1,40 m3

fck

40 MPa

Relação água/cimento

0,40

Tipo

Convencional

Cimento

CPIII-40

Abatimento

45 mm

Mistura

Caminhão Betoneira

Cimento

712,50 Kg

Descarte de concreto
inicial

600 litros
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4

RESULTADOS

Na Tabela 1 foram tabulados os valores dos ensaios à compressão nas etapas I e II de
avaliação e suas respectivas médias. Os resultados do laboratório L01 correspondem aos
resultados referenciais.
Tabela 1 – Valores de resistência à compressão.
Valores em
MPa
Laboratório

fcj A1

fcj A2

Média

fcj B1

fcj B2

Média

L01

50.56

50.59

50.58

50,73

50.63

50,68

L02

41.30

45.70

43.50

36.30

47.70

42.00

L03

46.90

44.40

45.65

45.30

46.70

46.00

L04

40.70

41.10

40.90

42.20

43.10

42.65

L05

45.40

46.80

46.10

46.00

47.10

46.55

L06

55.90

39.20

47.55

50.70

50.10

50.40

L07

22.30

21.30

21.80

26.80

24.20

25.50

L08

25.90

25.00

25.45

28.00

25.70

26.85

L09

49.50

50.20

49.85

50.40

44.90

47.65

L10

42.60

44.00

43.30

50.80

45.40

48.10

L11

45.50

47.60

46.55

49.80

49.90

49.85

L12

36.95

44.05

40.50

49.35

46.78

48.07

Etapa I de Avaliação

Etapa II de Avaliação

O gráfico da Figura 2 é parte integrante da análise dos resultados pelo ensaio referencial
aplicado na Etapa I.
Figura 2 – Dispersão de resultados I
fck (MPa)

Resistência a compressão - Etapa I

60.0
50.0

controle

40.0

fck - s
30.0

Laboratório
Referencial

20.0
10.0
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CODIGO DO LABORATORIO
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Para a sua construção foram utilizados os preceitos do desvio padrão do controle
rigoroso de produção do concreto, Equação 1 da ABNT NBR 12655:2006. A faixa de
valores representada neste gráfico foi estabelecida a partir dos resultados dos ensaios
referenciais.
A partir dos resultados dos ensaios referenciais foram determinados os valores médios
das resistências características fck I e fck II, anotados na Tabela 2, e os valores extremos
da faixa de resultados desejáveis, sendo estes obtidos com o valor do desvio padrão
referencial normativo igual a 4,0 MPa, para mais e para menos, referente ao controle
rigoroso de qualidade.
Com os valores dos ensaios de compressão dos laboratórios foram determinados os
valores de resistência característica fck produzidos por cada um deles e verificadas as
condições de ocorrência dentro da condição de resultados desejáveis.
Resultados apresentados dentro da faixa admissível representam uma coerência de
resultados com os valores dos ensaios referenciais.
Na Figura 3 foi representado o gráfico pertinente a Etapa II de análise.
Figura 3 – Dispersão de resultados II
fck (MPa)

Resistência a compressão - Etapa II
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A Tabela 2 apresenta a diferença percentual dos resultados estabelecida relativamente
ao laboratório referencial e seu coeficiente de variação de ensaio (CVe).
Pelo coeficiente de variação de ensaio é possível verificar a uniformidade procedimental
no âmbito interno do laboratório, sendo os seus valores referência estabelecidos pela
ABNT NBR 5739:2007 cujo limite máximo estabelecido deve resultar menor que 6 %.
Resultados acima deste valor constituem-se em parâmetros indicativos de erro
procedimental.
Para a interpretação desta tabela vale ainda observar que o valor do desvio padrão
fixado em 4,0 MPa corresponde a uma taxa de 10 % do valor da resistência
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característica esperada. Este valor, confirmado pelos resultados do laboratório
referencial, fazem denotar resultados de alguns laboratórios bastante dispersos quando
analisados por este foco de análise.
Tabela 2 - Variação percentual dos resultados dos ensaios de compressão
L01
fck I (MPa)
Variação (%)
CVe (%)
fck II (MPa)
Variação (%)
CVe (%)

5

L02

L03

L04

L05

L06

L07

L08

L09

L10

L11

L12

44.0 36.9 39.1 34.3 39.5 41.0 15.2 18.9 43.3 36.7 40.0 33.9
0.0 16.1 11.2 22.0 10.2
0.0

7.2

3.9

0.7

6.9 65.4 57.1

2.1 24.8

3.2

2.5

1.6 16.5

9.2 22.9

1.0

3.2 12.4

2.3

44.1 35.4 39.4 36.1 40.0 43.8 18.9 20.3 41.1 41.5 43.3 41.5
0.0 19.7 10.6 18.2

9.4

0.6 57.1 54.1

6.9

5.9

1.9

5.9

0.1 19.2

1.7

0.8

8.2

7.9

0.1

3.8

2.2

1.5

7.2

6.1

DISCUSSÕES

Os valores obtidos no desenvolvimento deste trabalho permitiram identificar a
existência de um grau de variabilidade de resultados para os ensaios de compressão.
Houve incidência e reincidência de casos de laboratórios fora da faixa de resultados
desejáveis, provavelmente, em função de erros de medição originados na aplicação das
metodologias sob a responsabilidade dos laboratórios.
Muito provavelmente, a origem dos erros está relacionada com as ações laboratoriais
envolvendo o preparo dos corpos de prova, a aplicação do ensaio propriamente dito e
em alguns casos com a falta de calibração dos equipamentos.
As taxas de variação percentual e os coeficientes de variação experimental apresentadas
na Tabela 2 demonstram que de forma geral os procedimentos laboratoriais não foram
aplicados de maneira consistente e uniforme, condicionando que a confiabilidade dos
resultados expressos por seus agentes executores, é questionável.
Para a abordagem dos ensaios de compressão do concreto enquanto agente regulador do
processo de sua produção é importante destacar que o nível de confiabilidade verificado
constitui-se um elemento que merece atenção. Os custos advindos dos problemas
técnicos apresentados por uma estrutura de concreto, e que incluem os valores
pertinentes à sua recuperação, às condições de retrabalho e para o descarte de materiais,
que hoje constituem um problema ambiental de equacionamento complexo,
fundamentam tal posição.
Os laboratórios precisam reconhecer a importância dos ensaios à compressão do
concreto para os procedimentos de sua fabricação e também para as questões de
qualidade final das estruturas; devendo promover a aplicação dos ensaios, enquanto
ferramenta básica do controle de sua qualidade, de forma mais rigorosa, para que por
seu intermédio seja possível as ações de equalização dos processos de fabricação do
concreto.
Para as análises pertinentes ao controle de qualidade da produção do concreto, ainda é
importante destacar que, pelos parâmetros da Equação 1 se faz possível abstrair que
desvios padrões excessivos corresponde a ações de busca pela qualidade, ineficientes ou
pouco rigorosas. Quanto mais criteriosa for a ação do agente regulador de qualidade no
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procedimento de fabricação do concreto, menor será o desvio padrão correspondente. A
possibilidade da redução do desvio padrão da Equação 1 garante em termos técnicos
que o valor da resistência característica desejável para o concreto, fck, se aproxime do
valor de sua resistência à compressão média, fcm. Quanto menores as discrepâncias entre
esses valores melhores serão os resultados produtivos.
Finalmente é conveniente salientar que em função da origem diversa dos materiais que
constituem o concreto e de suas propriedades físicas distintas, também são importantes
os procedimentos que resultem na melhoria de qualidade da aplicação dos métodos de
medição, uma vez por eles ser possível a identificação das divergências dos processos
produtivos capazes de interferir no melhor aproveitamento do material.
6

CONCLUSÕES

O ensaio à compressão do concreto corresponde a uma importante ferramenta de seu
controle tecnológico. A sua correta aplicação favorece a verificação da qualidade dos
processos de fabricação do concreto e de suas estruturas, podendo de forma indireta
contribuir com os temas de conservação ambiental. Neste trabalho foram desenvolvidas
avaliações acerca da qualidade dos ensaios à compressão enquanto ferramenta do
controle de qualidade de sua produção. Por ele, foram verificados os estados
indesejáveis para as condições de sua confiabilidade. As medições apresentadas pelos
laboratórios avaliados demonstraram uma incongruência de resultados que corroboram
negativamente com o desenvolvimento do setor. O trabalho envolveu a moldagem de
corpos de prova e aplicação de ensaios de compressão em dois momentos distintos de
avaliação através da comparação de resultados. Por seu intermédio foi possível
compreender como o ensaio a compressão pode auxiliar a solução de problemas
relativos a qualidade da produção do concreto e de maneira adicional contribuir para a
solução de alguns problemas ambientais ligados ao descarte de materiais, sendo estas as
principais contribuições para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, e em cujos
temas de mesma natureza residem as sugestões de trabalhos futuros.
REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM DO
BRASIL – ABESC – Manual do Concreto Dosado em Central – São Paulo, 2007. 36p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR-6023: Informação e
documentação - Referências - Elaboração. Rio de Janeiro, 2002.
______. NBR 12655: Concreto de Cimento Portland – Preparo, controle e recebimento. Rio de
Janeiro, 2006.
______. NBR 5739: Ensaios de compressão de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro,
2007.
______. NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto. Rio de Janeiro, 2007.
BRANDT, W. Avaliação de cenários em planos de fechamento de minas. In: DIAS. L.E.;
MELLO, J.W.V. (Eds.). Recuperação de áreas degradadas. Viçosa, MG: UFV/DPS/Sociedade
Brasileira de Recuperação de Áreas Degradadas, 1998.p.131-134.
GIDRÃO, S.S.; SANTOS, A.C.D.; Avaliação da Uniformidade e Qualidade do Controle
Tecnológico do Concreto Efetivado em Laboratórios. In: Anais do 55º Congresso Brasileiro
do Concreto CBC 2013. Anais: IBRACON-2013. ISSN 2175-8182

2717

HELENE, P.R.L.; TERZIAN, P. Manual de dosagem e controle de concreto. São Paulo:
PINI, 1995.
MAURY, M. B.; BLUMENSCHEIN, R. N. Produção de cimento : Impactos à saúde e ao meio
ambiente. Sustentabilidade Em Debate, v. 3, n. 1, p. 75–96, 2012. Brasília.
MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. Concreto: Microestrutura, Propriedades e Materiais.
São Paulo: Ibracon, 2008.
MELHADO, Silvio B., OLIVEIRA, Otávio J. Gestão da Qualidade Tópicos Avançados. 1 ed.
São Paulo: CENCAGE Learning. 2009, 243.p ISBN13: 9788522103867.
ROCHA, L.J.J, Qualidade na Construção Civil - Conceitos e Referenciais. Boletim Técnico
da Escola Politécnica da USP. BT/PMI, 1993. São Paulo, 1993 – ISSN 0103-9830.

2718

ÁREA TEMÁTICA
TECNOLOGIA DE SISTEMAS PREDIAIS

http://doi.org/10.17012/entac2014.86

USOS FINAIS DE ÁGUA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE
SOCIAL NO SUL DO BRASIL
MARINOSKI, Ana Kelly (1); SILVA, Arthur Santos (2); VIEIRA, Abel Silva (3);
GHISI, Enedir (4)
Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil, Laboratório de Eficiência
Energética em Edificações
(1) anakmarinoski@gmail.com (2) arthurssilva07@gmail.com (3) sv.abel@gmail.com (4)
enedir@labeee.ufsc.br

RESUMO
O conhecimento dos padrões de uso da água em edificações é essencial para planejar eficazmente as
necessidades de melhorias e incentivar ações de racionalização do uso da água. Este artigo tem por objetivo
caracterizar o consumo e estimar os usos finais de água em uma amostra de 48 habitações de interesse
social, localizadas na região de Florianópolis-SC. Os dados foram coletados através de aplicação de
questionários com os moradores das residências participantes da pesquisa e medição da vazão de água dos
aparelhos sanitários existentes. Os resultados obtidos indicaram que o chuveiro foi o aparelho sanitário
responsável pela maior parcela de consumo de água nas residências, representando 33% do total dos usos
finais médios. As famílias com renda de até três salários mínimos consumiram em média 152 L/hab.dia,
enquanto famílias com renda entre três e cinco salários mínimos, 111 L/hab.dia. As famílias com renda
acima de cinco salários mínimos consumiram em média 113 L/hab.dia. Os dados obtidos neste estudo
poderão ser utilizados para aperfeiçoar a previsão da demanda futura e desenvolver programas de
conservação da água nesta tipologia de edificação.
Palavras-chave: padrões de consumo de água, usos finais de água, características socioeconômicas,
habitações de interesse social.

ABSTRACT
Knowing water consumption patterns in buildings is a key information for planning the needs of
improvement and to encourage water conservation measures. This article aims to characterize the water
consumption pattern and end-uses in low-income houses in the region of Florianópolis-SC. Data were
collected by interviewing householders, as well as by measuring the flow rate of existing water fixtures and
appliances. The results indicated that the shower was the fixture with the largest water consumption in
households, i.e., about 33% of total water consumption on average. Households with incomes up to three
minimum wages consumed 152 L/capita.day on average; while households with income between three and
five minimum wages, 111 L/capita.day. Households with incomes over five minimum wages consumed 113
L/capita.day of water on average. The results of this study can be used to estimate the consumption of water
for new buildings as well as to develop integrated water management strategies in low income
developments in Florianópolis.
Keywords: water consumption pattern, water end-uses, socioeconomic characteristics, low-income houses.

1

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de estratégias eficientes para reduzir o consumo de água está
vinculado à caracterização dos usos finais de água. A partir deste conhecimento é possível
avaliar os principais aparelhos responsáveis pelo uso da água e priorizar o
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desenvolvimento de tecnologias para se gerar uma maior economia efetiva (ROCHA et
al., 1998).
Além disso, os usos finais de água são úteis para que possam ser caracterizadas e
avaliadas ações para a redução da demanda de água e desperdícios gerados nas
habitações, bem como as possíveis fontes alternativas de água. Também são essenciais
para a identificação da parcela da demanda total que pode ser economizada através de
fontes alternativas de água (WILLIS et al., 2013).
Cada população, região, país apresenta padrões de consumo de água próprios; assim, o
levantamento de usos finais específicos em cada estudo é decisivo para a previsão da
demanda de água (INMAN; JEFFREY, 2006). As ações de gestão da demanda e uso
racional de água são mais eficientes de acordo com o público a que se destinam. Por isso,
conhecer os fatores que interferem na demanda por água de comunidades de interesse
social, qual a sua percepção sobre a situação da água e a necessidade de usá-la de forma
consciente, permitirá estabelecer estratégias para implementação de uso racional para esta
parcela da população (GARCIA et al., 2010).
Com o aumento do poder aquisitivo das populações de baixa renda poderá ocorrer uma
elevação da demanda de água nas cidades. Com o desenvolvimento de novas políticas
públicas habitacionais, o uso racional de água em habitações de interesse social tem
potencial para reduzir a demanda nos sistemas públicos de água e esgoto. Deste modo, a
caracterização do consumo de água nessas habitações pode ser uma medida importante
para promover a economia de água potável em escala urbana.
No entanto, são escassos os estudos que apresentam dados de usos finais de água em
habitações de interesse social. No Brasil, na região metropolitana de Salvador, Bahia,
Cohim et al. (2009) avaliaram os usos finais de água em dez residências de baixa renda.
Os resultados da pesquisa indicaram que ocorre maior consumo na pia da cozinha (29%),
seguido da bacia sanitária (23%) e do chuveiro (21%). A lavanderia e o lavatório
representaram 17% e 10% do consumo de água, respectivamente. A renda familiar
verificada era de até dois salários mínimos, sendo que a maioria (78%) possuía renda de
até um salário mínimo. O consumo de água por habitante variou entre 74,3 e 86,0
L/hab.dia, com média de aproximadamente 80,0 L/hab.dia.
Em outro estudo, Ywashima et al. (2006) caracterizaram o uso de água em 27 residências
unifamiliares de interesse social localizadas na cidade de Paulínia, São Paulo. Observouse que o consumo mensal de água nas residências investigadas variou de 3 a 25 m3/mês,
enquanto o indicador de consumo variou de 46 a 309 L/hab.dia. Os valores médios
obtidos de consumo mensal e consumo per capita foram 12 m3 e 113 L/hab.dia,
respectivamente.
Dantas et al. (2006) analisaram os hábitos de consumo de água em 19 residências
unifamiliares de interesse social em Itajubá, Minas Gerais. Os dados foram coletados
através de entrevistas com os usuários. O indicador de consumo médio encontrado foi de
117 L/hab.dia (variando de 80 a 133 L/hab.dia), correspondendo a um consumo médio de
11,6 m3/mês.
No cenário internacional são raros estudos abordando os usos finais de água em
residências de interesse social. A maioria dos estudos existentes avalia o consumo de água
em residências unifamiliares e multifamiliares de médio padrão (GHISI; OLIVEIRA,
2007; GHISI; FERREIRA, 2006; LEE et al., 2012; BEAL et al., 2013; MATOS et al.,
2013). Portanto, nota-se que ainda são poucos os estudos sobre consumo de água que
apresentam os usos finais e consumo de água per capita em habitações de interesse social.
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Assim, torna-se necessário investigar os padrões de consumo de água em conjunto com
os dados socioeconômicos nessa tipologia de edificação.
2

OBJETIVO

Este artigo tem como objetivo caracterizar o consumo de água e estimar os usos finais de
água em habitações de interesse social localizadas na região da Grande Florianópolis, sul
do Brasil.
3

MÉTODO

O consumo de água e os usos finais foram avaliados por meio de pesquisas de campo, ou
seja, entrevistas com membros das famílias e análise de aparelhos sanitários. As
entrevistas foram realizadas com objetivo de determinar a duração e a frequência de uso
de cada aparelho ou equipamento, bem como coletar informações sobre o histórico de
consumo mensal de água registrado pela concessionária de água local. A análise dos
aparelhos foi realizada para determinar tanto a vazão de chuveiros e torneiras, quanto o
consumo de água por ciclo de lavadoras de roupas e bacias sanitárias.
3.1

Análise socioeconômica

As residências avaliadas são habitações de interesse social localizadas na região de
Florianópolis, Santa Catarina, região sul do Brasil como mostra a Figura 1.
Figura 1 – Localização das residências avaliadas
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Jardim Aquarius
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obtidos
em
levantamentos realizados pela
Rede de Pesquisa 22 da
Financiadora de Estudos e
Projetos – FINEP – financiada
dentro da Chamada Pública
Saneamento
Ambiental e
Habitação do edital 07/2009. A
referida rede tem como foco de
estudo “Uso racional de água e
eficiência
energética
em
habitações de interesse social”.

Fonte: Do Autor (2014)

As famílias moradoras nas habitações selecionadas para o estudo atenderam ao menos
um dos seguintes critérios: (i) Preferencialmente, possuir renda familiar igual ou inferior
a 3 salários mínimos (3 x R$ 622,00 = R$ 1,866,00 – abril de 2012); (ii) Residir em área
de interesse social (ex.: área de interesse social (favelas) ou rua com diversas residências
de baixa renda); (iii) Possuir residência financiada pelo programa Minha Casa Minha
Vida (BRASIL, 2011) ou outro programa habitacional público para famílias de baixa
renda.
3.2

Caracterização dos usos finais de água

Os usos finais de água foram determinados por meio de entrevistas com aplicação de
questionários aos moradores das residências para determinar a frequência e o tempo de
utilização dos aparelhos sanitários. Para equipamentos e aparelhos usados em base diária,
os moradores foram convidados a descrever o padrão de consumo horário e estimar a
frequência média de eventos ou duração total de uso em cada hora do dia. Para
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equipamentos e aparelhos usados em base semanal ou mensal, os moradores estimaram a
respectiva frequência de utilização por semana ou mês.
Além disso, a vazão e o consumo de água por ciclo para cada aparelho foi determinada
através de uma avaliação in loco. As vazões de água habituais foram calculadas
solicitando-se às famílias que abrissem as torneiras e os chuveiros três vezes nas vazões
típicas usadas, e em seguida através da medição do volume total ao longo de 10 segundos
para cada um dos três eventos. A partir das três vazões medidas, uma vazão média foi
calculada. Além disso, informações sobre o consumo de água por ciclo de lavadoras de
roupa e bacias sanitárias com caixa de descarga foi obtido a partir das especificações
técnicas do produto ou no catálogo do Programa de Eficiência Energética Brasileira
(PROCEL, 2012). A vazão das bacias sanitárias com válvula de descarga foi considerada
igual a 1,7 L/s de acordo com norma brasileira NBR 5626 (ABNT, 1998).
O consumo mensal de água em cada aparelho foi calculado multiplicando-se ou sua
respectiva vazão média e tempo de uso total estimado por mês, ou seu respectivo consumo
médio de água por ciclo e estimativa do número de eventos por mês, de acordo com a Eq.
1.
𝐶 =𝑄×𝑡 =𝑐×𝐹

(1)

onde: C = consumo mensal de água (m³/mês);
Q = vazão média (L/s);
t = tempo total de utilização (segundos/mês);
c = consumo de água por ciclo (L/ciclo);
F = frequência de uso (ciclo/mês).
A estimativa do consumo de água em bacias sanitárias com válvula de descarga foi
calculada multiplicando-se a vazão de água deste aparelho indicada pela NBR 5626
(ABNT, 1998) pelo tempo médio de uso da válvula de descarga nas residências.
Para representar os usos finais de água, os resultados foram apresentados como médias
com intervalo de confiança de 90%. O intervalo de confiança foi calculado usando a
distribuição t de Student, considerando um grau de liberdade igual ao tamanho da amostra
menos um (isto é, n-1). Os cálculos foram realizados utilizando o programa
computacional Minitab 16 (2010). Os intervalos de confiança foram determinados
também para cada faixa de renda estudada. Usos finais de água foram classificados em
potável (pia de cozinha, lavatório e chuveiro) e não potável (bacias sanitárias, tanque,
torneira externa e lavadora de roupas).
4
4.1

RESULTADOS
Características socioeconômicas das famílias

As características socioeconômicas das famílias pesquisadas estão ilustradas na Figura 2.
A renda familiar mensal máxima verificada foi igual a R$ 8000,00, enquanto a renda per
capita máxima foi igual a R$ 4000,00. Estes valores máximos são valores considerados
discrepantes porque os valores médios são consideravelmente mais baixos, próximos de
R$ 4100,00 para a renda total, e de R$ 1000,00 para a renda per capita, para a faixa de
renda 3. O número de ocupantes variou de um a seis moradores por residência, sendo que
o número mediano verificado foi de quatro moradores. A mediana da renda familiar é de
aproximadamente R$ 2000,00 e a mediana da renda per capita é de aproximadamente R$
650,00.
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Figura 2 – Características socioeconômicas da amostra

Entre as diferentes
faixas de renda, podese notar que o número
médio de ocupantes
aumenta com a renda
familiar. O consumo
de água tem uma
amplitude
mais
elevada na primeira
faixa de renda. A
própria renda familiar
tem maior amplitude
na terceira faixa de
renda.

Fonte: Do Autor (2014)

4.2

Aparelhos sanitários existentes

As residências avaliadas estavam equipadas com os seguintes aparelhos sanitários: pia de
cozinha, chuveiro, bacia sanitária, lavatório, lavadora de roupas, torneira externa e tanque.
Entre as famílias estudadas, 77% possuíam lavadora de roupas, 45% apresentaram bacia
sanitária com caixa de descarga (caixa acoplada ou caixa suspensa), e 55% das residências
apresentou bacias sanitárias com válvula de descarga. Além disso, apenas 30% das
residências usam água para usos finais externos, como irrigação e lavagem do carro.
4.3

Padrão de consumo de água

O consumo de água nas 48 famílias estudadas foi igual a 132,3 L/hab.dia. A Figura 3
ilustra o total e os padrões de consumo de água per capita, bem como a classificação de
renda (faixas de renda 1, 2 e 3), para as residências estudadas.
Figura 3 – Padrões de consumo de água e classificação de renda nas residências.

Fonte: Do Autor (2014)

Em geral, o consumo total de água estava relacionado com o padrão de ocupação da
residência, no qual quanto maior o tempo da permanência dos moradores em casa, maior
era o consumo de água. Resultados semelhantes foram descritos por Vieira (2012) para
famílias de baixa renda em Florianópolis. Em 33% das residências avaliadas o consumo
total mensal de água foi de até 10 m³. Essas famílias não têm nenhum incentivo
econômico para reduzir o seu consumo de água ou utilizar fontes alternativas, pois a
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companhia de água local cobra uma taxa fixa para o consumo total de água, igual a 10
m³/mês por residência. A Figura 4 mostra que não existe uma correlação entre o consumo
de água e a renda familiar para a amostra estudada.
Figura 4 – Correlação entre o consumo médio de água per capita e renda das
famílias.

Fonte: Do Autor (2014)

Para a faixa de renda de até três salários mínimos, houve uma diferença de 410 L/hab.dia
entre as habitações; para a faixa de renda de três a cinco salários mínimos, a diferença foi
de 162 L/hab.dia entre as habitações. Acima de cinco salários mínimos, a diferença foi de
121 L/hab.dia. Essas diferenças indicam a heterogeneidade da amostra, apesar da divisão
dos dados pelas condições financeiras das famílias. Para a faixa de renda de até três
salários, por exemplo, há grande amplitude de variação no consumo per capita. Padrões
similares de consumo de água são descritos em outros estudos realizados no Brasil
(DANTAS et al., 2006; YWASHIMA et al., 2006; VIEIRA, 2012).
4.4

Usos finais de água

Por meio de medição in loco nos aparelhos hidráulicos foi determinada a vazão de
chuveiros e torneiras, conforme apresentado na Tabela 1. O consumo de água por ciclo
estimado para lavadora de roupas e bacias sanitárias é mostrado na Tabela 2.
Tabela 1 – Vazão de água dos
aparelhos sanitários.

Tabela 2 – Consumo de água por ciclo em
aparelhos sanitários.

Vazão (L/s)
Equipamento

Média

Chuveiro
0,07
Lavatório
0,08
Pia
0,09
Tanque
0,13
Torneira externa
0,17
Fonte: Do Autor (2014).

Desvio
padrão
0,03
0,04
0,05
0,13
0,11

Equipamento
Bacia sanitária com
válvula de descarga
Bacia sanitária com
caixa acoplada
Lavadora de roupas

Consumo de água (L/ciclo)
Desvio
Média
padrão
6,2

1,4

11,5

2,6

102,5

50,2

A vazão dos aparelhos sanitários variou significativamente entre as residências estudadas
(Tabela 1). Essa variação foi maior para os usos finais que geralmente são operados em
suas vazões máximas, ou seja, tanque e torneira externa. As vazões médias para estes
equipamentos foram altas, 0,13 e 0,17 L/s, respectivamente, como são normalmente
operados em sua capacidade máxima, a fim de realizar de forma mais rápida a função
pretendida (por exemplo, encher um balde ou regar as plantas). Portanto, a vazão destes
dois aparelhos depende da capacidade máxima de fornecimento de água dos sistemas
hidráulicos prediais de acordo com as suas características, incluindo: (i) fornecimento
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urbano de água direto ou indireto; (ii) perda de carga nos componentes hidráulicos; (iii)
tipo de torneira. Uma tendência semelhante foi observada para o consumo de água por
ciclo dos aparelhos sanitários (Tabela 2). Tal parâmetro apresentou variação maior para
lavadora de roupas, pois o seu volume é diretamente proporcional ao tipo de lavadora,
modelo e ciclo de lavagem utilizado.
A Tabela 3 mostra o indicador mensal do consumo de água per capita para cada aparelho,
onde a média e os limites superior e inferior são apresentados para as três faixas de renda.
Por exemplo, a lavadora de roupas, na faixa de renda 1, teve um consumo médio de água
e limite inferior e superior de 23,0, 11,9 e 34,0 L/hab.dia, respectivamente. A Tabela 4
mostra a média e o limite superior e inferior para o consumo de água diário em aparelhos
sanitários. A Figura 5 mostra os usos finais de água para cada família avaliada.
Tabela 3 – Consumo médio de água per capita, limite inferior e superior por
aparelho sanitário.
Renda 1 (L/hab.dia)
Equipamento

*

LI
90%

Renda 2 (L/hab.dia)

**

Média

*

LS
LI
Média
90% 90%

**

LS
90%

Renda 3 (L/hab.dia)
LI*
Média
90%

LS**
90%

Chuveiro
58,5
79,4 100,3 33,7 53,7
73,7 27,1 39,7
52,3
Bacia sanitária
37,5
46,0 54,5 19,7 25,4
31,2 11,8 19,5
27,2
Pia
35,0
45,1 55,3 15,1 22,6
30,1 12,9 19,3
25,6
Lavadora de roupas 11,9
23,0 34,0 4,7
20,9
37,0
3,9
7,2
10,5
Lavatório
5,3
7,8
10,4 3,8
7,1
10,4
0,0
1,0
2,0
Tanque
2,4
6,1
9,8
0,8
2,3
3,9
0,4
0,9
1,4
Outros
1,9
3,3
4,7
0,2
0,5
0,9
1,0
1,9
2,8
Torneira externa
0,7
2,3
3,9
0,1
1,2
2,3
2,3
5,8
9,2
Fonte: Do Autor (2014). *LI é o limite inferior da média com 90% de confiabilidade; **LS é o limite
superior da média com 90% de confiabilidade.

Tabela 4 – Consumo médio diário de água, limite inferior e superior por aparelho
sanitário.
Renda 1 (L/dia)
Renda 2 (L/dia)
Renda 3 (L/dia)
*
**
*
**
*
Equipamento
LI
LS
LI
LS
LI
LS**
Média
Média
Média
90%
90% 90%
90% 90%
90%
Chuveiro
127,8 148,4 169,0 103,2 147,8 192,3 108,8 163,4
218,0
Bacia sanitária
83,2 96,8 110,5 63,5 78,6 93,7 48,7 88,4
128,0
Pia
80,5 99,8 119,2 45,1 65,1 85,2 59,9 70,4
80,9
Lavadora de roupas
45,8 63,2
80,7 25,7 69,5 113,3 16,4 38,8
61,2
Lavatório
16,4 30,4
44,3 12,2 25,5 38,8 6,4
9,7
13,0
Tanque
16,3 21,7
27,2 13,7 21,0 28,3 0,0
15,9
36,8
Torneira externa
11,1 19,9
28,7 10,0 20,8 31,7 28,4 53,5
78,7
Outros
4,9
8,8
12,8
0,8
2,0
3,1
4,4
9,1
13,7
Fonte: Do Autor (2014). *LI é o limite inferior da média com 90% de confiabilidade; **LS é o limite
superior da média com 90% de confiabilidade.

Os usos não potáveis (bacias sanitárias, tanque, torneira externa e lavadora de roupas)
foram equivalentes em média 42-45% do consumo total de água nas residências. Todos
estes usos não potáveis poderiam ser abastecidos por água pluvial como fonte alternativa
de água. A água cinza produzida a partir de efluentes dos chuveiros, lavatórios e lavadora
de roupas poderia fornecer 23-32% da demanda total de água nas habitações. Portanto,
há um grande potencial de uso de água cinza como fonte alternativa de abastecimento de
água em tanque, bacia sanitária e torneiras externas, pois a capacidade de fornecimento
ultrapassa a demanda.
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Figura 5 – Usos finais médios de água na amostra de residências.

Fonte: Do Autor (2014)

A Tabela 5 apresenta os usos finais de água para cada aparelho e os limites do intervalo
de confiança para cada faixa de renda. Em média, chuveiro e a bacia sanitária representam
os maiores usos finais de água para todas as faixas de renda. No entanto, nas faixas de
renda 1 e 3, o terceiro maior uso final é a pia da cozinha; ainda, para a faixa de renda 2,
o terceiro maior uso final é a lavadora de roupas.
Tabela 5 – Usos finais de água médios, limites inferiores e superiores com 90% de
confiabilidade.
Renda 1 (%)
Renda 2 (%)
Renda 3 (%)
LI*
LS** LI*
LS**
LI*
LS**
Média
Média
Média
90%
90% 90%
90%
90%
90%
Chuveiro
26
30
35
24
34
45
24
36
49
Bacia sanitária
17
20
23
15
18
22
11
20
29
Pia
16
20
24
10
15
20
13
16
18
Lavadora de roupas
9
13
16
6
16
26
4
9
14
Tanque
3
6
9
3
6
9
1
2
3
Lavatório
3
4
6
3
5
7
0
4
8
Torneira externa
2
4
6
2
5
7
6
12
18
Outros
1
2
3
0
0
1
1
2
3
Fonte: Do Autor (2014). *LI é o limite inferior da média com 90% de confiabilidade; **LS é o limite
superior da média com 90% de confiabilidade.
Equipamento

Os chuveiros foram os aparelhos com maior consumo de água entre as famílias, em média
30 a 36%, variando entre 24 a 49% no limite inferior e superior com 90% de
confiabilidade. O segundo maior equipamento consumidor de água a bacia sanitária de
11 a 29%, seguido de pia da cozinha, de10 a 24%. Em média de 67 a 72% do consumo
de água nas famílias de baixa renda estudadas é destinado para estes três maiores usos
finais. No entanto, a contribuição de cada aparelho para o consumo total de água variou
consideravelmente entre as residências.
Utilizando-se intervalos de confiança, estimou-se a variabilidade do padrão de consumo
de água para cada aparelho. Por exemplo, o uso de chuveiro em famílias classificadas na
faixa de renda 1 representou, em média, 30% do consumo de água, que varia entre 26%
e 35%, com um intervalo de confiança de 90%. Pia de cozinha e bacia sanitária
apresentaram padrões de consumo mensal de água relativamente semelhantes.
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5

CONCLUSÕES

Este artigo caracterizou o padrão de consumo de água e os usos finais de água em uma
amostra de 48 residências de baixa renda na região metropolitana de Florianópolis-SC.
Os resultados indicaram que o chuveiro foi o aparelho sanitário responsável pela maior
parcela do consumo de água nas residências. O padrão de consumo de água foi associado
ao padrão de ocupação das residências, onde se constatou que quanto maior o tempo de
permanência dos moradores nas residências, maior era o consumo de água.
Com base na análise de usos finais de água, foi possível investigar a demanda de água
não potável das habitações em conjunto com os respectivos dados socioeconômicos das
famílias analisadas. Constatou-se que houve diferença de até 26% de consumo médio de
água per capita entre as diferentes faixas de renda avaliadas. Padrões similares de
consumo de água per capita foram encontrados em outros estudos brasileiros. As famílias
com renda de até três salários mínimos consumiram em média 152 L/hab.dia enquanto,
famílias com renda entre três e cinco salários mínimos, 111 L/hab.dia. As famílias com
renda acima de cinco salários mínimos consumiram em média 113 L/hab.dia.
Os resultados deste estudo podem ser usados para estimar o consumo de água para novas
habitações, bem como a desenvolver estratégias integradas de gestão da água em
empreendimentos de baixa renda em Florianópolis. Esses dados também podem ser
utilizados para campanhas de sensibilização sobre práticas de conservação de água entre
famílias de baixa renda.
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RESUMO
Muitas empresas da cadeia produtiva da construção civil ainda têm como desafio a adoção dos conceitos
de qualidade, desempenho, sustentabilidade, comissionamento, coordenação de projeto, gerenciamento de
execução e gerenciamento de facilidades para a solução de problemas sociais, ambientais e econômicos,
resultantes de suas atividades nas fases de planejamento, projeto, execução, operação e manutenção e
renovação ou demolição. O comissionamento é um processo que atua em conjunto com a coordenação do
projeto, o gerenciamento de execução e o gerenciamento de facilidades, para atender aos requisitos de
projeto do proprietário, documentar as fases do ciclo de vida do empreendimento, capacitar os profissionais
de operação e manutenção, com o objetivo de evitar as falhas, diminuir desperdícios e retrabalhos, melhorar
a qualidade, o desempenho e a sustentabilidade. O processo de comissionamento é mais difundido em
sistemas prediais de ar condicionado e iluminação tendo como meta a alta eficiência energética e a
economia de água. No Brasil o processo de comissionamento de sistemas prediais hidrossanitários é pouco
utilizado. Neste contexto, o objetivo deste artigo é mostrar a inter-relação entre os processos de
comissionamento, coordenação de projetos, gerenciamento de execução, gerenciamento de facilidades e os
objetivos da qualidade, desempenho, sustentabilidade e o impacto de sua aplicação em sistemas prediais
hidrossanitários. Para realização deste artigo exploratório, utilizou-se a pesquisa bibliográfica. O resultado
é apresentado por meio da proposição de uma figura de inter-relacionamento das relações existentes entre
as premissas, as etapas do ciclo de vida, as fases e os processos do empreendimento para demonstrar em
que momento executa-se o processo de comissionamento. Este trabalho contribuirá para difundir o conceito
de comissionamento e embasar um modelo de processo de comissionamento para sistemas prediais
hidrossanitários.
Palavras-chave: comissionamento, sistemas prediais, qualidade, desempenho, sustentabilidade.

ABSTRACT
Many companies in the supply chain of construction have as challenge the use of the concepts of quality,
performance, sustainability, commissioning, project management, management execution and management
facilities for solving social, environmental and economic problems resulting from its activities phases of
planning, design, implementation, operation and maintenance and renovation or demolition.
Commissioning is a procedure that works in conjunction with the coordination of the project, management
execution and facilities management for attend requirements of project owner, documenting the phases of
the life cycle of the enterprise, empowering professionals to operation and maintenance, in order to prevent
failures, reduces waste and re-works, improve quality, performance and sustainability. It should be
executed in conjunction with other processes - project coordination, management execution and
management facilities. The commissioning process is more widespread in building air conditioning systems
and lighting to aim high-energy efficiency and water savings. In Brazil, the process of commissioning of
water supply and drainage building systems is few used. In this context, the aim of this article is to present
the interrelationship between the processes of commissioning, project management, execution
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management, facilities management and objectives quality, performance, sustainability and the impact of
its application in water supply and drainage building systems. In order to develop this exploratory article,
it was used the literature. The result is presented by proposing a figure of inter-relationship of the
relationship between the premises, the stages of the life cycle stages and processes of the enterprise in order
to demonstrate the correct time to use the commissioning process. This work contribute to spread the
concept of commissioning and to support a model of commissioning building systems for water supply and
drainage building process.
Keywords: Commissioning, building systems, quality, performance, sustainability.

1

INTRODUÇÃO

Em 2014, a região metropolitana de São Paulo apresenta uma das piores crises de escassez
de água. Para evitar as anomalias e falhas, e controlar o desperdícios de água em
empreendimentos o sistema hidrossanitário deve ser projetado, executado e mantido
tendo-se como premissa os conceitos de comissionamento, de sustentabilidade, da
qualidade e do desempenho.
Algumas anomalias e falhas provocam desperdício, contaminação ou mau funcionamento
dos sistemas prediais hidráulicos tais como: vazamentos, deficiências de pressão e vazão,
rompimento de fechos hídricos, super e subdimensionamento, dentre outras.
Os avanços tecnológicos têm aumentado a complexidade dos sistemas prediais, o que
contribui para o aumento da incidência de manifestações patológicas Gnipper (2010).
Segundo Saes (2006), as falhas identificadas no início de operação do empreendimento
associadas aos problemas relacionados às condições de saúde do ambiente construído,
energia e segurança, com consequente perda de inserção no mercado imobiliário tem
motivado a implementação do processo de comissionamento em diversos tipos de
empreendimentos.
O comissionamento de instalações, sistemas e equipamentos integra as boas práticas de
engenharia, que tem o objetivo a entrega ao usuário final um ambiente seguro e funcional
de acordo com requisitos de projeto do proprietário (NASCIMENTO, 2005).
Este artigo, por meio de pesquisa exploratória e proposição de figura que apresenta o
inter-relacionamento dos processos de comissionamento, coordenação de projeto,
gerenciamento de execução e gerenciamento de facilidades para atingir os objetivos da
qualidade, desempenho e sustentabilidade, tem como objetivo mostrar a importância do
emprego simultâneo.
2

COMISSIONAMENTO, COORDENAÇÃO DE PROJETO,
GERENCIAMENTO DE EXECUÇÃO, GERENCIAMENTO DE
FACILIDADES, QUALIDADE, DESEMPENHO E SUSTENTABILIDADE

Em uma primeira análise, conforme apresentado na Figura 1 a relação existente entre o
comissionamento, coordenação de projetos, gerenciamento de execução, gerenciamento
de facilidades é que são processos e juntos são executados para alcançar a qualidade, o
desempenho e a sustentabilidade de um empreendimento, que são objetivos.
Observa-se que comissionamento, coordenação de projetos, gerenciamento de execução,
gerenciamento de facilidades são processos que interagem para os mesmos objetivos, que
devem ser obtidos com a interação da qualidade, do desempenho e da sustentabilidade.
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Figura 1 – Relação inicial entre comissionamento, coordenação de projetos,
gerenciamento de execução, gerenciamento de facilidades, qualidade, desempenho
e sustentabilidade

Fonte: autor

Observa-se que comissionamento, coordenação de projetos, gerenciamento de execução,
gerenciamento de facilidades são processos que interagem para os mesmos objetivos, que
devem ser obtidos com a interação da qualidade, do desempenho e da sustentabilidade.
No entanto, na maioria dos empreendimentos nacionais, os processos, são executados
separadamente. Objetiva-se a qualidade, o desempenho e a sustentabilidade, porém não
se observa a inter-relação existente entre os processos, os objetivos e o processo-objetivo.
Segundo Fossati (2008) o primeiro ponto a ser considerado é que os objetivos de
qualidade, desempenho e sustentabilidade dos empreendimentos, devem ser propostos
desde as etapas iniciais de planejamento e projeto, prosseguirem durante a execução, com
a participação dos profissionais responsáveis pela operação e manutenção dos
empreendimentos. O planejamento e o projeto do empreendimento figuram como etapas
fundamentais, onde se têm oportunidades de discutir soluções integradas para atingir um
determinado nível de desempenho durante a vida útil do empreendimento, e considerar
os aspectos ambientais, sociais, econômicos, o entorno, a gestão dos recursos e a
especificação dos materiais.
2.1

Comissionamento

Comissionamento é um processo para atender aos requisitos de projeto do proprietário,
documentar as fases do ciclo de vida do empreendimento, capacitar os profissionais de
operação e manutenção, com o objetivo de evitar falhas, diminuir desperdícios e
retrabalhos, melhorar a qualidade, o desempenho e a sustentabilidade.
Pode ser utilizado em momentos diferentes do ciclo de vida do empreendimento, recebe,
segundo Baechler e Farley (2011), as seguintes denominações:


Comissionamento é o processo utilizado em empreendimentos que serão
construídos ou sofrerão grande obra de renovação.



Recomissionamento é o comissionamento periódico para empreendimentos que
já foram comissionados anteriormente.



Retrocomissionamento refere-se ao comissionamento dos empreendimentos
existentes que não foram comissionados anteriormente.

Enquanto no novo empreendimento o comissionamento focaliza-se em assegurar que os
novos sistemas sejam totalmente integrados, testados e operados corretamente, no
empreendimento existente o comissionamento identifica as deficiências dos sistemas e
equipamentos existentes e faz recomendações para melhorar o desempenho e assegurar a
operação (BAECHLER; FARLEY, 2011).
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O processo de comissionamento é executado por uma equipe multidisciplinar e não por
um único profissional, sendo que o agente comissionador deve ser um profissional com
experiência em execução e capacitado em comissionamento e comunicação.
O processo de comissionamento deve ser iniciado na fase de planejamento e terminar pelo
menos um ano após o início da operação do empreendimento, segundo as seguintes etapas
do empreendimento:

2.2



as atividades de comissionamento durante a fase de planejamento é a base para o
processo de comissionamento e são essenciais para a operação do
empreendimento (GRONDZIK, 2009);



as principais atividades durante a fase do projeto incluem o desenvolvimento da
base de projeto, o desenvolvimento contínuo e a ampliação do plano de
comissionamento, a inclusão de atividades de comissionamento, os documentos
de execução e a verificação de documentos de projeto. O principal objetivo
durante a fase de projeto é verificar se as decisões de projeto estão de acordo com
os requisitos de projeto do proprietário (GRONDZIK, 2009);



a fase de execução inclui testes de verificação do equipamento selecionado e
sistemas, capacitação de profissionais de operação e manutenção, elaboração de
um manual dos sistemas, atualização do plano de validação, e a atualização dos
requisitos de projeto do proprietário (ÁGÚSTSSON; JENSEN, 2012);



nas fases de operação e manutenção deve-se executar o recomissionamento para
empreendimentos que já sofreram comissionamento ou retrocomissionamento
para empreendimentos que não foram comissionados anteriormente. Mas no
último caso, se o empreendimento for totalmente reformado executa-se o
comissionamento propriamente dito;
Coordenação de projeto

Um dos pontos geradores de falhas nos sistemas prediais hidráulicos é a falta de
comunicação entre os envolvidos e a incompatibilidade entre os projetos. Uma das
ferramentas utilizadas para minimizar estes problemas é a coordenação de projeto,
conceituada por Melhado et al. (2011) como a atividade de suporte ao desenvolvimento
do processo de projeto voltada à integração dos requisitos de desempenho e das decisões
de projeto.
A coordenação de projeto tem como objetivo fomentar a interatividade na equipe de
projeto e melhorar a qualidade dos projetos assim desenvolvidos. Cabe à coordenação
garantir que as soluções técnicas desenvolvidas pelos projetistas de diferentes
especialidades sejam congruentes com as necessidades e objetivos do cliente, compatíveis
entre si e com a cultura construtiva das empresas construtoras que serão responsáveis
pelas respectivas obras. A coordenação de projeto deve ser exercida durante todo o
processo de projeto.
Enquanto a coordenação tem como objetivo fomentar a interatividade na equipe de
projeto e melhorar a qualidade dos projetos desenvolvidos, o comissionamento é um
processo sistemático para garantir, por meio da verificação e documentação, que todos os
sistemas operem de forma interativa, desde a fase de concepção até pelo período mínimo
de um ano após o início da operação do edifício (GSA, 2005).
2.3

Gerenciamento de execução

O gerenciamento de execução aborda o processo logístico do canteiro de obras e execução
do empreendimento. Entre as atividades desenvolvidas citam-se: o controle do
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cronograma, dos custos e da qualidade da execução; o planejamento do canteiro de obras,
o planejamento do almoxarifado, do recebimento e da devolução de materiais; o
gerenciamento dos recursos humanos do canteiro de obra; gerenciamento da segurança
no trabalho; a gestão dos resíduos e a assessoria na entrega do empreendimento.
2.4

Gerenciamento de facilidades

O gerenciamento de facilidades, também conhecida como facilities management,
segundo Graça (2012), tem por finalidade o planejamento e a operação de processos
eficientes, integrando edificações, equipamentos e serviços e efetivar a consecução dos
propósitos das organizações.
O processo de comissionamento beneficia o gerente de facilidades porque torna a gestão
simplificada com as bases da operação e manutenção perfeitamente documentadas e
treinadas (DOMINGUES, 2008).
2.5

Qualidade

O conceito de qualidade está genericamente associado à satisfação do cliente com um
determinado bem, quer seja produto ou serviço, e se aproxima do conceito de desempenho
na medida em que se vincula à adequação ao uso desse bem (GNIPPER, 2010).
Nos Sistemas Prediais Hidráulicos, como de outros subsistemas, a qualidade está
relacionada com o processo de melhoria contínua que se inicia na identificação dos
clientes e fornecedores e estende-se em todas demais etapas: concepção, uso, operação e
manutenção, com o objetivo de determinar as exigências de cada qual, relativas ao fluxo
de produtos, serviços e informações. São exemplos de informações relevantes as
exigências dos clientes, o método construtivo adotado, fluxos para a compatibilização dos
projetos, especificações dos componentes, modificações na fase de execução, etc.
(GNIPPER, 2010).
2.6

Desempenho

Segundo a NBR 15575-1 (ABNT, 2013) o desempenho é o comportamento em uso de
uma edificação e de seus sistemas. Os requisitos de desempenho são condições que
expressam qualitativamente os atributos que a edificação e seus sistemas devem possuir,
a fim de poderem satisfazer as exigências do usuário. Os critérios de desempenho são
especificações quantitativas dos requisitos de desempenho, expressos em termos de
mensuráveis, a fim de serem objetivamente determinados.
Para o desempenho com sucesso de um empreendimento, o envolvimento preliminar de
todos os membros da equipe de projeto é essencial. Por esta razão, a presença dos
responsáveis pela operação também é essencial desde a fase inicial da realização do
empreendimento (FOSSATI, 2008). Mas, independentemente dos cuidados que se
possam ter no projeto do empreendimento, se os sistemas e equipamentos não forem
instalados corretamente, o empreendimento não terá o desempenho esperado (LOPES,
2011).
Um requisito de desempenho dos sistemas prediais hidráulicos é a facilidade de
manutenção e consequente acessibilidade aos seus componentes (GNIPPER, 2010).
2.7

Sustentabilidade

O Brasil inicia as primeiras ações relacionadas à construção sustentável. Entende-se que
o projeto e a execução de empreendimentos sustentáveis exigirão dos profissionais e
empresas uma organização diferente, que considere a possibilidade da realização do
projeto de forma integrada. Esse novo método de projeto implicaria mudanças que se
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estenderiam desde a organização de documentos até o treinamento dos operários no
canteiro de obras (SALGADO et al., 2012).
Para obtenção de empreendimentos mais sustentáveis é necessário fazer o uso racional de
recursos naturais tais como materiais, água e energia, utilizar materiais ecologicamente
corretos, atentar para o conforto dos usuários, reduzir os custos ao longo da vida útil do
empreendimento e alterar o mínimo possível o ambiente no qual estão inseridos os
empreendimentos (FOSSATI, 2008).
Por meio da análise dos conceitos de coordenação de projetos, comissionamento,
gerenciamento de execução, gerenciamento de facilidades, qualidade, desempenho e
sustentabilidade verifica-se a existência de uma relação entre estes conceitos que está
apresentada no próximo item.
3

RESULTADOS E DISCUSÕES

Na Figura 2 é apresentado um exemplo da relação entre qualidade, desempenho e
sustentabilidade, por meio da análise de uma torneira.
Figura 2 – Relação entre qualidade, desempenho e sustentabilidade

Fonte: autor

Conforme ilustrado na Figura 2, a torneira pode atender às expectativas do usuário com
relação à qualidade. Para o desempenho, além da qualidade, ela deve apresentar uma
vazão de água adequada, manutenibilidade, durabilidade e adequabilidade ao uso, dentre
outras.
Para a sustentabilidade é necessário abranger as implicações ambientais sociais e
econômicas. Para a torneira da Figura 2 a adoção de um arejador ou de um restritor de
vazão, ou de um registro regulador de vazão, que diminua a vazão, é um exemplo de
componente que em conjunto com a utilização em menor tempo obtém-se a redução no
volume de água consumido em busca conservação da água como objetivo da
sustentabilidade.
Segundo Cleto (2011) a utilização de soluções consagradas e boas práticas nas etapas de
projeto, execução e controle das obras contribui para a melhoria da qualidade,
desempenho e sustentabilidade.
Para do processo de comissionamento, segundo Assis (2010), devem-se ter claros os
objetivos e os resultados esperados de cada sistema predial instalado, que assegurem a
qualidade da instalação, operação e desempenho, mas reduz o número de falhas e paradas
inesperadas dos sistemas.
Para demonstrar a relação existente entre as fases do empreendimento, a coordenação de
projeto, o gerenciamento de execução, o gerenciamento de facilidade, o
comissionamento, o recomissionamento, o retrocomissionamento, a qualidade, o
desempenho e a sustentabilidade, utiliza como base as propostas de Molenaar; Vanegas e
Martinez (2000), Mogge Jr. (2004), Vanegas (2003), Carvalho (2007) e SECOVI e CBCS
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(2013), tendo-se como premissas do empreendimento os problemas, as necessidades e as
oportunidades, com soluções nas dimensões ambiental, social e econômica.
O ciclo de vida do empreendimento inicia-se na avaliação e definição dos objetivos e
termina com a reabilitação, que inicia um novo ciclo de vida, ou com a desconstrução.
Na literatura observa-se que nas fases do empreendimento a denominação de fase de
projeto é utilizada principalmente na coordenação de projetos. A fase de execução é
também difundida como fase de construção. Propõe-se o termo fase de renovação ou
demolição para delimitar a fase final do ciclo de vida do empreendimento.
O processo de coordenação de projeto, para melhor eficiência, deve ter início na fase de
planejamento, na etapa da avaliação dos objetivos. O término deve ocorrer no início da
fase de operação e manutenção, na etapa da entrega do empreendimento.
O gerenciamento de execução é iniciado na etapa de contrato e negociação das atribuições
da execução e termina com o turn over para o proprietário e usuários finais.
O gerenciamento de facilidades, em geral, é iniciado na fase de transição entre a execução
e a operação e manutenção, na etapa de entrega e star-up e termina com o fim do ciclo de
vida do empreendimento.
O comissionamento não se trata de uma fase adicional às fases dos processos existentes,
mas o processo que corre em paralelo com o processo de execução. Não é um evento
isolado de testes de um único equipamento. Não é um processo de start-up, segundo
ressaltado por Ágústsson e Jensen (2012) e Grondzik (2009). O comissionamento
provavelmente envolverá os testes, ajustes e balanceamento, a ferramenta de start-up e
testes de vários tipos, mas estes são apenas uma parte de processo de comissionamento
que ocorre em todas as fases de um empreendimento.
O processo de comissionamento iniciado na fase de planejamento de um novo
empreendimento reduz significativamente os custos relacionados com a execução. As
deficiências identificadas durante a fase de projeto, ao invés de na fase de operação, são
menos dispendiosas porque orientam o processo decisório e melhoram o custo-benefício
das medidas implantadas (BAECHLER; FARLEY, 2011), (OTEC, 2012).
O recomissionamento ocorre periodicamente na fase de operação e manutenção. No caso
da execução de uma reforma de grande porte no empreendimento usa-se o processo de
comissionamento propriamente dito, tendo-se em vista que para reformas de pequeno
porte o termo empregado é o recomissionamento.
A qualidade e o desempenho devem ser objetivo nas premissas, etapas do ciclo de vida,
nas fases e nos processos do empreendimento.
Em todas etapas do ciclo de vidas, fases e processos do empreendimento é necessário
executar soluções sustentáveis. A qualidade e o desempenho contribuem para a
sustentabilidade se as soluções propostas considerarem as dimensões ambientais, sociais
e econômicas.
A coordenação de projeto e o comissionamento são processos exercidos simultaneamente
com objetivo de evitar as falhas, diminuir o desperdício e os retrabalhos, melhorar a
qualidade, o desempenho e a sustentabilidade do empreendimento.
Na Figura 3 é apresentada a relação existente entre sustentabilidade, desempenho,
qualidade, comissionamento, recomissionamento, coordenação de projeto,
gerenciamento de execução, gerenciamento de facilidades, fases do empreendimento,
etapas do ciclo de vida e as premissas do empreendimento.
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Figura 3 – Relação existente entre sustentabilidade, desempenho, qualidade,
comissionamento, recomissionamento, coordenação de projeto, gerenciamento de
execução, gerenciamento de facilidades, fases do empreendimento, etapas do ciclo
de vida e as premissas do empreendimento

Fonte: autor

Para completar a análise das relações existentes é apresentada na Figura 4 a relação entre
os processos de retrocomissionamento que ocorre em um período da fase de manutenção
e operação.
Após o processo de retrocomissionamento executa-se periodicamente o
recomissionamento do empreendimento para manter os objetivos da qualidade, do
desempenho e da sustentabilidade do empreendimento.
Figura 4 - Relação existente entre sustentabilidade, desempenho, qualidade,
retrocomissionamento, recomissionamento, coordenação de projeto,
gerenciamento de execução, gerenciamento de facilidades, fases do
empreendimento, etapas do ciclo de vida e as premissas do empreendimento

Fonte: autor
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Nas Figuras 3 e 4 são apresentadas as relações existentes entre as premissas, as etapas do
ciclo de vida, as fases e os processos do empreendimento para demonstrar em que
momento executa-se o processo de comissionamento propiciando a elaboração de um
modelo de processo de comissionamento para sistemas prediais hidrossanitários.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O comissionamento é um processo para atender aos requisitos de projeto do proprietário,
documentar as fases do ciclo de vida do empreendimento, capacitar os profissionais de
operação e manutenção, com o objetivo de evitar as falhas, diminuir desperdícios e
retrabalhos, melhorar a qualidade, o desempenho e a sustentabilidade.
A análise apresentada permite concluir que:


a coordenação de projeto e o comissionamento são processos exercidos
simultaneamente tendo em vista evitar falhas, diminuir desperdícios e retrabalhos,
melhorar a qualidade, o desempenho e a sustentabilidade;



a sustentabilidade deve ser objetivo em todas as fases da edificação, incluindo as
fases de operação e manutenção, renovação ou demolição;



a qualidade e o desempenho contribuem para a sustentabilidade se as soluções
propostas considerarem as dimensões ambientais, sociais e econômicas;



o processo de comissionamento deve ser iniciado na fase de planejamento e
terminar pelo menos um ano após o início da operação do empreendimento.
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RESUMO
Visto que a água é um recurso indispensável à sobrevivência humana, há uma crescente preocupação com
a criação de soluções para reduzir o seu consumo, desde o abastecimento até o usuário final. Este trabalho
contempla o processo de implantação de um Programa de Conservação de Água em um edifício de um
Câmpus Universitário. Considerando a existência de inúmeras tipologias de uso, que abrangem desde
clínicas a salas de aula, é realizado um diagnóstico do estado de conservação, das condições de operação
das instalações hidrossanitárias, e assim, são definidas ações para reduzir o consumo. Desta forma, para o
edifício das Faculdades de Odontologia e Farmácia da Universidade Federal de Goiás estima-se um
volume de perdas que totalizam 2166 litros por dia. É estabelecido um plano de intervenções que propõe
inicialmente ações para a correção de vazamentos. A partir daí, recomenda-se a substituição dos
aparelhos convencionais por economizadores e o aproveitamento de fontes alternativas. Para que a
redução no consumo seja permanente é necessário ainda realizar manutenções preventivas
periodicamente.
Palavras-chave: Programa de Conservação de Água. Programa de Uso Racional de Água. Sistemas
prediais. Equipamentos sanitários. Patologias e vazamentos.

ABSTRACT
Once water is an essential resource for human survival, there is a growing concern about the creation of
solutions to reduce its consumption, from the supply to the end users. Therefore, this work describes the
process of implementing a Water Conservation Program in a building of a University Campus. Given the
several types of uses, ranging from clinics to classrooms, a diagnosis of the conservation state and the
operating conditions of plumbing facilities, is carried out. After that actions to reduce consumption are
defined. In this way, for the building of the School of Dentistry and Pharmacy of the Federal University of
Goiás (Universidade Federal de Goiás) it is estimated a volume of water losses totaling 2166 litres per
day. It is established a plan of interventions that initially proposes actions to fixing leaks. From that, it is
recommended the replacement of conventional equipments by water saving devices and the use of
alternative sources. For consumption reduction be permanent, it is still necessary to accomplish
preventive maintenance periodically.
Keywords: Program of Water Conservation. Program of Rational Use of Water. Building Systems.
Sanitary appliances. Pathologies and leaks.

1

INTRODUÇÃO

A água é um recurso abundante no planeta, no entanto, de acordo com Clarke e King
(2005), 97,5% de seu total é salgado e 69,5% do restante está indisponível nas geleiras.
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O Brasil, segundo estes mesmos autores, detém 12% do volume total de água doce,
contudo, sofre com o problema da má distribuição dos mananciais e também com a
baixa qualidade dos mesmos. Esta última causada pela ação humana que gera crescentes
níveis de poluição. O crescimento populacional constante e a intensificação das
atividades econômicas contribuem para o aumento da demanda, agravando ainda mais o
problema da escassez.
Atualmente, no país, o aproveitamento de águas pluviais não é muito difundido, o reuso
é pouco praticado e a água contaminada é tratada de forma inadequada. Assim o custo
de tratamento eleva-se e o gerenciamento da mesma torna-se muito mais complexo.
Desta forma percebe-se a importância da gestão dos recursos disponíveis, tornando
essencial a implantação de uma política de conservação.
Sautchúck (2004) aponta que, de um modo geral, o processo de conservação deste
recurso se inicia com a otimização do consumo, de forma a minimizá-lo, como é
inicialmente proposto por um Programa de Uso Racional de Água (PURA). Feito isso,
devem ser analisadas as fontes alternativas de água, como estabelece um Programa de
Conservação de Água (PCA). Compreendendo ações que resultem na economia deste
recurso, atuando de maneira sistêmica sobre a oferta e demanda do mesmo, conforme
define Sautchuk et al. (2006).
A utilização da água deve ser analisada desde o nível macro, que abrange o
gerenciamento dos recursos hídricos em bacias hidrográficas, até o nível micro,
representado pelos sistemas prediais. Vale ressaltar que os programas de uso racional
aplicados neste nível têm sido amplamente utilizados nos últimos anos, principalmente
para as edificações institucionais, industriais e comerciais. Isso se deve ao fato da
abordagem mais próxima do usuário final ser mais eficiente no que diz respeito à
facilidade de intervenção e a obtenção de resultados. Dentre eles destacam-se o
Programa de Uso Racional de Água da Universidade de São Paulo (PURA-USP),
apresentado por Nunes (2000), o Programa de Conservação de Água da Universidade
Estadual de Campinas (PRÓ-ÁGUA), detalhado por Silva (2004), e o estudo de Gomes
(2011) realizado na Universidade Federal de Goiás.
O presente trabalho, tem o intuito de estabelecer ações para implantação de um
Programa de Conservação de Água (PCA) em um edifício da Universidade Federal de
Goiás usando a metodologia do PURA desenvolvido pela Universidade de São Paulo.
2

METODOLOGIA

Primeiramente foi escolhida a edificação de estudo. Em seguida a população fixa foi
quantificada através de informações obtidas junto às coordenações de cada unidade, que
forneceram o número de alunos matriculados, bem como de professores e funcionários
cadastrados. A estimativa da população flutuante, representada pelos usuários dos
laboratórios e clínicas, foi realizada a partir de uma média do número de atendimentos
realizados no prédio.
Para estimar o consumo de água foi feito um levantamento do mesmo através das
faturas de cobrança da Companhia de Saneamento Local. Dessa forma determinou-se o
índice de consumo (IC), que é a relação entre a quantidade total de água consumida e o
número de usuários.
Foram levantados os projetos arquitetônicos e hidrossanitários da edificação em
questão, e assim, identificados os pontos de consumo de água, sendo as atualizações
observadas após uma verificação em campo.
2741

Foi realizado o cadastramento dos aparelhos instalados em cada ponto de consumo. Para
tanto, foi necessário examinar o estado de conservação dos mesmos. Além disso, foi
verificada a existência de vazamentos, a partir do exame visual, e identificada a forma
dos mesmos. Calculou-se o índice de vazamentos (IV), que é a relação entre o número
de pontos de utilização com esta manifestação patológica e o total. Finalmente, foi
estimado o volume perdido através dos vazamentos e calculado o índice de perdas (IP),
que é a relação entre o volume de perdas visíveis e invisíveis e o consumo médio diário.
Com base nas informações obtidas na pesquisa, foram identificados os pontos críticos
que contribuem para o aumento do consumo de água. Assim, estabeleceu-se as ações
mais eficazes para cada tipo de problema, tais como conscientização dos usuários e
substituição de aparelhos comuns por economizadores.
3

RESULTADOS

O edifício que abriga as Faculdades de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal
de Goiás foi selecionado por seu grande potencial de redução de consumo de água e por
apresentar necessidade de reabilitação profunda, como aponta Oliveira (2013). Isso
torna indispensável realizar uma investigação das manifestações patológicas do Sistema
Predial Hidrossanitário para preservar a edificação e também torná-la sustentável. Desta
forma, a partir de um diagnóstico das condições do mesmo e de suas instalações
hidrossanitárias foram sugeridas medidas para reduzir o consumo.
3.1

LEVANTAMENTO DA CONSUMO DE ÁGUA DO EDIFÍCIO

A edificação foi construída em 1989 e apresenta uma área construída de 7932 m². Conta
com salas de aula, gabinetes, secretarias, laboratórios, banheiros, copas, um auditório e
uma cantina. Além disso tem-se o Laboratório Rômulo Rocha (que presta serviços de
análises clínicas), a Farmácia-Escola, quatro ambulatórios odontológicos (onde os
alunos realizam consultas gratuitamente) e o Centro Goiano de Doenças de Boca
(CGDB) que oferece tratamento para pacientes com lesões bucais. A existência de
inúmeras tipologias resulta em uma investigação bastante complexa, já que possuem
necessidades distintas.
A circulação de pessoas no edifício em questão é intensa. O número de professores,
alunos e funcionários das unidades foi obtido nas coordenações de cada curso. Os
atendentes do Laboratório Rômulo Rocha e do Serviço de Atendimento ao Público
(SEAP) da Faculdade de Odontologia estimaram uma média dos atendimentos
realizados por dia neste laboratório e nos ambulatórios. Na Faculdade de Farmácia são
37 professores e 376 alunos e 51 funcionários, tendo 60 atendimentos diários. Já na
Faculdade de Odontologia são 60 professores, 298 alunos e 40 funcionários, tendo 55
atendimentos diários. As duas unidades compartilham 5 funcionários para a segurança
e 10 de limpeza. Assim, chegou-se nos valores 877 e 115, correspondentes às
populações fixa e flutuante do edifício.
Verificou-se o consumo de água com base nas faturas de cobrança da SANEAGO,
disponibilizadas pelo Centro de Gestão do Espaço Físico (CEGEF). O edifício conta
com apenas um hidrômetro, logo as duas unidades foram analisadas conjuntamente.
Foram levantados os preços das faturas de março de 2011 a setembro de 2013. O
consumo médio foi calculado a partir dos dados situados no intervalo entre a média
inicial e uma variação de mais e menos o desvio padrão e equivale a 602,62 m³/mês ou
20,09 m³/dia. Os valores das contas para o mesmo período, de março de 2011 a
setembro de 2013, variaram de R$ 3.216,77 até R$ 14.148,99.
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3.2

LEVANTAMENTO PATOLÓGICO E ESTIMATIVAS DE PERDAS

Não foram analisadas partes da edificação que não estavam sendo utilizadas durante o
período da coleta ou passavam por reforma. As 98 cadeiras odontológicas existentes nos
ambulatórios da Faculdade de Odontologia não foram incluídas no estudo. Foi feita
apenas uma análise global das mesmas, que em geral, apresentavam-se em bom estado
de conservação. Poucos registros foram averiguados devido à altura dos mesmos, mas
pode-se estimar a quantidade de patologias e o estado geral considerando esta amostra.
Foi verificada a existência de 308 aparelhos, conforme apresentado na Tabela 1. De
uma forma geral, os equipamentos sanitários apresentaram estado de conservação
adequado. No entanto, muitos estão corroídos, sujos e com vazamentos. Além disso,
foram observadas várias improvisações que ocorrem devido à idade das instalações, que
não mais conseguem atender às necessidades dos usuários.
Tabela 1 - Diagnóstico dos aparelhos
Aparelhos

Aparelhos com patologias
Aparelhos
Total
sem
Fixamento
patologias Vazamento inadequado Entupimento Outros

Bacias Sanitárias

42

34

5

1

1

1

Bebedouros Elétricos

8

5

0

0

0

3

Chuveiros

5

1

0

0

0

4

Duchas Higiênicas

3

0

1

0

0

2

Equipamentos de
Uso Específico

14

14

0

0

0

0

Lavatórios

32

30

1

1

0

0

Lavatórios tipo Calha

2

2

0

0

0

0

Mictórios

7

3

4

0

0

0

Pia

6

4

1

0

0

1

Registros

7

5

1

1

0

0

Tanques

6

3

1

1

1

0

Torneiras com filtro

1

1

0

0

0

0

Torneiras de lavagem

100

77

4

11

4

4

Tor. economizadoras

75

59

9

5

0

2

308

238

27

20

6

17

8,77%

6,49%

1,95%

5,52%

TOTAL

77,27%

Fonte: Elaborado pelo autor.

As bacias sanitárias, todas com válvula de descarga, exibiam um estado de conservação
satisfatório. A principal patologia verificada nestes elementos foi a ocorrência de
vazamentos nas válvulas de descarga.
As torneiras de lavagem foram o equipamento mais expressivo em termos de
quantidade. As patologias apresentadas nestes aparelhos sanitários incluem má fixação,
entupimentos e vazamentos, tanto nas torneiras e registros, como nos sifões. Algumas
destas são causadas pelo próprio uso a que se destinam, como a torneira do laboratório
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de prótese que entope frequentemente devido ao uso de gesso, mesmo com tentativas de
separar tal material antes do descarte na rede de esgoto. Percebeu-se que praticamente
nenhuma torneira de lavagem possui arejador, e tais dispositivos são uma forma de
reduzir o consumo de água.
Nos laboratórios da Faculdade de Farmácia existem várias torneiras de metal nas
bancadas que não são utilizadas há muito tempo. Estas foram desconsideradas nesta
pesquisa, que abrangeu apenas aquelas que ainda são pontos de consumo de água e já
foram substituídas por torneiras de plástico. Nota-se uma tendência de substituição de
elementos como torneiras, sifões e flexíveis de metal por PVC. Estes são normalmente
mais baratos, mas podem apresentar problemas com um tempo menor de utilização.
Depois das torneiras de lavagem, as economizadoras foram as mais vistas, totalizando
75 unidades. Do total, 42 eram hidromecânicas, encontradas principalmente nos
banheiros. Nos laboratórios e ambulatórios, encontrou-se 30 torneiras de sensor, e
outras três com acionamento de pé. Verificou-se que muitas torneiras hidromecânicas
não funcionam adequadamente, visto que há uma grande variação na duração do fluxo
de água após seu acionamento. Algumas ficam abertas por um segundo enquanto outras
permanecem por oito e o volume de água varia de 50 até 1000 ml.
As torneiras com sensor de presença frequentemente param de funcionar pois este
dispositivo e sua bateria estragam facilmente. Esses defeitos costumam ocorrer devido
ao contato com a água e para que eles não persistam, no Laboratório Rômulo Rocha
estas foram protegidos com EVA. Isso evitou mais transtornos, no entanto, os
ambulatórios da Faculdade de Odontologia contam com menos da metade dos seus
lavatórios, já que sempre existem baterias e sensores danificados.
Os equipamentos de uso específico encontrados compreendem destiladores, tanques de
revelação, duchas e lava olhos. Os tanques são usados para a revelação radiológica e
atualmente estão sendo substituídos por impressoras que realizam esse processo
automaticamente, restando apenas dois. A água usada nos mesmos é descartada
diretamente para a rede de esgoto.
Encontrou-se um total de cinco duchas e lava olhos, tais equipamentos são usados
somente em casos de emergência. Não foi possível verificar o funcionamento dos
mesmos pois apresentam uma vazão elevada e, em alguns dos corredores onde estão
instalados, não existem ralos próximos para escoamento da água.
Os destiladores realizam a vaporização e em seguida a liquefação, a fim de reduzir a
quantidade de impurezas nos líquidos para fins laboratoriais. Foram encontrados quatro
deles no edifício, os funcionários dos laboratórios estimaram o total de água destilada
obtida em cada um. Os três aparelhos presentes na Faculdade de Farmácia produziam
300 litros de água destilada por dia e o volume descartado era coletado e usado em duas
torneiras situadas no jardim em frente ao edifício. Enquanto na Faculdade de
Odontologia o único destilador, situado no laboratório de patologia, produzia cerca de
15 litros de água destilada por dia e o volume perdido não era reaproveitado.
Nos equipamentos sanitários levantados nesta pesquisa foram examinadas patologias
como vazamentos, entupimentos, fixação inadequada, partes danificadas ou retiradas,
entre outras. Constatou-se que 70 aparelhos, 22,73% do total, apresentaram ao menos
alguma das formas citadas.
Os vazamentos foram a manifestação patológica mais frequente, para a quantificação
dos mesmos desconsiderou-se aqueles ocorridos em sifões e flexíveis, já que não geram
aumento do consumo de água por pertencerem às instalações de esgoto. Foi observado
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que 8,77% dos equipamentos sanitários operam com alguma forma de vazamento, estes
ocorrem nas torneiras, válvulas de descarga e registros.
Tal valor é bem menor que o encontrado no PRÓ-ÁGUA, segundo Nunes (2000) 18,6%
de 441 pontos apresentaram esta patologia. Nesse estudo realizado na UNICAMP as
bacias com válvula de descarga e os mictórios obtiveram os índices mais elevados. Nas
Faculdades de Farmácia e Odontologia os mictórios alcançaram o maior índice de
vazamentos. Contudo, não foram realizados testes como o do corante e o da caneta, que
provavelmente identificariam um número de vazamentos maior do que foi verificado
apenas com o exame visual.
O volume de água perdido foi estimado depois de quantificados os vazamentos em cada
tipo de aparelho e definido se estes ocorrem na forma de gotejamento lento, filete
visível ou no registro. Assim, de acordo com o modelo de Sautchuk et al. (2006), tem-se
uma perda de água diária de 1416 L.
Silva (2004) estimou a perda no processo de destilação a partir da análise de 240
aparelhos (a maioria do tipo Pilsen), chegando em um valor médio de 50 L de água de
refrigeração perdida para cada litro do recurso destilado. Desta forma, no Laboratório de
Patologia, que possui um destilador Pilsen, perde-se aproximadamente 750 L/dia.
Considerou-se apenas 15 L de água destilada fabricada diariamente, já que o volume
teoricamente desperdiçado nos destiladores da Faculdade de Farmácia já é
reaproveitado. Totalizando, então, uma perda de 2166 L/dia no edifício, proveniente dos
vazamentos e do destilador.
Durante o levantamento observou-se também a marca dos equipamentos, encontrou-se
uma diversidade de fabricantes até para um mesmo tipo de aparelho. A fim de averiguar
a qualidade das empresas em questão, fez-se uma análise da qualificação das mesmas
através de um banco de dados disponibilizado pelo Governo Federal, através dos
Programas Setoriais da Qualidade (PSQs), que fazem parte do Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) (MINISTÉRIO DAS CIDADES,
2013). A análise foi feita com base na atualização valida até novembro de 2013.
Foi verificado um número expressivo de fabricantes que não possuem o certificado
PBQP-H. Por se tratar de um edifício construído há mais de 20 anos, existe a
possibilidade que as marcas não sejam comercializadas atualmente. Em contrapartida,
pode ser que não houve a preocupação em adquirir produtos certificados.
3.3

CÁLCULO DOS ÍNDICES

Inicialmente foi calculado o índice de consumo (IC), que é a relação do volume de água
consumida e o indicador de consumo. Apesar dos alunos, professores e funcionários
terem sido considerados como população fixa sua presença no edifício varia muito de
acordo com os turnos de serviço, horários de aula e atendimentos. Assim, tem-se como
mais expressivo o uso deste recurso nos laboratórios e ambulatórios que atendem
pessoas de fora da faculdade. Logo, definiu-se o número de atendimentos como
indicador.
Considerou-se o consumo médio obtido a partir dos valores das contas de água
disponibilizadas pelo CEGEF. Definindo um mês com 20 dias úteis. O IC foi
determinado igual a 262 litros/atendimento/dia. Já o índice de vazamentos (IV), relação
entre o número de pontos de utilização com esta patologia e o total, foi igual a 8,77% e
o índice de perdas, através da divisão do volume de perdas visíveis pelo consumo médio
diário foi igual a 7.19%. Vale destacar que, durante o levantamento do estado das

2745

instalações hidrossanitárias, não se detectou as perdas por vazamento não-visível, no
entanto estas possivelmente ocorrem uma vez que a maioria das tubulações e
equipamentos são antigos
Com o intuito de compreender o que
comparados com os índices calculados
PURAs: um no Instituto do Coração do
outro na Escola Estadual de Primeiro
indicados na Tabela 2.

tais valores representam, os mesmos foram
por Oliveira (1999) na implantação de dois
Complexo do Hospital das Clínicas (InCor) e
e Segundo Graus Fernão Dias Paes, todos

Tabela 2 - Comparação de índices
Farmácia e Odontologia

InCor1

EEPSG 1

115 atendimentos/dia

314 leitos

2445 alunos

30,13 m³

509m³

135m³

IC

262,01L/atendimento/dia

1618L/leito/dia

81,1L/aluno/dia

IV

8,77%

24%

2,4%

IP

7,19%

2,5%

1,6%

Agentes consumidores
Consumo diário

Oliveira (1999)
Fonte: Elaborado pelo autor
1

Embora esses edifícios não apresentem as mesmas características, ambos se aproximam
de tipologias existentes nas Faculdades de Farmácia e Odontologia. Contudo, percebese que o consumo diário deste é bem menor. Já o índice de consumo e de vazamentos
visíveis é intermediário. O índice de perdas por vazamentos foi maior que os outros
dois, demonstrando que perde-se um grande volume de água através dos vazamentos
identificados.
3.4

ESTABELECIMENTO DE AÇÕES

A partir do diagnóstico das instalações hidrossanitárias foram identificados os principais
fatores que causam o aumento do consumo de água, e então, definidas medidas para
conter tal crescimento. Recomenda-se que um plano de intervenção se inicie por seu
ponto crítico, ou seja, os vazamentos detectados. Primeiramente, deve ser feita a
manutenção e correção no sistema hidráulico externo, impedindo perdas de água e
verificando a pressão. Só então são realizadas intervenções no sistema interno.
No edifício das Faculdades de Farmácia e Odontologia, as condições de conservação e
operação dos sistemas prediais de água fria, esgoto e equipamento sanitário indicaram
necessidade de manutenção. Neste caso específico, é necessário controlar os
vazamentos, principalmente nas bacias, mictórios, torneiras economizadoras e de
lavagem. Nas bacias sanitárias, deve-se consertar principalmente as válvulas de
descarga que apresentaram vazamento considerável nas paredes quando acionadas.
As torneiras de lavagem apresentaram vazamentos através da bica e do registro de
pressão. Provavelmente, os reparos ou anéis de vedação serão substituídos. Também é
fundamental consertar problemas no sifão, ainda que estes não representem aumento no
consumo de água.
As torneiras hidromecânicas manifestaram vazamentos no botão acionador e
mostraram-se desreguladas. O tempo de abertura das mesmas deve variar de 6 a 12
segundos, de acordo com Sautchuk et al. (2006). Verificou-se uma média de cinco
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segundos nas torneiras vistoriadas, com alguns períodos de escoamento muito curtos,
chegando a um segundo. Intervalos como estes obrigam o usuário a acionar o botão
várias vezes causando desconforto e aumento do consumo de água.
Muitas também apresentaram vazão elevada. Logo devem ser realizadas intervenções
como troca de pistão, ajuste do registro regulador e substituição do anel de vedação ou
do reparo. Tais problemas foram identificados da mesma forma em mictórios e devem
ser adotados os mesmos procedimentos.
Estas intervenções também devem ser executadas em pias, tanques, lavatórios, registros
e qualquer equipamento que apresente algum tipo de vazamento. Patologias como
entupimentos e fixação inadequada não acarretam aumento no consumo de água,
entretanto, devem ser corrigidas.
Só após a realização dessas medidas indica-se substituir os equipamentos convencionais
por economizadores. Caso contrário, isto pode mascarar resultados, principalmente se
os vazamentos ocorrerem no sistema hidráulico externo. Portanto, esta ação deve ser
implantada somente em instalações que apresentem um desempenho ideal. Sua meta é
reduzir o consumo independentemente da colaboração dos usuários.
Com base na análise das atividades desenvolvidas, da forma de instalação, da
possibilidade de manutenção e conforto do usuário, assim como da viabilidade
econômica, indica-se para o edifício em estudo, a utilização dos seguintes equipamentos
economizadores: bacias sanitárias com volume de descarga reduzido, torneiras com
válvulas de pé, arejadores e restritores de vazão.
As bacias mais antigas consomem até 12 litros de água por descarga e hoje as que
contam com volume de descarga reduzido funcionam com apenas seis. Desta forma, se
o uso das mesmas for impraticável, deve-se optar pelos modelos de caixa acoplada que
gastam um volume fixo de aproximadamente seis litros. Ou então, pode-se recorrer às
válvulas de descarga com duplo acionamento, um para resíduos líquidos (vazão de 3
litros) e outro para sólidos (com 6 litros).
Recomenda-se o uso de torneiras acionadas através de válvulas de pé, já que os
equipamentos com sensores de presença ficam frequentemente inoperantes esperando
por conserto. Como mostrou-se eficiente a proteção das baterias e sensores, este
procedimento deve ser executado em todos os equipamentos existentes, a fim de evitar
novos problemas com estes equipamentos. A equipe de manutenção da universidade não
consegue atender a todos as ordens de serviço imediatamente. Além disso, o custo deste
tipo de reparo é alto, dado que na maioria das vezes é necessário comprar novas baterias
e até sensores.
Os arejadores são dispositivos inseridos nas bicas das torneiras que limitam a vazão de
escoamento, além de regular a dispersão do jato de água, promovendo uma redução no
consumo. Sua instalação só não é aconselhada em tanques, torneiras de jardins e nas
destinadas à limpeza, visto que as vazões elevadas são indispensáveis para seu
desempenho adequado.
Juntamente com a substituição dos aparelhos convencionais, deve-se buscar o
reaproveitamento da água de sistemas especiais. Neste edifício perde-se um grande
volume no processo de destilação. A Faculdade de Farmácia já reaproveita esse recurso,
no entanto, a Odontologia deve estabelecer um sistema semelhante. Uma vez que o
destilador do Laboratório de Patologia encontra-se na parede da fachada, a água
desperdiçada seria facilmente levada até o jardim, onde estão as torneiras alimentadas
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pelos outros destiladores. Além disso, é necessário estruturar um mecanismo para
resfriar e reservar a água.
De acordo com Silva (2004), uma solução mais eficiente que o reaproveitamento é a
substituição gradual dos equipamentos atualmente usados por outros mais sofisticados.
Estes apresentam uma perda menor, e até nula como, por exemplo aqueles que
executam a troca iônica, osmose reversa, ultrafiltração e radiação ultravioleta.
Outra alternativa seria centralizar a produção de água destilada, o que demandaria um
menor investimento em equipamentos, mesmo que fossem usados os destiladores
convencionais e realizado o reaproveitamento. Esta central deve ser considerada
especialmente devido à intenção da Faculdade de Odontologia em produzir água
destilada para uso em seus ambulatórios, já que hoje utiliza-se apenas a filtrada.
Em um Programa de Conservação de Água deve-se realizar campanhas educativas
durante todo o processo, a fim de diminuir a demanda por esse recurso. A divulgação
tanto do diagnóstico como do plano de intervenção já é uma forma de envolver os
usuários e conscientizá-los. Dessa forma, cria-se o interesse na redução do consumo e
no uso de fontes alternativas, como o reuso da água proveniente dos destiladores.
Deve-se orientar o pessoal da manutenção, limpeza, administração e usuários sobre o
uso racional da água e como cada um pode colaborar. É fundamental oferecer
treinamentos para o conserto adequado de vazamentos, orientações para manutenção
preventiva, procedimentos compatíveis com cada manifestação patológica e também
estabelecer uma programação dos serviços.
Os funcionários administrativos precisam se atentar às informações da concessionária,
do pessoal da manutenção e dos usuários. No caso de consumo excessivo, por exemplo,
devem tentar detectar a causa do problema para solucioná-lo.
É importante criar parâmetros de qualidade a fim de orientar a compra de novos
aparelhos sanitários. Estes tem que contemplar normas técnicas e programas de
qualidade. Um requisito bem simples é a adequação do produto com o Programa
Setorial da Qualidade (PSQ). Além disso, é indispensável verificar os dispositivos com
baixo consumo de água.
Para que a redução no consumo seja permanente, é necessário realizar manutenções
preventivas no sistema hidráulico periodicamente, identificando e impedindo a
ocorrência de vazamentos. Uma maneira de obter um maior controle dos desperdícios e
vazamentos é a implantação de um sistema de medição setorizada do consumo. Dessa
forma, seriam prontamente identificados os locais onde ocorrem consumos excessivos,
podendo ser feitas as intervenções imediatas.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os dados apresentados conclui-se que o levantamento realizado nesse
trabalho é de suma importância para se ter o diagnóstico de um sistema de distribuição
de água fria. A partir dele, aponta-se as principais deficiências, bem como a necessidade
de manutenção ou substituição de aparelhos, que no trabalho em questão, são
informações bastante válidas para o Centro de Gestão do Espaço Físico da
Universidade. Dessa forma, é possível propor soluções para aumentar a eficiência do
sistema predial de água, a fim de tornar mais viável a implantação de programas que
visem ao uso racional e conservação deste recurso.
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Sugere-se a institucionalização da presente pesquisa a fim de estender o programa de
verificação das instalações hidrossanitárias a outros edifícios da UFG, seja no mesmo
Câmpus, ou até naqueles situados em outras cidades. Dessa forma, a Universidade pode
formar um banco de dados que disponibilize informações importantes sobre serviços de
manutenção, na tentativa de estabelecer as principais necessidades.
Propõe-se também, a formulação de pesquisas para estabelecer o perfil de consumo dos
usuários das Faculdades de Farmácia e Odontologia. A partir disso, sugere-se o
estabelecimento de ações para implantação de um PURA na edificação, que apresenta
um dos maiores consumos de água da Universidade. Uma outra sugestão é o estudo da
viabilidade da introdução de fontes alternativas de água, e com base nisso, a
implantação de um PCA na edificação.
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RESUMO
A escassez de mão de obra especializada na construção civil, a demanda por alta produtividade, baixos
desperdícios e maximização dos lucros, minimizando os custos perante o ritmo frenético imposto pelo
mercado imobiliário aquecido, faz ser necessário a busca por inovações tecnológicas que sejam capazes
de aliar tamanhas necessidades. Idéias como a mecanização da execução de revestimento de paredes de
argamassas chegam num momento de necessidade de mudança, mostrando-se como uma tendência
natural da industrialização da construção civil. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo apresentar o
tema sobre argamassa projetada, quando essas são aplicadas como revestimento de paredes de vedação
por meio de projeção mecânica, levando em consideração os pontos positivos e negativos em relação ao
processo tradicional, as etapas de execução, e principalmente, os requisitos de mão de obra, materiais e
equipamentos necessários para o funcionamento de maneira eficiente do sistema construtivo. A
metodologia abordada nesse trabalho consistiu na elaboração de revisão bibliográfica sobre o assunto e
realização de estudo de caso em uma obra que se encontra na fase de acabamento, onde a aplicação do
emboço interno foi mecanizado. Além de visitas ao canteiro foram realizadas entrevistas com os
responsáveis pela execução da obra com o intuito de levantar informações sobre a sua execução,
indicadores, controle de qualidade, dentre outras informações. Nesse caso, a aplicação desse sistema
resultou em aumento de produtividade, reduzindo em meses a etapa de revestimento interno da
edificação, tendo como principais vantagens observadas: a equipe de serviço poder trabalhar de forma
independente das demais atividades da obra; permitira atuação de várias frentes simultâneas, com
mobilidade para deslocamento rápido e execução ao longo de toda a obra; não haver necessidade de
ocupação de grandes áreas no canteiro e permitir atingir espessuras menores de argamassa.
Palavras-chave:Argamassa, Mecanização, Revestimento

ABSTRACT
Its being difficult to find specialized people to work at construction industry.There is a demand for high
productivity, low waste,maximizeprofits and minimize costs in the heated real estate market.These facts
become necessary to search for technological innovations that are capable to furnish such great needs.
Ideas such as the mechanization of executingrendering walls come showing up as a natural tendency of
construction industrialization. Thus, this researchaims to present the topic about projected mortar, taking
in regard the positive and negative points compared to the traditional process, the steps of execution and
especially the requirements of workers, materials and equipment necessary for aefficient constructive
system . The methodology usedin this research consisted in developing a literature review about the
subject and acase study where the construction is in the final stage, where the application of the coating
was mechanized. Besides visits to the construction site, the study did interviews with those responsible for
running the work in order to get information about the execution, indicators, quality control, among other
information. As results it was observed that the application of this system increased productivity, cutting
off some months from the internal coating execution chronogram.Themain advantages were: the service
staff can work independently from the other lines of work; allows the performance of several
simultaneous fronts, with mobility for rapid deployment and execution throughout the work; no need to
occupy large areas and achieved under mortar thicknesses.
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1

INTRODUÇÃO

A NBR 13529 (ABNT, 2013) define revestimento de argamassa como sendo o
cobrimento de uma superfície com uma ou mais camadas superpostas de argamassa,
apto a receber acabamento decorativo ou constituir-se em acabamento final levando em
consideração que esse revestimento será um dos elementos de composição da vedação
vertical, ele passa a ter fundamental importância no comportamento em uso e
durabilidade desse subsistema.
Em pleno século XXI, na era da tecnologia, interatividade e rapidez, onde a cada dia
uma nova tecnologia é trazida à tona, a construção civil, em alguns aspectos, continua a
andar a passos lentos. A execução de revestimentos de paredes e tetos de argamassa
inorgânica continua a ser realizada como a 40 anos, possuindo um significante
desperdício, baixa produtividade e por muitas vezes má qualidade do produto final
devido à natural variabilidade do processo manual.
Cichinelli (2010) afirma que na grande maioria dos países europeus a execução de
revestimento tem sido feita utilizando-se a projeção mecânica contínua de argamassas,
enquanto que no Brasil a aplicação da argamassa ocorre por lançamento manual. Porém,
a projeção mecânica possui grande potencial para ser difundida, impulsionada pela
necessidade eminente de industrialização e por poucas construtoras a utilizarem.
Segundo Britez (2007), o Brasil possui uma grande quantidade de empreendimentos
imobiliários de cunho habitacional onde são empregados revestimentos de argamassa
cimentícia em suas fachadas externas e revestimentos internos, quer seja para aplicação
de revestimento decorativo posterior, como pintura, cerâmica, ou outros tipos de
acabamento.
Além disso, Paravisi (2009) traduz em seu trabalho que revestimentos de argamassa
executados da forma manual geram baixos índices de produtividade e elevados
percentuais de perda de material, se comparados com a projeção mecanizada.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho consiste na apresentação de um estudo de caso
que utiliza o processo mecanizado de produção e execução de revestimento de
argamassa de base cimentícia por meio de projeção mecânica, levantando pontos
positivos e negativos, as etapas de execução, e alguns indicadores.
2
2.1

FUNDAMENTAÇÃO
Sistema de projeção

Entende-se como sistema de projeção de argamassas o conjunto de equipamentos
utilizados para realizar desde atividades relacionadas ao recebimento dos materiais no
canteiro até a aplicação da argamassa no substrato. Esses podem ser divididos em duas
grandes categorias: projeção via seca ou sistema de projeção via úmida (PARAVISI,
2008).
A ABCP (2012) afirma que existem no mercado brasileiro, diferentes sistemas
mecanizados para a execução do revestimento, de forma a atender às necessidades
específicas de cada obra, região do país, características da mão de obra e outros fatores
que se apresentem. Para a escolha do sistema adequado a cada obra é importante avaliar
os seguintes aspectos:dimensão e layout do canteiro, equipamento disponível no
mercado e características das argamassas disponíveis.
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Serão apresentadas as três principais modalidades disponíveis no mercado nacional e
suas características em relação ao transporte e à mistura (ABCP, 2012).
•
Central misturadora fixa - A central misturadora é posicionada no andar térreo
junto com o silo de armazenamento. A mistura na argamassadeira é realizada com um
misturador associado ao silo, que depois impulsiona a argamassa por bombas, transporte
em via úmida, alcançando até 90 metros na horizontal e mais de 60 metros na vertical.
Esse transporte é realizado através de mangotes. Após o transporte até o local de
utilização, a argamassa é projetada diretamente na parede.
•
Central misturadora portátil com bombeamento via seca - Como o próprio nome
diz, no caso da utilização deste método os equipamentos e armazenamento (silos) ficam
posicionados no pavimento térreo, e a argamassa é bombeada na condição seca,que
posteriormente é misturada antes de ser lançada. As distâncias alcançadas neste sistema
dependerão do tipo de equipamento utilizado, porém há registro de obras onde foram
alcançados até 30 metros na vertical e 60 metros na horizontal.
•
Central misturadora portátil com material ensacado - Este sistema se baseia na
utilização de equipamentos portáteis de mistura e bombeamento da argamassa, que
ficam posicionados próximos ao local de aplicação. A argamassa ensacada é
transportada até a central de mistura através de gruas ou guinchos, sendo mais eficiente
quando o produto é fornecido em paletes, o que favorece a locomoção em grande
quantidade e sem perdas.
2.2

Planejamento

Segundo a ABCP(2012), para que a utilização de determinado sistema de projeção
venha a ter sucesso na obra deve-se pensar algumas premissas como:
•
Características da obra e suas tipologias - Área construída, distâncias a serem
alcançadas pelo lançamento (obras verticais ou horizontais), altura máxima, número de
unidades, tipo de estrutura, tipo de alvenaria, revestimento final (pintura, cerâmica,
placa de rocha);
•
Características do canteiro de obra - Facilidade e vias de acesso, área disponível
para estoque, almoxarifado;
•
Equipamentos disponíveis para transporte dentro da obra - Gruas, guinchos,
cremalheiras, empilhadeiras, paleteiras.
O Quadro 1 apresenta alguns aspectos importantes que devem ser levados em
consideração pelos profissionais que planejam a obra, na ocasião da tomada de decisão
pela adoção de um sistema de projeção.
Quadro 1 - Condições importantes no planejamento dos serviços
Condicionantes

Ações no âmbito do planejamento

Argamassa

Deve ser compatível com equipamento a ser utilizado, bem
como com as condições de uso e de exposição durante o uso

Componentes e
peças de reposição
Energia elétrica

A obra deve possuir reservas de peças dos equipamentos de
transporte e projeção, para uma manutenção
Analisar com a equipe de instalações se existe fonte de energia
disponível na obra adequada aos equipamentos
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Água
Fachadas
Caminho críticos
Argamassa
ensacada
Armazenamento

Equipes

Analisar com a equipe se a vazão de água, bem como a pressão
de entrada, será adequada para os equipamentos
Utilizar balancins elétricos agiliza o deslocamento
Definir o posicionamento e o trajeto das peças/equipamentos,
evitando transtornos aos demais sistemas produtivos em
execução na obra
Agruparem paletes de fácil manuseio e deslocamento. A obra
tem que dispor de equipamentos adequados de transporte até os
locais de mistura e lançamento
Deixar os sacos de argamassa em local protegido e de fácil
acesso para coleta e transporte até os misturadores
Compor equipes com um profissional aplicador (projetista),
acompanhado por ajudantes que exercem as atividades de
sarrafeamento. Acompanhar a evolução das equipes para
realizar ajustes evitando tempo ocioso

Taliscas

Definir as espessuras da argamassa na parede com taliscas
antes da aplicação, buscando-se reduzir ao máximo essas
espessuras e aumentar a racionalização dos processos

Fonte: ABCP (2012)

3

MÉTODO

A metodologia abordada nesse trabalho consistiu primeiramente na elaboração de
revisão bibliográfica sobre o assunto da argamassa projetada. Posteriormente foi
escolhida uma obra no estágio de acabamento onde a aplicação do emboço interno é
mecanizado, com o objetivo de levantar informações sobre a sua execução, indicadores,
controle de qualidade, dentre outras informações que caracterizem o serviço.
3.1

Descrição da obra

A obra em estudo está localizada na Zona Norte da Cidade do Recife-PE, em um terreno
de 2.528,21 m2.
O empreendimento é uma habitação multifamiliar classificada como de padrão alto e
possui 21 pavimentos tipo, clube de lazer independente com elevador privativo, piscina
adulta com raia de 25m, piscina infantil, jardineiras suspensas, infraestrutura para
aquecimento solar de água (chuveiros e cozinha), em área total construída de8.630,02
m2 e taxa de preservação do solo natural de 28,90%.
A obra teve início em fevereiro de 2010 e tem prazo para ser entregue em maio de 2014.
3.2

Caracterização da produção/execução do serviço

O serviço corresponde à execução do revestimento interno (emboço) em argamassa
projetada das paredes de vedação. Tal trabalho foi realizado por empresa terceirizada,
responsável por deixar o emboço pronto para o recebimento do revestimento final,
incluindo os capiaços.
O contrato é fechado por produção do m2, cujo valor não foi informado.
Segundo informações levantadas com o responsável da obra, o escopo do serviço
estabelece que a empresa construtora (contratante) tem o compromisso de entregar as
áreas com a alvenaria fechada, devidamente taliscada e chapiscadas nas áreas molhadas
e estruturas de concreto, e sem chapisco nas áreas secas.
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O revestimento final nas áreas secas será pintura, enquanto que nas áreas
molhadas/molháveis (banheiro, cozinha varanda, etc) será cerâmica do tipo semi-grês.
A não adoção do chapisco nessas áreas decorreu de um estudo realizado com panos
experimentais onde os resultados de ensaios de aderência para essa situação apontaram
valores de resistência de aderência acima dos valores preconizados pela norma.
Os blocos de vedação são do tipo cerâmico com furo da vertical, pertencentes à família
19. A execução da alvenaria obedece a um projeto de alvenaria racionalizada, que junto
com a boa procedência do bloco, confere ótima qualidade no prumo e nas demais
características da parede.
O chapisco utilizado na alvenaria é tradicional, rodado em obra, na proporção1:3 em
volume. O usado na estrutura de concreto é chapisco rolado.
O sistema de projeção adotado foi o de central misturadora portátil com material
ensacado. O equipamento destinado a projeção da argamassa, uma misturadora modelo
MaltechSupermix Eco – 9,7 Kw, trifásica 380 volts, 60Hz, helicoidal, com compressor
de ar e bomba d'água incorporado à estrutura, rasga saco, mangueira de 10 m para
projeção, dotada de 4 rodas para fácil movimentação no canteiro de obras, e olhais para
ser içada via grua ou talha. Sua capacidade para transportar argamassa úmida é de até 30
metros no sentido horizontal e até 2pavimentos.
O quantitativo da equipe envolvida na execução do serviço, incluindo o equipamento,
pertencentes à empresa terceirizada, correspondem a: uma máquina
misturadora/projetora; 1 funcionário projetando; 3 pessoas fazendo o acabamento; e 2
funcionários executando o capiaço.
Além da maquina de projeção, são utilizadas ferramentas que auxiliam na execução e
acabamento final da argamassa de emboço, como: desempenadeira de madeira;
desempenadeira produzida em poliestireno; bloco de espuma; colher de
pedreiro;brocha;e régua para sarrafeamento.
3.3

Execução do emboço interno

Como citado anteriormente, a execução de todo o revestimento de argamassa do
emboço interno é de responsabilidade de empresa subcontratada, especializada na
projeção de argamassas como revestimento de parede.
Para o início dos serviços de projeção devem ter sido concluídas as seguintes tarefas por
parte da construtora:
•
As alvenarias devem ser concluídas há 30 dias, com fechamento executado no
mínimo com 15 dias de antecedência e de pelo menos 3 pavimentos acima;
•
Nas áreas secas, as alvenarias devem estar com taliscas feitas de argamassa, com
o intuito de garantir uma espessura média de 1cm, especificada pela construtora para a
camada de emboço(Figura 1 e Figura 2).
•
No caso das alvenarias das áreas molhadas e molháveis, devem estar com as
taliscas e chapisco executados, com o intuito de garantir a espessura média de emboço
de 1,5cm. Neste caso, as taliscas são executadas com cacos de placas cerâmicas
recortadas (Figura 3eFigura 4).
Figura 1 – Talisca próxima ao piso em

Figura 2 - Talisca a meia altura em
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alvenaria na área seca

alvenaria na área seca

Figura 3 – Chapisco e taliscas na

Figura 4 - Chapisco e taliscas na

alvenaria do banheiro

alvenaria da cozinha

•
Os embutimentos das instalações elétricas, telefonia e antena devem estar
protegidos com enchimento nos caixilhos para evitar a entrada de argamassa no
momento da projeção;
•

A fachada deve estar com os contramarcos instalados.

Após todas essas atividades pré-projeção, a lâmina encontra-se liberada para que a
equipe de projeção e acabamento possa executar o serviço.
O transporte dos materiais e do equipamento é realizado no guincho, preferencialmente
no final do dia anterior ao dia da execução do trabalho, sendo acondicionados no
pavimento que receberá o revestimento argamassado.
Na hora da execução do revestimento interno de emboço, o servente pega um saco da
argamassa industrializada e o coloca sobre a máquina de mistura/projeção, onde ocorre
o rasgo do mesmo (Figura 5 e Figura 6).O material cimentício começa a ser misturado
com a água que vem de um reservatório móvel, localizado ao lado do próprio
equipamento.
Figura 5 – Saco de argamassa sendo

Figura 6 - Saco de argamassa sendo

rasgado

retirado após seu rasgo
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Após a mistura inicia-se a projeção da argamassa na parede de alvenaria,
preferencialmente realizando a projeção de cima para baixo (Figura 7, Figura 8, Figura
9 e Figura 10).
Figura 7 – Projeção da argamassa na

Figura 8 - Projeção da argamassa no

parte superior da alvenaria

meio da alvenaria

Figura 9 - Projeção da argamassa em

Figura 10 - Projeção da argamassa na

direção ao piso

parte inferior da alvenaria

Após o intervalo de tempo de aproximadamente 5 minutos, ou menos, a depender do
clima, é realizado o sarrafeamento com régua metálica (Figura 11 e Figura 12).
Figura 11 – Sarrafeamento da primeira

Figura 12 – Sarrafeamento da segunda

parte da projeção

parte da projeção
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Em seguida do sarrafeamento, a depender do tipo de revestimento final, se cerâmica ou
pintura, é realizada a etapa de desempeno, fazendo uso da desempenadeira de madeira
para acabamentos mais grosseiros onde serão assentadas cerâmicas e utilizando
desempenadeira de “plástico” para as áreas secas onde será aplicada pintura. Ao final da
projeção, um dos funcionários da equipe fica responsável pela limpeza da máquina de
projeção/mistura e do mangote.
A Figura 13 mostra um mapofluxograma desenvolvido para o 7º pavimento,
apresentando um resumo com os caminhos de transporte da argamassa antes e após a
mistura com água para posterior projeção.
Figura 13 – Mapofluxograma do 7º pavimento

Observando a Figura 13, segue a descrição das respectivas áreas e etapas: a) transporte
vertical de argamassa no guincho de carga; b) transporte de argamassa até o estoque na
lâmina de trabalho;c)armazenamento de argamassa necessário para cada apartamento;d)
transporte até a central móvel de mistura;e) tanque de água móvel;f) transporte da água
através de mangueiras;g) central misturadora de argamassa;h) transporte da argamassa
fresca pelo mangote até o seu lançamento na alvenaria.
3.4

Indicadores de custo, materiais e produtividade

O Quadro 2apresenta os indicadores de espessura média do revestimento de argamassa e
perda do seu consumo.
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Quadro 2 - Indicadores de espessura média do revestimento e perda de argamassa
Ano 2013
Março Abril Maio Junho Julho Agosto

INDICADORES
Espessura do revestimento interno de
argamassa (mm) (meta: 20mm)

9

6,3

5,8

0

4,4

3,7

Perda do Consumo de Argamassa (%)
(meta: 15%)

3,11

5,14

16,26

-

10,47

8,56

O cálculo da perda de argamassa foi realizado levando em consideração a quantidade
teórica de sacos consumidos por cada apartamento, cerca de 195 sacos para uma
espessura média de 1cm, e a quantidade real consumida.

Rup (Hh/m²)

A Figura 14 traz o gráfico da Razão Unitária de Produtividade (RUP), calculada em
alguns em alguns dias de cada mês da produção.
Figura 14 - RUP oficial e oficial acumulada
1,5
1
0,5

oficial

0

Rup cum. Of.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dias

O custo da projeção da argamassa incluindo os gastos com a empresa terceirizada e a
argamassa industrializada está discriminada no Quadro 3.
Quadro 3 - Indicadores de custo
Custo
Mão de obra +
equipamento (R$/m²)

Argamassa
(R$/m²)

Total

R$ 10,71

R$ 1,29

R$ 12,00

Cabe salientar que o revestimento interno tem um custo para a obra de 2,9% e com a
adoção do sistema de projeção, houve um incremento de 0,16% no custo. Porém, as
despesas indiretas da obra são de 2% por mês e o uso desse sistema justifica sua
contratação, tendo em vista que diminuirá o custo indireto total.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência com a argamassa industrializada projetada na obra estudada resultou em
aumento de produtividade, reduzindo em meses a etapa de revestimento interno da
edificação. As principais vantagens observadas na aplicação do sistema foram:
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•
A equipe de serviço poder trabalhar de forma independente das demais
atividades da obra;
•
Permitira atuação de várias frentes simultâneas, com mobilidade para
deslocamento rápido e execução ao longo de toda a obra;
•

Não haver necessidade de ocupação de grandes áreas no canteiro;

•

Permitir atingir espessuras menores de argamassa.

Alguns dos benefícios observados com o sistema mecanizado é a redução dos índices de
perda, tanto na mistura, quanto no lançamento. Na mistura da argamassa com a água, a
máquina conta com rasga-saco, que permite o despejo do material dentro da máquina
sem perdas para posterior mistura automática. No lançamento, a máquina conta com um
mangote que reduz o número de processos das atividades e evita possíveis perdas por
transporte.
Quanto ao padrão técnico e de acabamento, estes foram satisfatórios, tendo em vista que
a empresa optou pelo acabamento em pintura, sem a utilização do chapisco e com
aplicação da cerâmica, não havendo variação significativa no aspecto visual final.
Contudo, deve-se ter cuidado quando do planejamento do canteiro e das tarefas. Um
exemplo claro foi a distância do almoxarifado, onde ficam estocados os sacos de
argamassa, ao guincho cremalheira, dificultando o transporte da argamassa
industrializada.
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RESUMO
Building Information Modeling (BIM) vem sendo cada vez mais utilizado no projeto de edifícios,
trazendo benefícios a todo seu ciclo de vida. Contudo, verifica-se que o uso desse conceito no projeto dos
Sistemas Prediais Hidráulicos Sanitários (SPHS) no Brasil está defasado em relação às demais
disciplinas: poucos são os escritórios que desenvolvem o projeto dos SPHS com o uso de BIM e
praticamente não existem pesquisas desenvolvidas sobre este tema no país. Este trabalho tem como
objetivo levantar as pesquisas desenvolvidas nesse tema, identificar as razões dessa defasagem e
problemas que projetistas de outras especialidades e de outros países tiveram na implantação do BIM,
subsidiando o desenvolvimento de trabalhos científicos que contribuam para a disseminação da
ferramenta no projeto desses sistemas. Para tanto, foi desenvolvido um Sistematic Mapping Study (SMS),
uma das ferramentas do paradigma baseado em evidências. A partir da seleção de expressões-chave,
foram realizadas buscas de artigos de periódicos e anais de eventos nas bases de dados Scopus,
Engineering Village, Web of Science e ProQuest. Em uma segunda fase, foram levantados os artigos
publicados em Ambiente Construído, Gestão e Tecnologia do Projeto e InfoHab. Não foram encontradas
publicações sobre SPHS especificamente, sendo que a maior parte das pesquisas recentes aponta como
principais dificuldades na implantação de BIM questões ligadas à organização e dinâmica do projeto,
necessidade de ferramentas de desenvolvimento como softwares e bibliotecas, e a necessidade de
melhoria na interoperabilidade entre ferramentas.
Palavras-chave: Building Information Modeling, Systematic Literature Review, Sistemas Prediais
Hidráulicos Sanitários.

ABSTRACT
Building Information Modeling (BIM) is being increasingly used in building design, providing benefits to
the entire lifecycle. However, the use of BIM in Plumbing Systems design in Brazil is outdated compared
to other disciplines: there are few offices that develop Plumbing Systems design using BIM, and research
development on this subject in Brazil is incipient. This study aims to gather research under this subject
and identify the reasons for the lag and issues that designers from other specialties and other countries
have had in deploying BIM, supporting scientific work to contribute to the use of this tool in brazilian
offices. To this end, it was developed a Systematic Mapping Study (SMS), an evidence-based paradigm
tool. From the selection of key expressions, journal articles and conference proceedings were searched in
Scopus, Engineering Village, Web of Science and ProQuest. In a second phase, a new search was
performed in national basis Ambiente Construído, Gestão e Tecnologia do Projeto e InfoHab. The results
contribute to identify gaps in the research development in Plumbing Systems design using BIM. There
were not found researches in this subject. The recent researches show that the main barriers in
implementing BIM are related to project organization and dynamics, the need for tools development such
as software and libraries, and interoperability.
Keywords: Building Information Modeling, Systematic Literature Review, Plumbing Systems.

2760

1

INTRODUÇÃO

O desempenho das edificações é fortemente determinado por decisões tomadas na fase
de projeto. O uso de modelos em um ambiente virtual permite, por exemplo, a avaliação
da solução mais econômica e sustentável para cada decisão a ser tomada desde a
concepção inicial de um projeto.
BIM é mais do que um modelo de visualização do espaço projetado. Consiste em um
modelo digital composto por uma base de dados que transmite mais informação do que
os modelos CAD (Computer Aided Design) tradicionais, preparando modelos de
edifício dentro de um ambiente virtual em qualquer escala, podendo ser
automaticamente detalhados e analisados (COELHO E NOVAES, 2008).
Segundo Eastman et al. (2014), o projeto é a atividade em que a maior parte das
informações sobre um empreendimento é definida e em que a estrutura é organizada
para posterior detalhamento. Devido à sua capacidade de automatização de
detalhamento, o BIM reduz o tempo necessário para a produção de documentos para a
construção, já que as informações são inseridas no projeto na fase de concepção,
facilitando a interação de diferentes ferramentas e melhorando a disponibilidade de
informação para outros agentes. Para o bom andamento do processo mostra-se
fundamental garantir a colaboração entre todos os intervenientes em todas as fases de
desenvolvimento do edifício: concepção, construção e operação.
Verifica-se um crescente uso de BIM no projeto arquitetônico e de estruturas no Brasil,
contudo, isso não acontece no desenvolvimento do projeto dos Sistemas Prediais
Hidráulicos Sanitários (SPHS), sendo poucos os escritórios que empregam BIM no
projeto dos SPHS e praticamente não existem pesquisas nesse tema no país.
Com o objetivo de caracterizar o estágio de desenvolvimento das pesquisas sobre BIM
aplicado ao projeto dos SPHS em outros países e no Brasil e identificar lacunas do
conhecimento nesse tema, foi desenvolvido um mapeamento sistemático da literatura
(SMS), conforme proposto por Kitchenham et al. (2010).
Além de auxiliar na identificação de lacunas do conhecimento, segundo Ruiz e Granja
(2013), o SMS permite a identificação de áreas de estudos realizados (MELO, GRANJA
e BALLARD, 2013) e contribui com a comunidade acadêmica por possibilitar tanto a
continuidade de trabalhos já publicados como o surgimento de propostas realmente
inovadoras. Isso decorre do fato de que o SMS oferece uma visão geral do tema
pesquisado, permitindo a identificação de quantidade, tipo e resultados já obtidos com
os estudos encontrados.
2

FUNDAMENTAÇÃO

Succar (2009) define BIM como sendo um conjunto de políticas, processos e
tecnologias que interagem originando uma metodologia que gerencia o projeto de
construção e seus dados em formato digital ao longo do ciclo de vida do edifício.
Segundo Eastman et al. (2014), o BIM opera como uma simulação inteligente da
arquitetura, e para que seja integrada, esta deve ser digital, espacial (3D), mensurável,
abrangente, acessível e utilizável ao longo de todo o ciclo de vida da edificação.
Ainda de acordo com Eastman et al. (2014) à medida que o modelo de construção pode
ser produzido por uma ferramenta BIM dando suporte aos vários dados contidos dentro
de um conjunto de desenhos (2D e 3D), esse modelo pode ser caracterizado por quais
objetos descreve e quais requisitos de informação ele atende.
Korman e Lu (2011) afirmam que os conflitos físicos entre elementos estruturais,
elétricos ou hidráulicos podem ser facilmente detectados com os modelos virtuais e que
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o uso destes no processo de compatibilização é muito importante, especialmente no caso
dos sistemas prediais.
O principal atrativo do uso de BIM, entretanto, não está na fase de projeto propriamente
dita, mas na quantidade e qualidade de informações disponíveis no mesmo, que gerará
economias substanciais nas próximas etapas, além de permitir ao projetista a oferta de
novos serviços tais como programação e estimativa de custos, listas de materiais,
serviços pré e pós-construção, detecção de interferências e gestão de facilidades.
Com a crescente complexidade dos edifícios, é natural que a equipe envolvida no
projeto seja mais numerosa e especializada, o que requer um processo de comunicação,
colaboração e coordenação mais sofisticado. Atualmente os sistemas de climatização,
elétrica, hidráulica e combate a incêndio podem representar até 40% do escopo de um
edifício. Assim, esses agentes precisam colaborar não apenas entre si, mas também com
responsáveis pela arquitetura, estrutura e demais disciplinas envolvidas. Contudo,
apesar da tecnologia possibilitar a colaboração, as empresas apresentam questões
organizacionais que limitam a interação, independentemente de empregar BIM ou não
(DOSSICK e NEFF, 2010).
Apesar das vantagens associadas ao uso de BIM, verifica-se que o emprego dessa
ferramenta no desenvolvimento do projeto dos SPHS é ainda tímido. Com este
mapeamento da literatura pretende-se identificar os principais avanços obtidos pelas
pesquisas realizadas e as lacunas no conhecimento, de modo a subsidiar o
desenvolvimento de pesquisas futuras sobre esse tema.
3

MÉTODO

As etapas envolvidas no mapeamento sistemático da literatura são apresentadas na
Figura 1, tendo por base o método empregado por Ruiz e Granja (2013) e Melo, Granja
e Ballard (2013), a partir do método proposto por Kitchenham (2010).
Figura 1 – Desenvolvimento do Mapeamento Sistemático da Literatura (SMS)

Fonte: Adaptado de Kitchenham (2010), Ruiz e Granja (2013) e Melo, Granja e Ballard (2013).

As bases de dados internacionais selecionadas foram: Scopus, Web of Science,
Engineering Village (Compendex) e ProQuest, sendo que todas elas possibilitam o uso
de strings de busca complexas, com o emprego de operadores booleanos.
A string de busca nas bases internacionais foi definida tendo em vista as questões:
•

Qual o estágio do desenvolvimento das pesquisas relacionadas ao uso de BIM
nas diferentes disciplinas de projeto, com destaque aos SPHS?

•

Quais os principais enfoques e lacunas das pesquisas desenvolvidas com o uso
de BIM nas diferentes disciplinas de projeto, com destaque aos SPHS?
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A partir dessas questões de pesquisa, foram selecionados os seguintes termos: BIM,
building information modelling, design, Project, MEP, plumbing, water supply, building
system, construction, building.
Resultando na seguinte string de busca: (BIM OR "Building Information Model*")
AND (design* OR project*) AND (mep OR plumb* OR "Water Supply" OR "Building
System*" OR building OR construction).
Nota: MEP - Mechanical, Electrical and Plumbing, que contemplam os SPHS.

No caso da busca nas bases internacionais, foram adotados os seguintes critérios: string
constante no título, resumo ou palavras-chave; somente artigos de periódicos e de anais
de eventos e somente artigos publicados em inglês ou português.
Inesperadamente, a pesquisa trouxe como resultado artigos de outras áreas do
conhecimento, como medicina, artes e administração.
A partir da remoção dos artigos de outras áreas e efetuada a análise conjunta dos
resultados obtidos em todas as bases de dados internacionais, de modo a eliminar artigos
repetidos, obteve-se o número de artigos final.
Com a leitura dos títulos dos artigos, foram identificadas palavras-chave de interesse. O
processo foi efetuado de modo iterativo: conforme um título de interesse era
identificado, novas palavras-chave eram selecionadas, tendo sempre em vista as
questões de pesquisa. Por fim, utilizando a ferramenta de filtro em uma planilha do
Microsoft Excel, foram selecionados apenas os artigos que contivessem pelo menos
uma das palavras-chave escolhidas no título ou no resumo, conforme segue: (A) no
título: MEP, hidr, pipe, wate, net, libr, office, project, plumb, issue, diff, problem,
implement, challeng; (B) no resumo: MEP, hidr, pip, water, library, plumb.
De posse dos artigos selecionados nas bases de dados internacionais, foi efetuada a
análise detalhada dos títulos e resumos, resultando em um novo conjunto de artigos, os
quais foram lidos em sua totalidade, levando à exclusão de mais alguns. A partir disso,
obteve-se o número final de artigos a ser considerado nas demais etapas da pesquisa.
Destaca-se que nessa fase foram considerados somente os artigos com texto completo e
com acesso gratuito via biblioteca virtual da universidade.
No caso dos artigos nacionais, a busca foi efetuada na base de dados Centro de
Referência e Informação em Habitação - InfoHab e em dois periódicos nacionais:
Ambiente Construído e Gestão e Tecnologia de Projetos, ambos da Associação
Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído – ANTAC. Nesses casos não existe a
possibilidade de emprego de strings, de modo que o procedimento para a busca e
seleção dos artigos baseou-se apenas no uso da palavra-chave BIM. De posse de todos
os artigos selecionados, foi efetuada a leitura do título e do resumo, e posteriormente do
texto completo, identificando-se os artigos com aderência às questões de pesquisa,
resultando no número final de artigos constantes na base e nos periódicos nacionais para
as demais etapas da pesquisa. Destaca-se que, a exemplo das bases internacionais,
foram considerados somente os artigos com texto completo e com acesso gratuito via
biblioteca virtual da universidade.
Diante da possibilidade de que alguns autores tenham utilizado sinônimos dos termos
empregados na string de busca, o que faria com que seus artigos não fossem
selecionados na pesquisa efetuada, foi desenvolvida uma pesquisa adicional
denominada “bola de neve” (snowball sampling). Assim, a partir da análise da lista de
referências de cada artigo selecionado, foram selecionados artigos (apenas de
periódicos) com conteúdo aderente ao tema e que não constavam no conjunto de artigos
já selecionados, conforme Melo, Granja e Ballard (2013).
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Os artigos selecionados a partir das etapas anteriores foram classificados de duas
formas:
•

Disciplina de projeto: geral (sem se limitar a uma disciplina específica),
arquitetura, estrutura e sistemas prediais (mecânicos, elétricos e hidráulicos);

•

Principal contribuição (categoria), conforme a Tabela 1.

Tabela 1 – Categorias para classificação dos artigos das bases internacionais.
Categoria

Artigos que contemplam …

Conceitos

a apresentação do conceito do BIM de forma abrangente, sem focar em
problema específico.

Ferramentas

o uso de softwares, padrões, bibliotecas e outros elementos que apoiam
o projeto.

Processo de Projeto

a análise das principais mudanças que o BIM trouxe para a dinâmica do
projeto e da equipe.

Coordenação

o novo papel do profissional da coordenação e o processo de
compatibilização.

Análise econômica

a análise de custos e de ganhos com a aplicação de BIM.

Papel do Governo

padronizações e contrapartidas oferecidas por governos que exigem o
uso de BIM na contratação dos seus projetos.

Além disso, foi efetuada a classificação dos artigos especificamente de sistemas
prediais, conforme as categorias apresentadas na Tabela 2Tabela 3.
Tabela 2 – Categorias para classificação dos artigos de sistemas prediais.
Categoria

Artigos que contemplam …

Simulação

a apresentação das vantagens de usar ferramentas de simulação para a
concepção do edifício.

Pré-fabricação

o uso de BIM para gerar elementos para a obra, melhorando a
produtividade.

Compatibilização

o processo de compatibilização com BIM.

Implantação em
escritórios

orientações para o processo de implantação de BIM em escritórios.

Por fim, foram identificadas as lacunas ou temas para o desenvolvimento de pesquisas
futuras apontadas nos diferentes artigos.
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 3 e a Tabela 4 apresentam os resultados da busca efetuada nas bases de dados
internacionais. Não se teve acesso gratuito ao texto completo de 12 artigos via
biblioteca virtual da universidade, por isso estes textos foram descartados.
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Tabela 3 – Número de artigos encontrados em cada base de dados internacional.
Base de dados

Número de artigos

Scopus

1484

Web of Science

478

Engineering Village

1333

ProQuest

2515

Tabela 4 – Resultado da busca nas bases de dados internacionais.
Núm. de
artigos

Atividade
encontrados em todas as bases

5810

encontrados em todas as bases (sem os artigos repetidos e de outras áreas)

2221

selecionados após o uso do filtro no título e resumo

362

selecionados após a leitura do título e do resumo

41

selecionados após a leitura do título e resumo e com acesso ao texto completo

29

selecionados após a leitura do texto completo

20

final selecionado após a snowball sampling

21

Os Estados Unidos e o Reino Unido concentram a maioria dos trabalhos dentro do tema
em estudo (Figura 2). Trata-se de um assunto recente, com publicações a partir de 2008.
Figura 2 – Distribuição dos artigos selecionados nas bases de dados internacionais
em função do ano de publicação e do país da instituição do primeiro autor.
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publicação
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Hong Kong
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Reino Unido
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Figura 3 – Distribuição dos artigos selecionados nas bases de dados internacionais
nas categorias identificadas e em função do ano de publicação.
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O processo do projeto é o tema mais abordado, seguido da apresentação de conceitos,
com 38% e 24% dos artigos selecionados, respectivamente (Figura 3).
A maioria dos artigos contempla o uso de BIM às disciplinas do projeto como um todo,
(Figura 4). Considerando-se apenas os 4 artigos que contemplam os sistemas prediais,
foram em sua totalidade desenvolvidos nos Estados Unidos e verifica-se que não há
uma predominância de tema abordado (Figura 5).
Figura 4 – Distribuição dos artigos selecionados nas bases de dados internacionais
dentro das disciplinas de projeto em função do ano de publicação.
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Figura 5 – Distribuição dos artigos selecionados nas bases relacionados com
sistemas prediais nas categorias identificadas e em função do ano de publicação.
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As principais lacunas de pesquisa apontadas nos artigos selecionados são apresentadas
nas Figura 6 e Figura 7. A interoperabilidade (possibilidade de se utilizar um mesmo
modelo virtual pelos projetistas das diferentes disciplinas e seus respectivos softwares) e
o desenvolvimento de ferramentas, tais como bibliotecas, softwares de simulação e
padrões em geral são as principais lacunas de pesquisa, apontadas em artigos de
praticamente todas as categorias.
Figura 6 – Lacunas de pesquisa apontadas nos artigos selecionados nas bases de
dados internacionais por categoria, independentemente da disciplina de projeto.
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10
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Papel do Governo

Figura 7 – Lacunas de pesquisa apontadas nos artigos selecionados nas bases de
dados internacionais por categoria, apenas artigos de sistemas prediais
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A Tabela 5 e a Tabela 6 apresentam os resultados da busca na base de dados e nos
periódicos nacionais. Não se teve acesso gratuito ao texto completo de 6 artigos via
biblioteca virtual da universidade, por isso estes textos foram descartados. A
distribuição dos artigos é apresentada na Tabela 5.
Tabela 5 – Número de artigos encontrados nas fontes nacionais.
Fonte

Número de Artigos

Base de dados InfoHab

22

Periódico Ambiente Construído

7

Periódico Gestão e Tecnologia de Projeto

11

Tabela 6 – Resultado da busca nas fontes nacionais.
Atividade

Núm. de
artigos

encontrados em todas as fontes nacionais

40

encontrados em todas as fontes (sem artigos repetidos e de outras áreas)

35

selecionados após a leitura do título e do resumo

19

selecionados após a leitura do título e do resumo e com texto completo

13

selecionados após a leitura do texto completo

9

final selecionado após a snowball sampling

10

Verifica-se que as pesquisas estão mais concentradas no estado de São Paulo. Não
foram localizados artigos relacionados com sistemas prediais; sendo que a maioria trata
o tema de forma geral ou apenas a disciplina de Arquitetura. Não foi identificada
nenhuma categoria prevalecente dentre os artigos analisados (Figura 8).
A maioria dos artigos levantados nas fontes nacionais aponta o desenvolvimento de
ferramentas como uma lacuna de pesquisa, seguido da dinâmica da equipe de projeto
como um todo (Figura 9). A interoperabilidade é uma lacuna de pesquisa pouco citada,
o que se deve justamente à falta de ferramentas disponibilizadas para o projeto.
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Figura 8 – Distribuição dos artigos selecionados nas fontes nacionais em função:
(a) do ano de publicação e da instituição do primeiro autor; (b) da disciplina de
projeto e (c) da categoria.
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Figura 9 – Lacunas de pesquisa apontadas nos artigos levantados nas fontes
nacionais por categoria.
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6

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do levantamento sistemático realizado pode-se identificar que as publicações
são ainda muito voltadas para a conceituação da tecnologia, seja quando analisadas as
fontes nacionais como as internacionais.
As lacunas identificadas são similares, apesar do grau de avanço das pesquisas ser
menor em âmbito nacional e percebe-se que ainda há muito que ser feito.
Poucos são os exemplos de pesquisas relatadas nas bases internacionais e não foram
encontrados estudos nas fontes nacionais que tratem dos sistemas prediais. Não foram
encontrados estudos específicos sobre os SPHS.
Esse cenário indica a grande necessidade de desenvolvimento de pesquisas nesse tema,
tendo em vista os benefícios que o BIM proporciona em outras disciplinas, ao longo de
todo o ciclo de vida.
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RESUMO
A automação é uma inovação? Segundo o Manual de Oslo ela pode ser designada como inovação
tecnológica de produto, mais especificamente a de um produto tecnologicamente aprimorado. Pois, ao se
utilizar de módulos de comando que ordenam e gerenciam as ações necessárias à automatização de
elementos e equipamentos, tem-se um produto tecnologicamente aprimorado, evoluído da automação
industrial, e uma inovação incremental na área da construção civil. Entretanto, pode-se afirmar que esta
gera também uma inovação de processo, pois, forçosamente implicará em inovações no campo de
marketing, vendas e suporte ao cliente. Este trabalho teve como objetivo estabelecer diretrizes para um
manual do cliente pós-instalação à Automação Residencial. Como método optou-se pela entrevista, que foi
feita a quatro clientes e seus familiares, de uma empresa especializada em automação residencial, frente ao
produto instalado em uma abordagem indutiva. Analisadas as respostas avaliou-se o entendimento sobre a
integração dos sistemas instalados, o desempenho de sistemas, as interfaces possíveis e o conhecimento
sobre os equipamentos instalados, tendo como contexto o dia-a-dia da utilização do sistema de automação
pelo cliente final. Verificou-se que o resultado veio ao encontro da percepção intuitiva dos pesquisadores.
Aferiu-se que no momento da pós-instalação e na utilização continua dos equipamentos, surgem dúvidas
que podem, por fim, gerar manuseio errôneo que levam a alterações indesejadas no sistema. Este trabalho
possibilitou conhecer o número de informações necessárias que expressam a apreensão do sistema de
automação, sua percepção e memorização nas obras escolhidas. Justificativa suficiente para a elaboração
de um manual pós-instalação exclusivo para cada usuário. Sendo que inexiste um Manual Pós-Instalação
nesta área, e que este auxiliará a consolidação deste processo inovador, espera-se que este artigo seja uma
contribuição para o integrador, planejador ou gestor de projetos e, por fim, para o usuário, no que tange o
entendimento perceptivo desta inovação tecnológica.
Palavras-chave: Automação predial, Inovação tecnológica, Manual pós-instalação.

ABSTRACT
Automation is an innovation? According to the Oslo Manual it can be designated as a technological
product, specifically a technologically improved product. Well, when using command modules that order
and manage the necessary elements of the automation equipment and actions, has become a product
evolved from industrial automation, and an incremental innovation in construction. However, it can be
stated that this also generates an innovation process therefore necessarily imply innovations in the field of
marketing, sales and customer support. This study aimed to establish regulations for the post-installation
customer to Home Automation manual. As a method was chosen for the interview, which was taken to four
clients and their families, a company specializing in home automation, opposite the product installed in an
inductive approach. Analyzed the responses evaluated the understanding of the integration of the installed
systems , performance systems , the possible interfaces and knowledge regarding the equipment installed,
with the context the day-to-day use of the automation system by the end customer . It was found that the
results coincided with the intuitive perception of the researchers. It measured is that at the time of the postinstallation and continued use of the equipment, there is concern that can ultimately generate erroneous
handling leading to unwanted changes in the system. This study has helped understand the number of
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necessary information expressing the apprehension of the automation system, their perception and
memorizing the chosen work. Sufficient for the development of a unique post-installation manual for each
user justification. Since no overall Post-Installation Manual in this area, and this will help the
consolidation of this innovative process, it is hoped that this article is a contribution to the integrator,
planner or project manager and, finally, to the user, as regarding the perceptual understanding of this
technological innovation
Keywords: Building automation, technological innovation, Manual post-installation.

1

INTRODUÇÃO

Em um projeto de automação residencial, existem vários fatores a serem levados em
consideração como infraestrutura necessária, definição dos serviços e componentes,
procedimentos de instalação, normas técnicas e outras recomendações que irão assegurar
a longevidade do sistema instalado, seu desempenho e segurança para que este suporte
uma grande variedade de aplicações do sistema automação visando a qualidade e
eficiência das ambiências propiciadas (SENA, 2005; DA SILVA, 2009).
Nesse sentido, as ambiências criadas ou possibilitadas pela automação residencial além
de condicionarem comportamentos pessoais (sensor de movimento x iluminação do
ambiente) motivam e emocionam conforme seu caráter (iluminação cênica x detectores
de impulsos sonoros). Afinal, segundo Schmid (2005) o proprietário de uma casa quer,
em primeira linha, o conforto dos ambientes. No entanto, no dia a dia do uso do sistema
de automação decisões e acionamentos, inerentes ao usuário, podem acarretar vários
percalços na relação empresa/cliente dependendo do grau de apreensão desta nova
tecnologia.
Segundo o Manual de Oslo (2005), recai sobre a automação a alcunha de inovação
tecnológica de produto, mais especificamente a de um produto tecnologicamente
aprimorado. Pois, ao se utilizar de módulos de comando que ordenam e gerenciam as
ações necessárias à automatização de elementos e equipamentos, tem-se um produto
tecnologicamente aprimorado da automação industrial, e uma inovação incremental na
área da construção civil. Entretanto, pode-se afirmar que gera também uma inovação de
processo, pois, forçosamente implicará em inovações no campo de marketing, vendas e
suporte ao cliente.
Tendo em vista o suporte ao cliente, objetivou-se, com esta pesquisa, definir diretrizes
para nortear a elaboração de um manual pós-instalação para usuários de casas
automatizadas. Especificamente conhecer as características desta inovação incremental e
interpretar os indicadores situacionais que balizam o entendimento da automação pelo
usuário. Este trabalho justificou-se, pois, busca maximizar a qualidade avaliativa dos
espaços edificados, para auxiliar a mitigar ou até minimizar os efeitos da fobia
tecnológica na vida dos usuários/proprietários. Como método de pesquisa, levantaram-se
as dúvidas pontuais, mas frequentes, de quatro clientes e seus familiares de uma empresa
especializada em automação residencial, frente ao produto instalado. Por fim,
estabeleceram-se itens fundamentais que devem constar de um recomendável manual
pós-instalação que veem ao encontro deste processo inovador: a automação predial.
2

AUTOMAÇÃO INSTALADA

Entende-se por automação um conjunto de técnicas que podem ser aplicadas sobre um
processo objetivando torná-lo mais integrado e eficiente, ou seja, maximizando o trabalho
com menor consumo de energia, menor emissão de resíduos e, melhores condições de
segurança, tanto humana e material quanto das informações inerentes ao processo
(FERRARI et al. 2009).
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A automação integra ações, equipamentos, enfim integra ambientes no cerne da sua
gênese residencial. Habitar em ambientes inteligentes é vivenciar perante a diversidade
de “[...] sensores, atuadores e dispositivos que, quando conectados de forma pertinente,
possibilitam o desenvolvimento de inúmeros serviços, sistemas e métodos de gestão da
residência” (BOLZANI, 2004, p.23). Ainda nesse ideário, a automação residencial é,
conforme Sena (2005, p.13), a união “[...] de novas tecnologias que integradas, procuram
oferecer conforto, praticidade, produtividade, economia, eficiência e rentabilidade, com
valorização da imagem do empreendimento e de seus usuários”.
As cenas criadas na casa inteligente podem, quando em total harmonia com o usuário,
serem para divertir, informar, revelar, intimidar, ovacionar, apaixonar ou simplesmente
contemplar. De acordo com Tuan (1980, p.82), o ser humano, “[...] constrói um ambiente
artificial resultado de processos mentais (mitos, fábulas, ciência) para se sentir
confortável na natureza”. Possibilidades que tornam as ambiências propiciadas pela
automação um fator subjetivo, mas com grande força decisória e avaliativa. Afinal, o
usuário de uma casa automatizada quer, em primeira linha, o conforto que a casa
inteligente pode propiciar é o atual auge de interação homem/ambiente construído que
responde pela conectividade total almejada.
Segundo Bolzani (2004) e Sena (2005) algumas das características fundamentais que se
deve encontrar num sistema inteligente são: a capacidade para integrar todos os sistemas;
possuir memória funcional; ter fácil relação com o usuário e facilidade de reprogramação.
Entende-se que essas características podem ser avaliadas e, por conseguinte balizar o
objetivo deste trabalho que é estabelecer diretrizes para a elaboração de um manual pósinstalação. Nesse sentido, discorre-se sobre as características que serão utilizadas como
“macros indicadores” das entrevistas para avaliar o sistema de automação instalada em
residências, objeto desta pesquisa.
2.1

Integração de sistemas

A automação residencial possibilita a integração dos sistemas envolvidos (segurança,
iluminação, conforto ambiental, entretenimento, etc.). Assim, os projetos destinados a
este fim tiram partido dessa contingencia para propiciar diferentes combinações que
facilitem e auxiliem o dia-a-dia do usuário em suas tarefas, no lazer ou simplesmente na
vivência nos ambientes construídos.
[...] Numa rede de comunicações de dados (...), os mesmos sensores que
detectam movimento, fogo, ou líquidos podem ativar um número
variado de ações. Caso haja a necessidade, o sistema de segurança pode
controlar o ar-condicionado e a ventilação (desligando-os em caso de
incêndio), destrancando as portas e janelas. (BOLZANI, 2004, p.72).

Deste modo deverá haver concordância entre os sistemas integrados pela automação a
fim de que os softwares envolvidos tenham compatibilidade entre si na rede residencial
instalada. “Assim, é normal que o usuário final anseie (...) comandar individualmente
cada um dos subsistemas, mas também executar comandos mais complexos envolvendo
todas as possibilidades” (MURATORI, 2012, p.01). Esta imposição é a necessidade
básica para ter-se uma integração de sistemas condizente com os anseios do usuário e
cliente, em função das possibilidades que a automação pode oferecer.
2.2

Desempenho do sistema

A avaliação de um sistema automatizado pelo usuário pode ser obtida pela funcionalidade
do mesmo. Também pela robustez frente às várias adversidades situacionais relacionadas
ao uso e a instalação. Ainda a fatores externos, tais como: interrupção abrupta de energia,
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tempestades ou manuseio do quadro de automação por leigos. Como também pela eficácia
no gerenciamento de vários sistemas. Este fato gera economia de energia e aperfeiçoa a
qualidade dos espaços que foram automatizados. Pois, acrescenta Bolzani (2004):
[...] consegue-se alterar os horários de funcionamento dos
equipamentos automaticamente, em função dos resultados de conforto
obtidos e das condições meteorológicas externas, de forma que os
grandes consumidores de eletricidade, tais como aquecedores e
climatizadores modifiquem suas curvas de produção obtendo-se
resultados mais eficientes (BOLZANI, 2004, p.109).

Entretanto, ainda consoante a Bolzani (2004, p.27), “[...] não interessa quão sofisticado
seja o programa para atender todas as necessidades, ele de alguma forma, em alguma
ocasião, vai agir de forma inesperada e indesejada, frustrando os ocupantes”. Atualmente,
conforme explana Bolzani (2004, p.109), “[...] é possível ter acesso a toda a informação
de gestão de uma casa de forma eficaz com programas totalmente interativos, o que
possibilita fazer modificações com grande facilidade”. (BOLZANI, 2004, p.27).
2.3

Interfaces casa/usuário

A maioria dos sistemas de automação, conforme Sena (2005), possibilitam serem
remotamente controlados através de conexão via internet. Para tanto, a interação
usuário/automação deve ser de fácil entendimento e compatível com a toda gama de
tarefas que são ofertadas pelo sistema. Conforme Muratori e Dal Bó (2011) a interface
que mais seja associada à automação residencial seja o controle remoto universal.
Segundo Vargas (2004, apud OSÓRIO et al, 2005, p.09):
[...] no ambiente doméstico são necessárias interfaces e sistemas muito
amigáveis, simples de manusear e flexíveis para se ajustarem às
necessidades dos usuários. Isso aumenta o grau de dificuldade da
implementação de sistemas residenciais, uma vez que sua concepção
traz essa variável subjetiva adicional, evidenciada na relação do usuário
com a tecnologia.

Nesse prisma de ideias, Leitte et al (2012, p.06) afirma que: “[...] pode-se concluir que a
automação residencial se configura num desafio do presente, devendo prover ao usuário
interfaces amigáveis e descomplicadas [...]”, como também continua o autor “[...]
disponibilizar a informação e possibilidade de controle da residência a partir de qualquer
lugar, [...] para colocar em primeiro plano a sociabilidade e bem-estar do usuário”. Assim,
nasce o ideário para o Manual Pós-Instalação para residências inteligentes via automação.
2.4

Manual pós-instalação

Como explanado a casa automatizada ou inteligente demanda uma interface com o
usuário, cujo manuseio deve ser apreendido durante a instalação e no momento de entrega
do sistema de automação pela empresa contratada. Nesse ideário, o comprador do sistema
e futuro usuário deverá memorizar inúmeros comandos que se relacionam entre si,
propiciando inúmeras cenas ou situações pré-determinadas.
Lembra-se que a NBR 14037, que trata das “Diretrizes para elaboração de manuais de
uso, operação e manutenção das edificações”, a elaboração do manual deve ser de
responsabilidade do construtor. O item 7.3 explicita em subitem que o manual deve ser
entregue “[...] um exemplar do manual com informações julgadas necessárias sobre
sistemas, elementos e componentes, instalações e equipamentos de áreas comuns de cada
unidade autônoma aos seus proprietários”, incluindo o conjunto completo de projetos
atualizados (ABNT, 1998, p.05).
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Nas palavras de Paula Filho (2000) apresentação ou recuperação de informações pode ser
de maneira multissensorial (através dos sentidos da audição e da visão), integrada (por
texto, som e imagem relacionados), intuitiva (por uso de ícones) e a interativa (através de
várias possibilidades de navegação para o usuário). Nessa linha, De Araújo (2001) afirma
que a ISO-9001 (2000) “que trata de Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), apresenta
no item 7.2.4 que trata da comunicação com o cliente o seguinte texto”:
[...] verifica-se que atender às necessidades dos clientes é uma
obrigação da empresa, principalmente se esta estiver desenvolvendo
esforços para obtenção de um grau de certificação internacional. E
ainda, superar as expectativas de seus clientes pode ser o melhor
marketing [...] (ISSO-9001 apud DE ARAÚJO, 2001, p.02-03).

Elucida-se que, possivelmente, mesmo após toda a demonstração e explicação dada pela
empresa instaladora do sistema de automação, o comprador sentir-se-á inserido num
mundo desconhecido. A falta de memória ou o desconhecimento de situações novas
podem acarretar ansiedade e aborrecimentos (TOFLEER, 1973). A necessidade de um
auxílio na memorização, das opções do sistema de automação instalado parece ser claro
e premente para o bom relacionamento comprador/empresa como também para a
continuidade de venda. Nesse sentido, discorre-se a seguir sobre o estudo de caso que
embasou as diretrizes para o Manual Pós-instalação proposto.
3

CASE: QUATRO RESIDÊNCIAS AUTOMATIZADAS

A empresa que foi utilizada nesta pesquisa nasceu em 2010 com a finalidade de
comercializar produtos para “automação de residências”. Derivada de uma empresa de
vendas de aparelhos para home-theater, houve aprimoramento por parte dos sócios que
se capacitaram na nova tecnologia, além da implantação de um showroom especializado
na demonstração da inovação incremental aos espaços que seria comercializada a
automação residencial. A empresa pesquisada tem obras em andamento, obras prontas e
projetos sendo feitos. Preferiu-se a pesquisas aos usuários de obras já entregues, pois, vão
ao encontro do objetivo deste artigo que é estabelecer as diretrizes de um Manual pósinstalação no que tange sua necessidade como meio de contato, informação e manutenção
do sistema de automação instalado.
As obras visitadas, quatro no total, são residências construídas em condomínios fechados
na cidade de Maringá, Paraná, onde a empresa pesquisada instalou sistemas diferenciados
de automatização. A empresa responsável pela implantação do sistema, além de dar
suporte ao cliente, também realizou um trabalho junto aos projetistas responsáveis para
esclarecimentos sobre a diferença entre projetos com e sem automação residencial, suas
funções e modificações ainda na planta arquitetônica executiva.
Todas as residências escolhidas já tinham tido um uso do sistema de automação superior
a seis meses. Respeitando-se a não exposição da identidade dos proprietários, nominarse-ão simplesmente siglas para Residência Automatizada (RA) acrescida de índice
específico.
Na residência RA1, têm-se quatro usuários que utilizarão o sistema de automação: o casal
proprietário e os filhos já adultos. Na residência RA2, têm-se, no entanto, três usuários:
o casal proprietário e a filha de quatorze anos. Na residência RA3, têm-se quatro usuários:
o casal proprietário e os filhos adolescentes. Na residência RA4, têm-se também quatro
usuários: o casal proprietário, o filho adolescente e o pai do proprietário.
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3.1

As entrevistas com usuários

A pesquisa de campo (verificação, levantamento, monitoramento in loco), indica Marconi
& Lacatos (2006, p.84) “[...] é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações
e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura uma resposta”. Ou,
continuam as autoras, “[...] de uma hipótese que se queira comprovar, ou, ainda descobrir
novos fenômenos ou as relações entre eles”.
A pesquisa deste trabalho aconteceu em quatro dias diferentes e foi baseada em uma
pesquisa anterior, com o mesmo objetivo, feita em junho de 2012. Reproduziu-se a
entrevistas com os clientes alterando a forma de análise e os eixos temáticos abordados.
Gentilmente todos aceitaram responder, novamente, uma gama de perguntas.
As entrevistas foram agendadas previamente e ocorreram durante o mês de dezembro de
2013, basicamente em finais de semana. Com isso obteve-se, como universo de pesquisa,
15 pessoas entrevistadas. As entrevistas foram feitas partir de um questionário
previamente elaborado com perguntas selecionadas conforme os “macros indicadores”
que produziram seis eixos temáticos. Além disso, baseou-se em um roteiro produzido
pelo “Centro de Tecnologia de Edificações da Universidade do Sul de Santa Catarina para
elaboração de um manual de Operação, Uso e Manutenção do Edifício”.
Os seis temas foram subdivididos em subtemas, a saber:


equipamentos instalados – descrição, funções e acionamento;



integração – equipamentos envolvidos e ambiências propiciadas;



desempenho – controle e gerenciamento dos sistemas;



interface – facilidade de manuseio, acesso remoto e pela rede mundial de
computadores;



manutenção – procedimentos e temporalidade;



responsabilidades – empresas responsáveis pelo sistema e garantias.

Todos os subtemas foram contemplados com três questões cada, exceto os subtemas do
tema três que teve quatro questões por item e, ainda, uma pergunta de opinião. Assim, a
entrevista in loco totalizou o valor de quarenta e cinco questões, feitas igualitariamente a
cada membro da família dos clientes respectivos das RA1, RA2, RA3 e RA4. Para maior
compreensão e eficiência nas respostas dos usuários foi feito questionamento com
respostas induzidas com valores que traduziram e valoraram o seu grau de apreensão do
sistema de automação.
Nesse sentido, tentou-se valorar o grau de conhecimento a respeito dos temas e subtemas
propostos no formato de “sei tudo sobre”, “sei o suficiente sobre”, “sei pouco sobre” e
“não sei sobre”. O usuário respondeu sobre seu conhecimento às afirmações ou
constatações do sistema instalado em sua residência. Esse método facilitou tanto o
entendimento por parte do usuário quanto para os pesquisadores, sem comprometer o
objetivo da pesquisa.
Na sequência os dados foram tabulados e representados quantitativamente por
porcentagens, relacionadas com o numero de pessoas e suas repostas frente ao grau de
conhecimento sobre os subtemas propostos, obtidas por regra de três simples. O quadro
um demonstra as porcentagens de cada resposta aos subtemas mencionados.
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Quadro 1 – Tabela resumo das respostas com a estatística obtida.
Grau de conhecimento sobre o tema
Tema

Nenhum
conhecimento

Pouco
conhecimento

Conhecimento
suficiente

Conhecimento
Total

Equipamentos

6.5%

60%

20%

13.5%

Integração

6.5%

47%

40%

6.5%

Desempenho

6.5%

33.5%

60%

-

Interface

-

67%

26.5%

6.5%

Manutenção

6.5%

53.5%

40%

-

Responsabilidades

-

40%

60%

-

Fonte: Autores (2014)

Em análise aos resultados verificou-se que a maioria das respostas se concentrou entre as
alternativas “conhecimento suficiente” e “pouco conhecimento”, sendo esta última a com
maior porcentagem de respostas pontuadas. Fora as questões já mencionadas apenas uma
questão foi feita com resposta simples “sim e não”. Perguntou-se a opinião do usuário
entrevistados com relação a necessidade de um manual explicativo sobre o sistema de
automação. A resposta - “sim” é necessário - foi em 100% das entrevistas. Adotado o
método já explanado de regra de três simples para resolução de proporções, em cada
subtema abordado, reforçou-se o indicativo para a indispensabilidade de um manual pósinstalação para residências automatizadas.
4

DIRETRIZES PARA O MANUAL PÓS-INSTALAÇÃO

Como visto, os usuários da automação residencial estão desprovidos de conhecimento de
conceitos gerais e específicos para manuseio e uso do sistema instalado. Para nortear e
consequentemente dirimir duvida elaborar-se-á um roteiro com as diretrizes básicas para
a elaboração de um manual para o proprietário. Lembra-se que, conforme De Araújo
(2001):
[...] já é desenvolvido pela grande maioria de indústrias de outros
setores. Muitas vezes as empresas oferecem este tipo de serviço aos
seus clientes apenas para constar, ou seja, as informações não são claras
e aquilo que deveria ajudar termina atrapalhando ou caindo em
descrédito, sendo deixado de lado sem que o usuário leia. Baseado
nestes fatos propõe-se que o manual seja sucinto [...] (DE ARAÚJO,
2001, p.03).

Defende-se que a avaliação do espaço automatizado deva ser compatível com os sistemas
instalados e específicos desta nova tecnologia incremental da construção civil, ou seja,
existirão diferenças nas perguntas ou na logística de reproduzir a avalição em função da
unicidade de cada casa. Têm-se indicadores situacionais como a perenidade do sistema a
integração e controle dos espaços, bem como a ambientação propiciada pela automação
dos espaços podem ser fatores de avaliação responsáveis pela aceitação e manutenção
desta inovação tecnológica. Assim, passa-se a expor o roteiro com as diretrizes
necessárias a elaboração do Manual Pós-Instalação.
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Capítulos do Manual

Assunto por Capítulos

Informações gerais

Apresentação do Manual
Objetivos do Manual
Informações básicas sobre automação
Dúvidas frequentes

Descrição dos
equipamentos
automatizados

Funções de Cada Equipamento Instalado
Consumo e especificações
Modos de acionamento

Descrição dos
equipamentos do
sistema de automação

Funções de Cada Equipamento Instalado
Consumo e especificações
Modos de acionamento

Informação sobre a
integração do sistema

Mapa do sistema integrado
Modos de Acionamento do Sistema

Informação sobre o
desempenho do sistema

Modos de monitoramento
Modos de gerenciamento

Informações sobre o
modo de operação

Acionamentos por Interfaces de Parede
Acionamentos por Interfaces Remotas
Acionamentos via rede mundial de computadores.

Informações sobre
manutenção

Periodicidade de Manutenção
Procedimentos para Casos de Falha no Sistema

Responsabilidades

Responsabilidades do Proprietário
Responsabilidades da Empresa Contratada
Técnicos e Empresa Responsáveis pela Manutenção da
Automação

Garantias

Contatos sobre Fornecedores e Equipamentos Instalados
Termos de Garantia e Assistência Técnica

Anexos necessários

Contrato de Prestação de Serviços
Copia da Relação de Equipamentos e Serviços Adquiridos
Termo de Vistoria de Equipamentos Instalados
Planta Técnica do Sistema Implantado

Descrição
dos anexos

Descrição pósinstalação

Descrição de processo

Descrição de
produto

Tema
Descrição
do manual

Quadro 2 – Diretrizes para elaboração do Manual Pós-instalação.

Fonte: Autores (2014) baseados em De Araújo (2001)

Conclui-se que os usuários da automação residencial estão desprovidos de conhecimento
de conceitos gerais e específicos do mecanismo. O mesmo padrão de desconhecimento
repetiu-se nas quatro residências avaliadas, reforçando ainda mais o resultado final. Com
isso é possível verificar a importância e necessidade de um manual pós-instalação para
os clientes. Entretanto, como demonstra o roteiro proposto do quadro dois, o manual, em
questão, deverá ser direcionado em prol das especificidades de cada sistema instalado,
sendo que apenas alguns itens poderão ser padronizados para sua elaboração.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como qualquer novidade, a Automação Residencial inicialmente é percebida pelo cliente
como um símbolo de status e modernidade. No momento seguinte, o conforto e a
conveniência por ela proporcionados passam a ser decisivos. E por fim, ela se tornará
uma necessidade vital e um fator de economia. Os sistemas de automação residencial
necessitam ser seguros, confiáveis e principalmente possuírem um baixo custo de
instalação. Assim sendo, cada projeto deve realizar a melhor combinação destas
características, para que haja maior conforto e economia para o usuário.
Abre-se uma porta para pesquisas que identifiquem outras deficiências e temas para
manuais voltados aos usuários que utilizam a automação em suas casas. Além do que,
diminui os acionamentos assistenciais devido a problemas com o desconhecimento dos
clientes, e que pode gerar dificuldades e trabalhos dispensáveis para os escritórios e
empresas que trabalham na automação.
Este trabalho quer fomentar e a elaboração de um manual pós-instalação que, por elucidar
as duvidas mais constantes dos usuários de automação, possibilita antecipar pontos de
possíveis conflitos entre as empresas e o seus clientes. Ainda, estabelece um possível
diferencial no marketing para as empresas de instalação de automação residencial. E
finalmente contribuir para que esta inovação incremental da construção civil estabeleçase, cristalize-se e contribua aos vários segmentos que planejam ou executam os espaços
com qualidade e eficiência.
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RESUMO
A água destaca-se dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, tanto pela sua importância para a
vida, quanto pela problemática envolvida com perdas e desperdícios durante seu consumo. As edificações
são um fator importante nessa questão, já que consomem grande quantidade de água durante as fases de
construção, funcionamento e demolição. Esse aspecto e os demais impactos ambientais gerados pelas
edificações nas fases citadas e a necessidade de alinhar o setor aos objetivos de desenvolvimento
sustentável, levaram ao surgimento de sistemas de avaliações de desempenho e certificações ambientais
para avaliar e validar as ações de adequação ambiental, como por exemplo, a Certificação Leadership in
Energy and Environmental Design (Certificação LEED). Este trabalho aponta os critérios estabelecidos
por essa certificação quanto ao uso e manejo de águas, ou seja, critérios relacionados com projetos de
Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários (SPHS). Foram elaborados projetos de Sistemas Prediais de
Esgoto Sanitário (SPES), de Águas Pluviais (SPAP) e Água Fria (SPAF) para uma determinada
edificação com finalidade educativa, em atendimento aos critérios propostos pela mesma e pela
normatização brasileira. Em relação a uma comparação entre os princípios da normatização brasileira e
das orientações da Certificação LEED, observou-se que ambas não possuem tantas divergências, o que
possibilita a aplicação das orientações da certificação americana no Brasil. A elaboração dos projetos de
SPHS em atendimento aos critérios LEED, resultou em diretrizes como a separação de águas cinzas e
negras no SPES, o dimensionamento de um sistema de aproveitamento de água pluvial, o aumento de
áreas permeáveis e o uso de plantas típicas da região nos jardins para o SPAP, o emprego de bacias
sanitárias de duplo acionamento e torneiras com dispositivos economizadores em lavatórios para o SPAF.
Com as intervenções aqui propostas, foi possível reduzir 56% o consumo de água potável no edifício e,
consequentemente, a geração de efluentes.
Palavras-chave: Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários, Certificação LEED.

ABSTRACT
The water stands within the concept of sustainable development, both because of its importance to life, as
the problems involved with losses and waste during its consumption. The buildings are an important
factor in this issue, since they consume large amounts of water during the phases of construction,
operation and demolition. This aspect and other environmental impacts of buildings in the
aforementioned phases and the need to align the sector to sustainable development goals led to the
appearance of performance evaluations and environmental certification systems to rate and validate the
actions of environmental adaptation, such as, Certification Leadership in Energy and Environmental
Design (LEED Certificate). This work points the criteria established by this certification regarding the
use and management of water, in other words, criteria related to water and sewage plumbing systems
design. The design of potable water, sewage and stormwater plumbing systems were done to a given
building with educational purpose, in accordance with the criteria proposed by the LEED certification
and by the Brazilian regulation. Regarding a comparison between the principles of Brazilian standards
and LEED certification´s guidelines, it was observed that the don´t have many differences, which allows
the application of the guidelines of the American certification in Brazil. The preparation of the plumbing
system designs, in attendance to LEED criteria, resulted in guidelines such as: separation of gray and
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black water in sewage systems, the design of a system of exploitation, increasing permeable areas and the
use of native flowers in the gardens, the use of dual flush toilets and water saving faucets in sinks. With
interventions proposed here, it was possible to reduce the consumption of potable water in 56% at this
building and consequently the generation of effluents.
Keywords: plumbing systems, LEED certification.

1

INTRODUÇÃO

A sociedade está gradativamente mais consciente e exigente quanto a sustentabilidade
dos produtos e serviços adquiridos. O impacto ambiental passou a ser uma medida de
viabilidade assim como o quesito econômico e qualitativo para os consumidores.
Nesse contexto de exigência não apenas da legislação mais também do consumidor, o
setor da construção civil passou a considerar os aspectos ambientais em seus serviços. O
setor é um dos grandes causadores de impactos tanto positivos quanto negativos, então
aliar sustentabilidade ao seu negócio se tornou imprescindível para a continuação do
sucesso nas atividades realizadas.
A construção civil é grande consumidora de recursos naturais como água e energia. E
uma forma encontrada de aliar a sustentabilidade ao seu setor foi a implementação de
sistemas de avaliação de desempenho e certificações ambientais. Atualmente a maioria
dos países europeus, além dos Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Hong Kong e
Brasil possuem um sistema de avaliação de edifícios. O Green Building Council (GBC),
é um desses sistemas que tem como certificação a Leadership In Energy and
Environmental Design (LEED), certificação mais difundida no mundo atualmente.
Outra questão fundamental na busca da sustentabilidade é a preservação da água, com o
objetivo de garantir que haja água potável para as futuras gerações, tendo consciência de
que sem ela, não há possibilidade de vida no planeta. O cenário é crítico, pois do total
de água existente no planeta, a parcela de água doce corresponde a apenas 2,5% e,
apenas 0,001% está disponível e é de fácil acesso para o consumo humano, e o consumo
exagerado e poluição vêm reduzindo esses números.
Portanto, todos os sistemas de certificação têm em comum a preservação da água como
parâmetro de desempenho, como a LEED, que aborda diretamente a conservação de
água em duas de suas sete dimensões de avaliação.
Devido a importância do tema, o presente estudo abordou os critérios da dimensão de
Eficiência do Uso da Água, e alguns critérios de Espaço Sustentável que fazem
referência ao controle de quantidade e qualidade das águas pluviais, para a tipologia da
Certificação LEED para Escolas. Foram sugeridas adequações ao projeto básico da
edificação para que os critérios da Certificação LEED para Escolas fossem atendidos,
sem deixar de atender à legislação brasileira, resultando em uma edificação mais
eficiente no uso de água do que seria com um projeto convencional.
Desta forma, o presente trabalho se baseou nessas questões pela relevância dos assuntos
aqui abordados para estudar, avaliar e propor diretrizes para elaboração de projetos de
Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários (SPHS), com o objetivo de contribuir para
construções mais adequadas em termos de sustentabilidade ambiental.
A Certificação LEED foi escolhida por ser internacionalmente reconhecida, possuir
atualização recente, estar disponível em linguagem acessível e facilmente para consulta,
além de possuir grande aceitação pelo mercado global, notável pela sua presença em
vários países.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento na
Organização das Nações Unidas (ONU) publicou o Relatório Brundland e definiu o
desenvolvimento sustentável como sendo “aquele que atende as necessidades do
presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem suas
próprias necessidades” (BARBOSA, 2008).
Este autor cita que, neste relatório alguns objetivos derivam do conceito de
desenvolvimento sustentável, dentre eles o crescimento renovável; satisfação das
necessidades essenciais por emprego, água, energia, alimento e saneamento básico;
conservação e proteção da base de recursos; reorientação da tecnologia e do
gerenciamento de risco.
Percebe-se que a água está direta e indiretamente relacionada a todos esses objetivos e a
quantidade de água potável no planeta e sua distribuição geográfica são fatores
limitantes para o consumo desse recurso natural (SAUTCHUCK et al, 2006).
O conceito de conservação de água é coerente na busca do uso sustentável, pois o
mesmo consiste na associação da gestão, não somente da demanda, mas também da
oferta de água, de modo que usos menos nobres possam ser supridos, sempre que
possível, por águas de qualidade inferior (SAUTCHUCK et al, 2006).
Ações voltadas para o oferecimento de fontes alternativas de água com diferentes níveis
de qualidade para o atendimento de necessidades existentes, como redução de perdas
nos sistemas de abastecimento de água e nos pontos de uso, minimização da geração de
efluentes e poluição de mananciais, reúso de água, são exemplos de gestão da oferta de
água. Já as ações voltadas para otimização do uso da água nos diferentes pontos de
consumo, como melhorias nos sistemas prediais hidráulicos e sanitários, educação
sanitária, são exemplos de gestão da demanda (BARBOSA, 2008; SANTOS, 2002;
SAUTCHUCK et al, 2006).
Algumas intervenções que potencializam a conservação de água são o reúso de águas
cinzas, e o aproveitamento de águas de chuva. Água cinza é o efluente doméstico que
não possui grande concentração de matéria orgânica. Já as águas negras contém grande
concentração de matéria orgânica, pois recebem efluentes das bacias sanitárias e pias de
cozinha e geralmente não são reaproveitadas nas edificações devido ao processo de
tratamento adequado que necessitam receber para atingirem os padrões de uso e
potabilidade adequados (SAUTCHUCK et al, 2006).
Como essa pesquisa foi realizada com base em um edifício público, para definição da
ações que foram adotadas, conhecer como o consumo da água ocorre em edificações,
foi imprescindível.
Sendo assim, o consumo d’água é subdivido em três grandes setores, o uso urbano ou
doméstico, o industrial e uso agrícola, que consomem média de 70, 25 e 9 % de água,
respectivamente (CLARKE et al, 2005).
O consumo de água nas áreas urbanas é subdividido em três categorias (TOMAZ¹, 2001
apud BAZARELLA 2005), comercial, residencial e público. Nos edifícios públicos, os
usos da água são para sistemas de resfriamento de ar condicionado e irrigação e fins
domésticos, principalmente ambientes sanitários, o qual representa de 35% a 50% do
consumo total. Esses índices exemplificam a importância de investimentos em
programas de conservação da água em prédios públicos (DREHER, 2008)
1
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O setor da construção civil, responsável pelas edificações, estabeleceu como uma das
ferramentas de gestão de seus impactos ambientais, os sistemas de certificação, que vão
além da preocupação com conservação de água, mais ainda com outros aspectos
ambientais como energia, materiais de construção, entre outros, que representam a
busca da adequação do setor ao desenvolvimento sustentável no que tange a
sustentabilidade ambiental (KALBUSCH, 2006).
Dentre os sistemas de certificação, o Sistema de avaliação de desempenho e certificação
Leadership In Energy and Environmental Desing (LEED) é o que tem maior potencial
de crescimento devido ao investimento maciço que está sendo feito para sua difusão e
aprimoramento, pelo World Green Building Council (WorldGBC), uma rede de
conselhos nacionais de construção verde representada por mais de 90 países, o que a
torna a maior organização internacional do mundo a influenciar o mercado de
construção verde. Além disso é um modelo relativamente simples baseado em checklist
que teve grande aceitação pelo mercado (SILVA, 2003).
No Brasil há o Green Building Council Brasil (GBC Brasil), que compõe o WorldGBC,
e atua nas áreas de Educação, Informação, Relacionamento e Fomento e na área de
Certificação LEED. Alguns dos critérios de sustentabilidade abordados nessa
certificação são referentes à agua, então neste trabalho optou-se por analisar a
conservação de água em edificações baseando-se nos critérios LEED, que abordam o
uso da água, que estão presentes na dimensão de uso racional da água, e de espaço
sustentável como será descrito (GBC BRASIL, 2013).
Existem oito tipologias para a certificação LEED divididas de acordos com a fase na
qual se encontra o empreendimento, ou de acordo com o tipo de empreendimento,
conhecidas como (USGBC, 2013): Novas Construções; Construções Existentes;
Interiores Comerciais; LEED para Core e Shell Envoltória e Estrutura Principal; Lojas
de Varejo; Escolas; Desenvolvimento de Bairros e Hospitais.
O GBC disponibiliza uma lista de critérios e orientações para cada tipologia. Todas as
dimensões possuem pré-requisitos que são práticas obrigatórias para obtenção da
certificação, e créditos que são recomendações que valem pontos quando são atendidas.
Essa lista é dividida em sete dimensões analisadas que são subdivididas em vários
critérios, com pontuações específicas. As dimensões são: Espaço Sustentável, Eficiência
do Uso da Água, Energia e Atmosfera, Materiais e Recursos, Qualidade Ambiental
Interna, Inovação e Processo e Créditos de Prioridade Regional (USGBC, 2013).
O número de pontos obtidos determina o nível de certificação LEED que o projeto irá
receber, sendo a divisão feita, para as tipologias LEED Para Escolas, para Novas
Construções e Grandes Obras de Renovação. A pontuação é dividida em
Certificado: 40-49 pontos ganhos; Prata: 50-59 pontos ganhos; Ouro: 60-79 pontos
ganhos; Platina: 80 + pontos ganhos.
Na dimensão de Terreno Sustentável, é possível obter 24 pontos, dos quais 2 pontos são
créditos relacionados a água, o crédito 6.1 referente a projeto de drenagem de águas
pluviais, quanto ao controle de quantidade; e o crédito 6.2 referente a projeto de
drenagem e águas pluviais quanto ao controle de qualidade, cada um valendo 1 ponto
(USGBC, 2013).
Na dimensão de Uso racional da água, há a possibilidade de obtenção de 11 pontos
abrangendo 3 critérios e um pré-requisito. Para atingir os critério da certificação LEED
relacionados ao uso e manejo de águas, adequações em projetos de Sistemas Prediais
Hidráulicos e Sanitários (SPHS) são imprescindíveis.
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Edificações podem ser subdivididas em subsistemas como estruturas, envoltória
externa, divisões de espaços externos e internos e serviços. Estes serviços são:
suprimento e disposição de água, controle térmico e ventilação, suprimento de gás e de
energia elétrica, telecomunicações, transporte mecânico, pneumático e por gravidade,
segurança e proteção (ISO 6241, 1984Erro! Indicador não definido. apud ARO,
2004).
Segundo AMORIM et al (1932² apud ARO, 2004), os Sistemas Prediais Hidráulicos e
Sanitários (SPHS) compreendem os Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário (SPES), de
Águas Pluviais (SPAP), de Água Fria (SPAF) e Água Quente (SPAQ).
Levando em consideração os requisitos de saúde, higiene, conforto e de se evitar
patologias, os Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários tiveram suas normas
específicas lançadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). As
normas aplicadas a este estudo são: NBR 5626:1998 - Instalação Predial de Água Fria;
NBR 8160:1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário. Projeto e Execução; NBR
10844:1989 - Instalações Prediais de Águas Pluviais; NBR 5688:1999 - Sistemas
prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo
DN – Requisitos; NBR 15527:2007 - Água da Chuva. Aproveitamento de Coberturas
em Áreas Urbanas para Fins não Potáveis. Requisitos.
3

MÉTODOS

O estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica e estudo de caso, baseou-se nas
seguintes etapas: a escolha do edifício para estudo de caso; revisão bibliográfica dos
aspectos normativos brasileiros e das orientações da Certificação LEED para obter as
pontuações necessárias; a comparação entre os dois métodos e em seguida a elaboração
dos projetos SPHS de esgoto sanitário, de águas pluviais e águas frias. Com os projetos
elaborados verificou-se o atendimento dos mesmos aos critérios da Certificação e
elaborou-se as diretrizes para projetos que atendessem aos critérios LEED para escolas.
Para elaboração dos projetos de SPHS decidiu-se escolher um edifício com viabilidade
real de execução dos projetos e que fosse construído preferencialmente próximo à
Goiânia. Dessa forma buscou-se um empreendimento ainda na fase de projetos, onde o
presente trabalho poderia contribuir efetivamente para construção e operação do
edifício.
Os critérios utilizados foram: a facilidade de acesso às informações, o acesso aos
projetos arquitetônicos, e a finalidade ao qual se destina o empreendimento, além das
preocupações com questões ambientais, como o uso racional e a conservação de água,
englobando a gestão de oferta e a gestão de demanda deste recurso. Por fim o edifício
escolhido foi um prédio que constitui uma unidade da Universidade Federal de Goiás
(UFG) a ser instalada na cidade de Aparecida de Goiânia em Goiás.
Após a escolha do edifício foi determinada a tipologia da Certificação a ser utilizada, no
caso a Certificação LEED para Escolas. Realizou-se o levantamento e o estudo dos
aspectos normativos e das orientações da Certificação LEED para Escolas referentes à
concepção de projetos de SPHS.
Com base nas exigências e recomendações da normatização brasileira e nas orientações
da Certificação, foi feita uma análise entre as convergências e divergências destes
2
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valores. Baseado nestes aspectos, traçou-se uma análise crítica quanto à viabilidade de
aplicação das orientações propostas pela Certificação LEED para Escolas, aqui
estudadas, no Brasil.
Os estudos realizados sobre a normatização brasileira e as orientações sugeridas na
Certificação LEED para Escolas, bem como o levantamento dos dados, serviram de base
para a concepção dos projetos de Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário, Águas Pluviais
e Água Fria.
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os critérios avaliados da Certificação LEED são demonstrados na Tabela 1:
Tabela 1. Critérios da Certificação LEED referentes ao uso e manejo de águas.

Espaço Sustentável

Pontuação
Possível (24)

Crédito 6.1

Projeto de Drenagem de Águas -Pluviais, controle de quantidade

1

Crédito 6.2

Projeto de Drenagem de Águas -Pluviais, controle de qualidade

1

Uso eficiente de água

Pontuação
Possível (11)

Pré-requisito Redução do consumo de água- 20%
Credito 1

Água potável para paisagismo

2a4

Reduzir 50%

2

Não usar água potável na irrigação

4

Crédito 2

Tecnologias inovadoras para efluentes

Crédito 3

Redução no consumo de água

2
2a4

Redução de 30%

2

Redução de 35%

3

Redução de 40%

4

Crédito 4

1

Redução do uso de água de processo

Fonte: Produção dos autores.

Quanto a análise das normas brasileiras, concluiu-se que apenas a ABNT 5626:1998Instalação predial e água fria, e a NBR 15527:2007 – Água de Chuva abordam aspectos
relacionados ao uso sustentável da água, porém nenhuma das normas do contexto de
sistemas prediais restringe à implementação das medidas sugeridas pela Certificação
LEED, sendo viável a aplicação desta nos projetos brasileiros que visam à conservação
de água.
As características do edifício relevantes para a análise da conservação de água são
descritas na Tabela 2.
A quantidade máxima de pessoas em um mesmo intervalo de tempo estimada foi de
1635 pessoas no edifício, conforme exemplificado na Tabela 3:
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Tabela 2. Características do edifício escolhido.
TIPO DO PAVIMENTO
Pavimento
Tipo

Primeiro
Pavimento

Pavimento
Térreo

Quantidade de pavimentos

04

01

01

Número de salas de aulas e salas de estudos

04¹

04¹

01²

Número de laboratórios

03³

03³

03³

Número de auditórios

014

014

014

Bebedouros

02

02

02

Número de sanitários

025

025

046

OBSERVAÇÕES
1: 03 salas de aula com capacidade de 60 alunos cada; 01 sala de aula com capacidade de 75
alunos,
2: Sala de estudos com capacidade de 60 alunos.
3: Laboratórios de informática com capacidade de 25 alunos cada.
4: Auditórios com capacidade de 123 alunos.
5: 01 sanitário feminino e 01 sanitário masculino.
6: 02 sanitário feminino e 02 sanitário masculino.
Fonte: Produção dos autores.

Tabela 3. Quantidade estimada máxima de pessoas simultaneamente no edifício
Considerações do uso máximo
simultâneo

Quantidade de pessoas

Pavimento térreo

Sala de Estudos (Lotada)

60

Primeiro pavimento

05 (cinco) salas de aula - Lotadas

315

Pavimentos tipo (1º, 2º,3º e
4º andar)

05 (cinco) salas de aula cada andar Lotadas

315*4=1260

TOTAL

1635

Fonte: Produção dos autores.

A área total da cobertura do edifício é de 1594 m2 e da contribuição por pisos
impermeabilizados e da lateral do edifício é de 4525 m2.
Com as diretrizes da LEED, os critérios da norma e as características do edifício as
intervenções de projeto sugeridas considerando-se a viabilidade ambiental e técnica, são
descritas a seguir na Erro! Autoreferência de indicador não válida.:
Dessa forma a relação entre aos critérios LEED atendidos, e a respectiva pontuação
possível são descritas na Tabela 5:

2786

Tabela 4. Resultados Obtidos
Item atendido

Pontuação
obtida

Ações Implementadas

Crédito 6.1

1

Aumentar área permeável com jardins e materiais permeáveis na
cobertura superficial

Crédito 6.2

1

Sistema de monitoramento da qualidade de águas pluviais e
tratamento com filtros e cloração

Pré – Requisito

Obrigatório

Troca da bacia sanitária convencional para a de duplo acionamento

Crédito 1

2

Especificação de uso de vegetação local

Crédito 2

2

Redução de consumo de água potável e consequente redução na
geração de efluentes com o uso de bacias sanitárias e torneiras
economizadoras e aproveitamento de águas pluviais

Crédito 3

4

Troca de bacias sanitárias convencionais por de duplo acionamento
(41,9%)

Crédito 4

Não se aplica

Não se aplica

Pontuação Total

8

Redução com aproveitamento de
águas pluviais e com bacias
sanitárias economizadoras

46%

Redução
com
economizadoras

torneiras

10%

Redução Total

56%

Fonte: Produção dos autores.

Tabela 5. Pontuação obtida com o atendimento aos critérios da Certificação LEED.
Item atendido

Pontuação obtida

Crédito 6.1

1

Crédito 6.2

1

Pré - Requisito

Obrigatório

Crédito 1

2

Crédito 2

2

Crédito 3

4

Crédito 4

Não se aplica

Total

8

Fonte: Produção dos autores.

As diretrizes propostas para elaboração dos projetos de SPHS baseados nos Critérios da
Certificação LEED para Escolas são as seguintes:

2787

 SPES
o Projetar sistemas de coleta e transporte totalmente separados para águas cinzas e
águas negras;
o Propor um método de tratamento para as águas cinzas, com custo-benefício
adequado dentro da realidade do projeto;
o Reutilizar as águas cinzas devidamente tratadas para fins não potáveis, como
jardinagem e uso em bacias sanitárias.
 SPAP
o Projetar um sistema independente para coleta e transporte de águas pluviais
provenientes da cobertura do edifício;
o Conduzir as águas pluviais provenientes da cobertura a um reservatório
dimensionado levando em consideração o custo-benefício deste sistema;
o Aproveitar essas águas para usos menos nobres, como bacias sanitárias e
jardinagem;
o Aumentar áreas permeáveis do terreno para diminuir o escoamento superficial e,
consequentemente, a vazão nos condutores horizontais.
 SPAF
o Adotar pressão máxima menor que a pressão especificado por norma, para
diminuir a vazão em aparelhos como torneiras de lavatórios;
o Especificar, sempre que possível, bacias sanitárias de duplo acionamento;
o Especificar, sempre que possível, torneiras com arejadores;
o Separação dos ramais de abastecimentos para os sanitários feminino e
masculino, para melhor manutenção do sistema e controle de desperdícios.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pôde-se observar pelo estudo da Certificação que as diretrizes aqui estabelecidas não se
limitam a tipologia do estudo de caso deste trabalho (Certificação LEED para Escolas).
Neste sentido projetos de SPHS que procuram a conservação de água, bem como
adaptações para aproveitamento e reúso, seguem uma determinada linha de critérios que
pouco se diferem em relação à tipologia do edifício.
Sendo assim, os objetivos desse trabalho foram atendidos com os projetos e soluções
propostos, o que mostra que, apesar das diferenças de contexto entre os diferentes
países, os critérios da Certificação LEED para Escolas, referentes à conservação e
manejo de água são possíveis de serem atendidos no Brasil. E os resultados alcançados
não apenas atenderam como extrapolaram a expectativa de redução de 40% alcançando
56 % de redução no consumo de água potável e consequente geração de efluentes.
Ressalta-se a importância do valor, levando em conta que em Goiás há divisões claras
entre os períodos de chuva e de seca porém mesmo assim se mostrou viável o
aproveitamento de águas pluviais.
Por ser inviável a abordagem de todas as dimensões das Certificação LEED esse estudo
se restringiu-se à conservação de água. Porém a Universidade é um local onde a
implementação de ações de sustentabilidade, além de reduzir o impacto ambiental,
estará fornecendo mais uma fonte de educação aos seus alunos que terão contato com
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estruturas e práticas sustentáveis num edifício usado por eles, colaborando para a
educação ambiental dos mesmos, fomentando o potencial de replicação dessas medidas
através de suas formações acadêmica e pessoal dentro da Universidade.
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RESUMO
O objetivo desta pesquisa é prover uma ferramenta computacional eficaz para investigar o impacto de
redução da vazão em sistemas prediais de esgoto sanitário, devido ao uso racional da água. Para isso, um
método de partículas para simular a dinâmica de fluídos é utilizado para modelar o complexo escoamento
transitório com superfícies livres em tubulações horizontais. Como caso de estudo, escoamentos
transitórios em um sistema de esgoto sanitário de um banheiro com uma bacia sanitária, um chuveiro e
um lavatório, localizado no segundo andar foi considerado. Os resultados mostram boa concordância com
algumas medições experimentais e permitem uma análise detalhada do processo hidrodinâmico.
Palavras-chave: Sistemas prediais de esgoto sanitário, simulação computacional, método de partículas.

ABSTRACT
The aim of the present research is to provide an effective computational tool to investigate the effects of
the reduction of flow rate caused by water conservation practices on the performance of the building
drainage systems. In order to model the complex transient free surface flow inside the drainage system, a
particle-based computational fluid dynamic technique is adopted. As case of study, the drainage from a
bathroom with a water closet, a shower and a wash basin located at the second floor is considered. The
results of the simulation are given and they show a good agreement with the ones obtained by
measurement and allow a detailed analysis of the hydrodynamic process.
Keywords: Building drainage system, computer simulation, particle method.

1

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, as práticas de redução de consumo de água têm contribuído para a
redução da vazão nos sistemas prediais de esgoto sanitário. Tendo em vista o impacto
da redução da vazão sobre a capacidade de transporte de dejetos e de autolimpeza do
sistema, torna-se imprescindível a avaliação da redução da vazão no sistema tanto em
projetos novos como em edificações existentes (McDOUGALL e SWAFFIELD, 2003;
LEE, 2006; CHENG et al, 2013). Algumas ferramentas ou estudos embasados nas
técnicas de simulação computacional foram reportados (JACK e SWAFFIELD, 2009).
No entanto, a modelagem do completo processo hidrodinâmico continua sendo um
desafio. Nestes contexto, o objetivo deste trabalho é prover uma ferramenta
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computacional eficaz para simular o complexo escoamento transitório com superfícies
livres dentro de tubulações horizontais e realizar uma investigação numéricocomputacional do desempenho de um sistema predial de esgoto sanitário. Para isso, uma
abordagem inovadora da Dinâmica dos Fluídos Computacional é adotada. A abordagem
é baseada no método Moving Particle Semi-Implicit (MPS), que utiliza uma descrição
completamente lagrangeana e discretiza o domínio computacional em partículas móveis.
Por ser um método que não utiliza malhas de cálculo, o método é extremamente eficaz
para simular fenômenos hidrodinâmicos que envolvem superfícies livres, fragmentação
de junção de líquidos, grandes deformações, grandes deslocamentos e corpos de
geometrias complexas, além dos problemas de multicorpo, multifase e multifísicos.
A abordagem já foi aplicada para estudar os efeitos da redução do diâmetro e da
declividade num ramal horizontal (CHENG et al., 2012), assim como o estudo do
escoamento numa junção de 45o e num ramal de esgoto (CHENG et al., 2013). Neste
trabalho, especificamente, foram realizadas modelagem e simulação computacional dos
escoamentos transitórios em um banheiro de edifício residencial considerando uma
bacia sanitária, um chuveiro e um lavatório localizado no segundo andar. Perfis típicos
das vazões dos aparelhos sanitários foram utilizados na modelagem, que engloba a
junção entre os dois ramais de esgoto e este com o tubo de queda, assim como o
escoamento em torno da ligação do tubo de queda com o subcoletor, que é feita por
meio de dois joelhos de 45º. Resultados e discussões sobre os diferentes padrões de
ondas formados e as séries temporais de vazão em diversas seções são apresentados. Por
simplicidade, os efeitos de ar no interior das tubulações são desprezados, assim como o
fenômeno de transporte de sólidos, que serão alvos das próximas etapas do trabalho.
A seguir, é apresentada uma breve descrição do método numérico adotado, os casos de
estudo e a análise dos resultados obtidos.
2
2.1

MÉTODO NUMÉRICO
Equações governantes

As equações governantes do escoamento incompressível e viscoso do problema a ser
analisado neste estudo são equação de continuidade:
r
Dρ
= − ρ (∇ ⋅ u ) = 0
Dt

(1)

e equação de conservação de quantidade de movimento:

r
r r
Du
1
= − ∇P + ν ∇ 2 u + g
ρ
Dt
onde, ρ
r
u
P
v
g
2.2

(2)

= densidade;
= velocidade;
= pressão;
= viscosidade cinemática;
= aceleração gravitacional.

Operadores algébricos

Originalmente proposto por Koshizuka e Oka (1996) para simular o escoamento
incompressível com superfície livre, o método numérico do qual se baseia este trabalho
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é o Moving Particle Semi-implicit (MPS). O MPS é um método sem malha que utiliza
descrição Lagrangeana, no qual o domínio espacial é discretizado em partículas. O
método modela o escoamento na escala macroscópica, como meios contínuos, e resolve
as equações (1) e (2) substituindo os operadores diferenciais por operadores algébricos
definidos a partir de um modelo de interação entre partículas baseado na função peso
dada por:

 re
− 1, (r < re )
w(r ) =  r
 0,
(r > re )
onde, r
re

(3)

= distância entre duas partículas;
= o raio efetivo.

O raio efetivo re limita a região onde a interação entre as partículas ocorre.
O número de densidade de partícula ( pnd ) é definido como a soma do peso de todas as
partículas j vizinhas, conforme a equação (4):
r r
〈 pnd 〉 i = ∑ w( r j − ri )
(4)
i

i≠ j

r
onde, ri
r
rj

= vetor posição da partícula i ;
= vetor posição das partículas j ,vizinhas à i .

Na equação (4) e nas subsequentes, 〈〉 indica operadores algébricos, e os índices
subscritos i e j indicam, respectivamente, a partícula considerada e suas vizinhas.
O número de densidade de partícula ( pnd ) é proporcional à densidade do fluido e é um
parâmetro importante do método, pois é utilizado como referência para assegurar a
incompressibilidade do escoamento. Ou seja, num escoamento incompressível, o pnd
de todas as partículas deve ser constante e igual ao pnd 0 , que é seu valor inicial.
A Figura 1 mostra o exemplo de um domínio modelado por partículas lagrangeanas e os
principais tipos de partículas utilizados neste estudo, assim como o raio efetivo re .
Dada uma função escalar φ , o vetor gradiente e o Laplaciano da função numa partícula
i podem ser determinados por meio das equações (5) e (6), respectivamente:
∇φ

i

∇ 2φ

d
=
pnd 0

i

=

 (φ − φ )
r r
r r
i
 j
( r j − ri ) w( r j − ri
∑
2
r
r
i≠ j  r − r
 j i

r r
2d
(φ j − φi ) w( rj − ri )
0 ∑
pnd λ i≠ j

[


)



]

(5)

(6)

onde, d
= número das dimensões espaciais;
0
pnd = valor inicial do número de densidade de partícula;
= parâmetro de ajuste da taxa de difusão.
λ
Nas equações (5) e (6), d é igual 2 e 3 para problemas bidimensionais e tridimensionais,
respectivamente. O parâmetro λ é calculado por:
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r

∑r
λ=

i≠ j

j

r2 r r
− ri w( rj − ri )

r

∑ w( r

j

r
− ri )

.

(7)

i≠ j

Figura 1 – A modelagem do domínio fluido, superfície livre e paredes por partículas e o
raio efetivo (re) de uma partícula i e suas vizinhas j.

2.3

Condições de contorno

Conforme mostram as partículas de cor verde na Figura 1, quando uma partícula está na
superfície livre, suas partículas vizinhas não preenchem totalmente sua região de
vizinhança, e o número de densidade de partícula é menor que pnd 0 . Sendo assim, o
valor β ⋅ pnd 0 pode ser adotado para identificar se uma partícula é ou não de superfície
livre. Ou seja, uma partícula i é considerada como partícula de superfície livre quando:
〈 pnd 〉 i < β ⋅ pnd 0

(8)

Aplicando a condição dinâmica da superfície livre, a pressão de todas as partículas que
satisfazem este critério é imposta como zero. De acordo com Koshizuka e Oka (1996),
o valor de β adotado neste trabalho é 0,85.
Tradicionalmente, três fileiras de diferentes tipos de partículas são usadas para
descrever a geometria de uma parede rígida no MPS. A pressão é calculada nas
partículas da primeira fileira, em contado com fluido, denominadas de partículas de
parede e representadas na cor cinza na Figura 1. As outras duas fileiras de partículas que
não estão em contato com o fluido são formados por partículas de parede auxiliar, ou
partículas dummy, que são utilizadas para garantir o cálculo correto do pnd das
partículas de parede. As partículas dummy são representadas em cor branca e não é
necessário calcular a pressão delas.
A fim de modelar o afluxo de esgoto no sistema, a condição de contorno de afluxo é
aplicada na seção à montante do trecho em estudo. Do lado externo da seção do afluxo,
uma parede é deslocada em direção normal à seção com velocidade definida pela vazão
instantânea do escoamento. Quando as partículas de parede cruzam completamente a
seção, elas são convertidas em partículas de fluido. Ao mesmo tempo, as partículas
dummy adjacentes às partículas de parede são convertidas em partículas de parede, e
novas partículas dummy são adicionadas no lado à montante da parede para assegurar
que existem sempre duas camadas de partículas dummy ao lado das partículas de parede.
No caso do escoamento anular do tubo de queda, ao invés da seção transversal do
escoamento, a condição de afluxo é aplicada apenas na forma anular da seção.
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2.4

Algoritmo

O método MPS adota um algoritmo semi-implícito. Exceto o termo de gradiente de
pressão, os termos do lado direito da Eq. (2) são calculados explicitamente para estimar
velocidade e posição das partículas. Em seguida, a equação Poisson de pressão, dada
pela Eq. (9), é resolvida de forma implícita para o instante ( t + ∆t ):

∇2 P
onde,

t + ∆t
i

=−

ρ pndi* − pnd 0
∆t 2

pnd 0

(9)

pnd * = o número de densidade de partícula calculado explicitamente.

Conforme mencionado no item 2.3, o número de densidade de partícula calculado
usando a posição estimada das partículas na parte explícita do algoritmo, pnd * , é
mantido igual a pnd 0 para assegurar a condição de incompressibilidade do escoamento.
O termo do lado esquerdo da Eq. (9) pode ser discretizado usando o modelo do
Laplaciano, isto é, a Eq. (6), constituindo assim, um sistema de equações. Uma vez
obtido o valor de pressão em todas as partículas, realiza-se a correção das velocidades e
posições. Para o presente estudo, re foi estabelecido como 2,1.

3

ESTUDO DE CASO

O sistema de esgoto sanitário de um banheiro com bacia sanitária, lavatório e chuveiro e
localizado no segundo andar é considerado neste estudo. A Figura 2 mostra a
configuração e as dimensões do sistema. Apesar da aparente simplicidade do sistema, o
complexo escoamento com superfície livre em duas singularidades típicas dos sistemas
prediais de esgoto sanitário são levadas em conta:

•
•

Escoamento transitório numa junção de 45o.
Escoamento transitório e anular na transição tubo de queda - subcoletor.

Figura 2 – Esquema do sistema estudado com as dimensões e os focos da análise (Casos A
e B)

A fim de simplificar a modelagem e reduzir o custo do processamento, a investigação
foi realizada separando o sistema em duas partes:

•

Caso A: Escoamento transitório numa junção recebendo a vazão constante da caixa
sifonada (lavatório e chuveiro) e uma vazão da descarga da bacia sanitária.
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•

Caso B: Escoamento transitório na ligação tubo de queda – subcoletor, realizada
por meio de dois joelhos de 45o.

A modelagem numérica foi feita usando a distância de partículas de 2 mm, passo de
tempo de 10-4 s e 20 s de tempo de simulação para o Caso A. Para o Caso B, os valores
são, respectivamente, 1 mm, 5x10-5 s e 10 s. Uma resolução mais alta foi usada no Caso
B para modelar melhor o fino filme de escoamento anular que desce pelo tubo de queda.
Sendo assim, os modelos dos casos A e B envolvem, respectivamente, em torno de 2,3 e
5 milhões de partículas.

4
4.1

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Caso A

No caso A um ramal de esgoto de 100 mm de diâmetro, 2 m de comprimento e 2% de
declividade recebe a descarga de uma bacia sanitária. No seu ponto médio, uma junção
de 45º recebe um ramal de esgoto de 50 mm de diâmetro e 1 m de comprimento com as
vazões de um chuveiro e um lavatório. Os efluentes deste ramal são conduzido ao tubo
de queda. Tendo em vista que o uso do chuveiro e do lavatório é realizado com vazão
constante e que a duração do uso é muito mais longa que a duração da descarga da bacia
sanitária, os escoamentos oriundos dos dois primeiros são considerados em regime
permanente. Sendo assim, o escoamento constante de 0,35 L/s (0,15 L/s do lavatório e
0,20 L/s do chuveiro) é imposto ao ramal de esgoto de 50 mm da caixa sifonada. A
outra contribuição refere-se ao ramal de descarga da bacia sanitária com volume de
descarga de 6 litros, cujo perfil simplificado de vazão de descarga é dado na Figura 3.
Visando a validação da modelagem, o perfil simplificado foi obtido por meio do ajuste
da função senoidal aos pontos de medidos experimentalmente.
Figura 3 – Perfil simplificado da descarga da bacia sanitária com volume de descarga de 6
litros

O escoamento no ramal de esgoto da caixa sifonada começa no t=0,0 s, e no instante
t=10,0 s, quando o escoamento no sistema devido às vazões do chuveiro e lavatório já
atingiram regime permanente, inicia a descarga da bacia sanitária. As quatro seções, S1,
S2, S3 e S4, para o monitoramento da profundidade do escoamento e da vazão do Caso
A estão posicionadas a 0,25, 0,75, 1,25 e 1,75 m do ponto inicial do ramal de 100 mm.
Os dois pontos críticos analisados são as seções S2 e S3 e ilustrados na Figura 4, que
mostra a sequência de animação do escoamento no Caso A. Em cada instante, duas
perspectivas são mostradas: no lado esquerdo a escala de cor da perspectiva indica a
magnitude da velocidade. Dois anéis pretos ilustram a posição das seções S2 e S3. Na
coluna da direita, a imagem mostra o processo de mistura onde a cor indica a origem do
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fluido. As partículas azul claro representam o efluente do chuveiro e do lavatório
enquanto que as partículas azul escuro representam o efluente da bacia sanitária.
Figura 4 –Caso A, velocidade (esquerda) e origem do fluxo (direita).

Inicialmente o efluente da caixa sifonada encontra-se em regime permanente, com uma
parte do fluido atingindo a seção S2 à montante, enquanto que o fluxo total escoa na
direção da seção à jusante S3. No instante t=11,4 s, a frente de onda devido a descarga
da bacia sanitária atinge a seção S2. No t=11,7 s a frente de onda chega à junção e
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encontra com o fluxo vindo do ramal de esgoto da caixa sifonada formando um padrão
de escoamento complexo com ondas tridimensionais e pontos de estagnação próximos à
junção. No instante t=12,0 s, a frente de onda cruza a junção e gera intensa mistura dos
fluídos. Em seguida, juntamente com a passagem do pico da vazão da descarga, formase um escoamento assimétrico e com processo de mistura relativamente estável por
cerca de 2 segundos, até o nível e a velocidade reduzir e retornar ao estado anterior à
descarga da bacia sanitária.
As séries temporais de profundidade do escoamento da água na seção S3 obtidas
experimentalmente e as calculadas numericamente são mostradas na Figura 5. A linha
azul mostra os resultados da simulação, enquanto que os pontos marrons são obtidos por
medições experimentais. A profundidade nas seções foram medidas com base nas
imagens obtidas na filmagem. Tendo em vista a complexidade da geometria da
superfície livre, foram utilizados os valores médios obtidos dos vídeos gravados de
ambos os lados da tubulação de acrílico transparente. A Figura 5 mostra um aumento
brusco da altura do escoamento em torno do t=12,1 s, que corresponde ao instante que a
frente de onda atinge a S3. O nível eleva-se de uma forma mais gradual até por volta de
t=14,0 s, e depois ocorre uma queda brusca seguida de uma redução gradual da altura do
escoamento a partir de t=15,0 s devido a passagem da vazão da descarga vinda da bacia
sanitária. Considerando complexidade da superfície livre e a adoção do valor médio das
medições experimentais, de um modo geral, pode-se concluir que os resultados da
simulação apresentam uma boa concordância em relação aos experimentais.
Figura 6 – Vazão (Caso A, S1 a S4).

Figura 5 – Profundidade do escoamento
(Caso A, S3).

A Figura 6 mostra as vazões computadas nas seções S1, S2, S3 e S4. A vazão total dos
efluentes do chuveiro, lavatório e bacia sanitária é representada pela linha pontilhada
para servir de referência. Nas seções S1 e S2, à montante da junção, a vazão é
inicialmente zero. No entanto, nas seções S3 e S4, à jusante da junção, a vazão inicial é
igual a 0,35 L/s devido ao escoamento constante do chuveiro e lavatório. A descarga na
bacia sanitária ocorreu no t=10,0 s, e atingiu S1 por volta do t=10,6 s. A partir daí, a
vazão aumenta rapidamente até atingir 2 L/s, que é a vazão máxima da descarga, para
depois decair gradualmente até t=14,0 s, quando ocorre uma queda brusca da vazão
devido a fim da vazão da descarga na seção. O perfil de vazão da S2 apresenta
comportamento similar a S1. A frente de onda da descarga alcança S2 no t=11,4 s. Na
S2 o aumento da vazão é mais brusco. Esta diferença é devida ao efluente do chuveiro e
lavatório e acumulado inicialmente à montante da S2 sendo empurrado pela descarga e
cruzando rapidamente S2. Os perfis de vazão na S3 e S4 são similares ao da S1, exceto
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com uma defasagem de tempo e adicionada a vazão constante de 0,35 L/s do chuveiro e
lavatório, além de um decaimento da vazão cada vez mais suave nas seções à jusante.
A vazão no tubo de queda também foi determinada na simulação. A fim de facilitar o
emprego deste resultado como vazão de entrada do Caso B, uma função aproximada
para descrever a vazão foi obtida:

0,35L / s
if


f (t ) = 1,15 + cos[0,9 * t − 0,7]L / s if
0,35 + 1,15 /(t − 14,7)1,9 L / s if

onde, f

4.2

t < 13,1s
t ≥ 13,1s and t < 15,7 s
t ≥ 15,7 s

(10)

= vazão na seção de entrada no tubo de queda.

Caso B

Para monitorar a altura do escoamento e a vazão no subcoletor ligado ao tubo de queda
por dois joelhos de 45º, foram consideradas cinco seções, S1 a S5, que no Caso B estão
localizadas, respectivamente, a 0,25, 0,50, 0,75, 1,00 e 1,25 m do ponto inicial do
subcoletor horizontal. Vale ressaltar que na simulação do Caso B a vazão de saída do
Caso A (Eq. 10) é usada como vazão de entrada no tubo de queda considerando o
escoamento anular com espessura de 2,2 mm.
Figura 8 – Vazão (Caso B, S1 a S5).

Figura 7 – Profundidade do escoamento
(Caso B, S1 a S5).

A Figura 7 mostra as séries temporais da altura do escoamento nas seções S1 a S5
obtidas na simulação. Todas as seções apresentam uma elevação inicial devido ao
influxo oriundo do chuveiro e lavatório. Nas seções S3, S4 e S5, os comportamentos são
similares com uma elevação rápida, mantendo o patamar por mais ou menos 1 segundo
e depois o decaimento suave após a passagem da frente de onda devido à descarga da
bacia sanitária. No entanto, nas seções S1 e S2, e principalmente na S1, próximo ao
joelho, são registrados dois picos: o primeiro quando o fluxo devido à descarga atinge a
seção. Este decai rapidamente enquanto a frente de onda atinge as seções subsequentes.
Por fim, o segundo pico ocorre quando os níveis nas seções à jusante diminuem,
formando uma outra onda após a passagem da frente da onda devido à descarga.
Os perfis de vazão nas seções S1 a S5 são apresentados na Figura 8. Na S1, a vazão
inicial de 0,35 L/s aumenta abruptamente para 2,3 L/s com a chegada da descarga, e
reduz para 1,8 L/s no t=6,0 s para decair assintoticamente de volta para 0,35 L/s. De
modo geral, as curvas são similares nas 5 seções, o pico de vazão tende a ser um pouco
mais elevado e a duração do transiente tende a ser mais curto para seções à jusante.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresenta uma nova abordagem tendo como base o método de partículas
para a investigação do complexo escoamento tridimensional e transiente com superfície
livre no interior dos sistemas prediais de esgoto sanitário. Como um dos passos iniciais
da modelagem para investigar o impacto da redução da vazão no desempenho autolimpante do sistema, o caso de um banheiro localizado no segundo andar foi analisado.
Apesar da simplicidade, o caso leva em conta duas singularidades geométricas típicas:
ramal de esgoto com junção de 45º e subcoletor conectado ao tubo de queda por dois
joelhos de 45º. Os resultados das simulações mostram boa concordância com as
medições experimentais, e informações detalhadas obtidas sobre o escoamento
permitiram o entendimento minucioso do processo hidrodinâmico, abrindo assim, a
possibilidade de ensaios virtuais para o aprimoramento do sistema. Como trabalho
futuro tem-se a execução de simulações com resoluções mais altas, a modelagem da
tensão superficial e molhabilidade, e a simulação do processo de transporte de sólidos.
Deste modo, o presente trabalho, que resultou do projeto de desenvolvimento do
simulador computacional para aplicações genéricas contando com financiamento do
setor produtivo, e com aplicação focada no estudo do desempenho dos sistemas prediais
de esgoto sanitário contribui tanto na inovação da abordagem como na obtenção dos
resultados inéditos que ajudam a esclarecer os mecanismos dos escoamentos nos
sistemas prediais de esgotos sanitários.
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RESUMO
Atualmente os apartamentos são valorizados pela quantidade de banheiros e não pela qualidade deles. Do
ponto de vista tecnológico a redução desta área implica em maior complexidade de execução, dificuldade
de uso e de manutenção. O lento avanço tecnológico dos SPES - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário no
Brasil reforça a necessidade de pesquisas com objetivo de melhorias que proporcionem condições
adequadas de manutenção e conforto aos seus usuários. O objetivo geral desta pesquisa é a identificação
de diretrizes que minimizem as patologias relacionadas aos SPES ocorrentes em banheiros de
apartamentos. Para tal é proposto o estudo dos projetos, dos métodos executivos, dos materiais
disponíveis no mercado nacional e das patologias que envolvem os sistemas que compõem um banheiro
típico de edifício residencial de múltiplos pavimentos, construído atualmente na cidade de São
Paulo. Como resultados a dimensão mínima do banheiro deve levar em consideração diversos aspectos
construtivos, principalmente o espaço mínimo a ser ocupado por um aparelho sanitário,
independentemente de sua dimensão, conforme NBR 15575-1 (ABNT, 2012). Além disso, o formato
geométrico interfere também para a dimensão mínima do ambiente. A contribuição deste trabalho é uma
proposta de melhorias do banheiro com foco nos SPES, expandido às demais disciplinas que o compõe,
englobando um conjunto de diretrizes aplicáveis aos tipos comuns de banheiro de apartamento.
Palavras-chave: Sistemas Prediais, Esgoto, Projeto.

ABSTRACT
Currently the apartments are valued by the quantity of bathrooms and not by quality itself. From a
technological point of view to reducing this area involves greater complexity of execution, difficulty of
use and maintenance. The slow technological advance of Building Systems Sewers in Brazil reinforces the
necessity for research about improvements that provide adequate maintenance conditions and comfort to
its users. The overall objective of this research is to identify guidelines that minimize the pathologies
related to Building Systems Sewers applied in bathrooms apartment. Therefore is proposed the study of
projects, executive methods, materials available in the domestic market and pathologies involved the
systems that compose a typical bathroom residential building with multiple floors, currently built in the
city of São Paulo. As results, the minimum size of the bathroom should consider several constructive
aspects, mainly the minimum space to be occupied by a washbasin, regardless of its size, according to
NBR 15575-1 (2012). Furthermore, the geometric shape also affects the minimum size for bathrooms. The
contribution of this work is a proposal for improvements of the bathroom with a focus on Building
Systems Sewers, spread to other disciplines that compose it, encompassing a set of guidelines applicable
to common types of bathroom apartment.
Keywords: Building Systems; Sewer; Project.
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1

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta diretrizes para a minimização das patologias relacionadas aos
SPES – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário geradas no banheiro de apartamento. Para
a qual é proposto o estudo os projetos, dos métodos executivos, dos materiais
disponíveis no mercado nacional e das patologias que envolvem os sistemas que
compõem um banheiro típico de edifício residencial de múltiplos pavimentos,
construído atualmente na cidade de São Paulo.
A quantidade de domicílios brasileiros do tipo apartamentos está em constante
crescimento ao longo dos anos, somente na última década este número teve elevação de
29%, conforme IBGE (2009).
Oliveira et al. (2009) identificaram que dentre as patologias internas em habitações de
interesse social, os banheiros apresentaram 39% das manifestações de Sistemas Prediais
Hidrossanitários e 34% dos problemas com impermeabilização.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Tendo como base a ocorrência das patologias envolvendo uma área tão pequena e de
sequência executiva aparentemente simples, revela-se a importância da compreensão do
funcionamento dos sistemas que compõe um banheiro de apartamento visando à
identificação de dados para a melhoria dos projetos de SPES dos apartamentos.
Dentro do contexto estudado por Boni (2010), tem-se a grande relevância da
necessidade de melhoria dos projetos e métodos executivos dos SPHS – Sistemas
Prediais Hidráulicos e Sanitários, bem como sua compatibilização com os demais
projetos que compõem a construção de um edifício.
As partes interdependentes relacionadas aos SPES estão apresentadas no Quadro 1, a
seguir.
Quadro 1 – Sistemas de funcionamento interdependentes
Sistema

Componentes

Revestimentos

Piso cerâmico, porcelanatos, pedras naturais

Impermeabilização

Manta, membranas, argamassas poliméricas

Fechamentos

Forro de gesso, shafts e carenagens

SPES

Tubos, conexões, desconectores e aparelhos sanitários

Fonte: O autor

O Código de Obras e Edificações da Prefeitura Municipal de São Paulo (São Paulo,
1992) define que um banheiro composto por bacia sanitária, lavatório e chuveiro deve
ter área mínima de 2,00m².
A NBR 15575 – Edifícios habitacionais: Desempenho (ABNT 2012) faz sugestões em
sua Parte 1: Requisitos Gerais, porém não estabelece dimensões mínimas para os
cômodos, a fim de evitar conflitos com as legislações estaduais ou municipais, porém
faz recomendações de dimensões mínimas para o mobiliário e circulação.
A CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano órgão responsável
por grande parte da produção de habitações de interesse social no Estado de São Paulo
determina que o banheiro deva ter área útil mínima de 2,80m² (CDHU, 2008).
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A dimensão do ambiente revela-se importante para o bom funcionamento dos sistemas
que compõe o banheiro. Pois, do ponto de vista dos SPES, quanto menor for o espaço,
maior a dificuldade para a montagem das tubulações, bem como também maior a
relação de peças para união dos tubos por área construída.
A Figura 1, a seguir, apresenta a relação entre área e a quantidade de conexões de
banheiro.
Figura 1 – Evolução de conexões por área de banheiro

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Paliari (2008)

A quantidade de conexões por m², observada na Figura1 aponta que quão menor for o
banheiro maior será a relação de peças por área construída.
3

MÉTODO

O método utilizado consiste da identificação dos processos executivos, dos materiais
aplicados, identificação das tipologias utilizadas e as características arquitetônicas
atuais. Além disso, foi realizada uma coleta de informações de especialistas e verificada
a relação do usuário com o ambiente por meio da análise destes dados foi elaborada
uma proposta de melhorias nos projetos e práticas executivas para a minimização das
falhas identificadas nos SPES dos banheiros de apartamentos.
4
4.1

RESULTADOS
Identificação dos Componentes

Através de pesquisa bibliográfica pertinente foi possível identificar os materiais
disponíveis no mercado nacional.
Os tubos e conexões utilizados nos SPES são de PVC (Policloreto de Vinil), os
desconectores do tipo ralos são fabricados nos formatos circular e linear.
Os fechamentos de forro e “shaft” podem ser executados com placas de gesso
acartonado e placas cimentícias. Para recobrir as tubulações de água e esgoto dos
lavatórios são utilizados fechamentos plásticos chamados de carenagens.
Os pisos são impermeabilizados e revestidos por peças cerâmicas, há um componente
chamado “piso-box” que faz a função de ambos os sistemas.
Existem bacias sanitárias sem e com caixa de descarga acoplada, bem como saída de
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esgoto horizontal e vertical.
Os chuveiros elétricos com vazão média de 0,0683 L/s (Barreto e Medeiros, 2008),
muito utilizados no passado foram substituídos por duchas abastecidas por água
aquecida a gás. Foi identificada uma grande diversidade de modelos destas duchas e
diversos deles com vazão de até 1,00 L/s (Deca, 2009), sendo superior à comportada
pela grelha do ralo, que tem 100 mm de diâmetro e vazão de 0,55 L/s (Tigre, 2010).
4.2

Tipologias e Características Arquitetônicas

Para confirmar que a tendência do mercado imobiliário verificada por Camargo (2003)
ainda se mantém nos dias atuais, em termos de quantidade de banheiros e dimensões
mínimas, foram coletados e tabulados dados de 40 (quarenta) apartamentos e com área
de até 100 m² somando um total de 64 banheiros em empreendimentos em fase de
construção ou lançamento.
A pesquisa foi feita em diversos veículos de comunicação, como, revistas e jornais
locais, anúncios na internet e panfletos distribuídos nos semáforos pela cidade. Os
imóveis fazem parte dos lançamentos imobiliários ocorridos no período de 2009 a 2013,
sendo considerados apenas os empreendimentos situados na capital paulista.
Conforme esta pesquisa, todos os banheiros de apartamentos, construídos atualmente na
capital paulista, tem formato de única figura geométrica quadrada ou retangular,
comportam chuveiro, lavatório e bacia sanitária, conforme as tipologias apresentadas na
Tabela 1, a seguir.
Tabela 1 – Quantidade de banheiro conforme tipologia (2009-13)
Tipologia

Total

%

24

38%

27

42%

2

3%

11

17%

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Fonte: O autor
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Os dados relativos às dimensões dos banheiros foram tabulados e a Figura 2, a seguir,
apresenta o resultado.
Figura 2 – Evolução da área do banheiro ao longo dos anos

Fonte: Camargo (2003) adaptado pelo autor

A comprovação de que o tamanho dos banheiros continua diminuindo ao longo dos
anos pode ser vista na complementação dos resultados de Camargo (2003) com o valor
médio obtido com as áreas dos banheiros que compõe a amostra em análise. Assim em
1980-85 a área média era de 4,0m² enquanto que atualmente é de 2,6m² mostrando uma
redução significativa em torno de 35%.
4.3

Opinião dos Especialistas

Visando a identificação dos fatores geradores das falhas foi elaborado um questionário e
aplicado em 03 (três) profissionais com larga experiência em SPES, sendo eles:
 Projetista de SPHS, com formação em engenharia civil e com 39 anos de
experiências em projetos de SPES de edifícios residenciais e comerciais;
 Gerente de empreendimentos, com formação em engenheira civil e 16 anos de
experiência em incorporação e obras;
 Encanador com 40 anos de experiência em obras residências e comerciais.
As respostas dos especialistas, associadas à evolução do processo construtivo das
últimas décadas e com a pesquisa realizada sobre os sistemas que compõe o banheiro
revelam que os materiais evoluíram consideravelmente e os projetos começaram a
englobar itens que visam à redução de custos e prazos. Porém, o mesmo profissional de
outrora continua trabalhando ainda hoje em más condições, apesar da maior facilidade
do manuseio dos materiais e a melhoria do acesso as tubulações.
As condições de trabalho dos encanadores pioraram ao longo do tempo por causa da
redução do espaço aliado a redução dos prazos de execução, estes dois fatores aliados à
falta de treinamento da mão de obra da construção civil, em geral, englobam os aspectos
negativos do processo evolutivo do banheiro ao longo do tempo.
Um ponto importante a observar é que a definição dos parâmetros arquitetônicos gera as
condições para encaixe das tubulações, o que reduz as possibilidades de alternativas de
projeto para passagem dos tubos.
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As falhas de maior recorrência e maior grau de dificuldade para solução, identificadas
por estes especialistas, estão concentradas nas conexões, nos ralos e no ponto da bacia.
4.4

A opinião dos usuários

Para aferir a impressão dos usuários de banheiro, objeto de estudo e pesquisa, foi
elaborado um questionário o qual foi aplicado aos moradores de um condomínio
construído entre os anos de 2009 a 2012 na cidade de São Paulo. O banheiro em análise
tem área livre de 2,42 m², conforme a Figura 3, a seguir.
Figura 3 – Banheiro em planta baixa com dimensões

Fonte: O autor

A maior parte dos dados foi coletada em entrevista direta com os moradores e uma
menor por correspondência eletrônica enviada aos moradores.
O universo da pesquisa consiste de duas torres com 188 imóveis. Foram respondidos 23
questionários que representa 12% do total. O condomínio foi implantado há menos de
um ano e ainda não tem 20% de todas as unidades ocupadas. O resultado está
apresentado na Figura 4, a seguir.
Figura 4 – Classificação do conforto dimensional do banheiro

Fonte: Elaborado pelo autor

A maioria dos entrevistados afirma que o banheiro é desconfortável, onde apenas 9%
das famílias julgam que o banheiro é confortável.
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5

DIRETRIZES PARA CONCEPÇÃO DO BANHEIRO

Os critérios para a concepção de um banheiro satisfatório classificam-se em uso,
projeto, execução e manutenção e devem ser estudados de forma simultânea para serem
atendidos.
O uso deve atender as todas as condições de circulação no espaço, a adequada limpeza e
higienização e, a disposição dos aparelhos sanitários, a instalação de acessórios e
mobiliários indispensáveis, tais como lixeiras, toalheiros, papeleira e porta xampu.
O projeto deve proporcionar ao instalador todos os detalhes e cálculos necessários,
também deve ser compatibilizado com todas as disciplinas aplicáveis ao ambiente e
principalmente integrar as louças e metais sanitários aos SPES, neste caso as normas
pertinentes necessitam ser adequadas e integradas.
A execução necessita de rigoroso controle das etapas construtivas, mas principalmente
qualificar a mão de obra empregada.
Para a manutenção é necessário atender as condições de acesso aos SPES com a menor
interferência possível com os vizinhos, além de se aplicar sistemas removíveis para
fechamento das tubulações, de modo a se evitar danos aos banheiros quando houver a
necessidade de manutenções. A durabilidade dos materiais empregados e a qualidade da
execução são fundamentais para redução de falhas e patologias.
A racionalização do projeto de SPES contribui para a redução das falhas construtivas,
pois reduzindo a quantidade de conexões minimizam-se os pontos geradores de
problemas.
No que se refere às dimensões, alguns pontos críticos são esquecidos por inobservância
dos parâmetros mínimos normativos de dimensões, além da locação do conjunto
mínimo de peças sanitárias, composto de bacia sanitária, lavatório e box para chuveiro.
Também deve ser previsto espaço para os acessórios, tais como: lixeira, cabide,
papeleira, saboneteira e porta xampu, para que os usuários desfrutem do ambiente de
maneira confortável.
Para a determinação da área mínima ideal para o dimensionamento do banheiro, são
consideradas as dimensões mínimas normatizadas:
 largura mínima para instalação de bacia e lavatório de 80 cm (São Paulo, 1992);
 circulação mínima frontal ao vaso e lavatório de 40 cm (NBR 15575-1, 2012);
 dimensão mínima do box quadrado 80x80 cm (NBR 15575-1, 2012);
 dimensão mínima do box retangular 70x90 cm (NBR 15575-1, 2012)
 largura mínima do banheiro de 1,10 m (NBR 15575-1, 2012);
 espaço suficiente para abrigar uma escada aberta para serviços de manutenção,
0,44 x 0,84m.
Considerando as recomendações normativas e a quantidade de aparelhos sanitários,
aliados aos formatos mais ocorrentes a Figura 5 e a Tabela 2 apresentam os “layouts”
mais usuais e respectivas dimensões.
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Figura 5 – Projeto de banheiro quadrado e retangular

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 2 – Dimensionamento de banheiros conforme formato
Formato

Descrição

Lado A (m) Lado B (m) Total (m²) Área útil (m²)

Área total

1,80

1,80

3,24

Espaço do shaft

0,25

0,80

0,20

Área total

1,25

2,40

3,00

Espaço do shaft

0,25

0,80

0,20

QUADRADO

3,04

RETANGULAR

2,80

Fonte: Elaborado pelo autor

Para o banheiro de formato retangular devem-se concentrar todas as tubulações em
única parede hidráulica, evitando-se longos caminhamento dos ramais de esgoto e
consequentemente maior número de conexões para a tubulação. A dimensão ideal do
banheiro de formato retangular é de 1,25m de largura por 2,40m de comprimento,
conforme a Figura 5.
Pode-se verificar que o banheiro de formato retangular ocupa uma área menor do que o
banheiro quadrado, para atender as mesmas condições de uso e conforto, conforme
dados apresentados na Tabela 2.
Além disso, o formato geométrico também interfere também para a dimensão mínima
do ambiente, outras soluções podem ser aplicadas desde que sejam seguidos os mesmos
critérios.
A dimensão ideal do banheiro de formato quadrado é de 1,80 x 1,80m, apresentado no
“layout” proposto na Figura 5.
No que se diz respeito aos materiais, os SPES não podem ser analisados isoladamente e
que um projeto de banheiro deve equalizar todas as disciplinas envolvidas, não só nos
projetos, como nos seus processos executivos. Os SPES devem interagir com os
fechamentos e os revestimentos do banheiro, sendo compatibilizados na fase de projeto.
Deve-se prever a menor invasão possível do espaço do apartamento inferior com os
SPES a fim de se melhorar a condição de manutenção. O vazamento nas conexões entre
os tubos de esgoto que ocorrem por falhas no processo de montagem dos SPES pode ser
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minimizado com um conjunto de soluções integradas:
 maior nível de detalhamento de projetos e estudo preliminar das interfaces, onde
o instalador tem a função somente de montagem da tubulação,
 emprego de “kits” hidráulicos pré-fabricados com maior controle de qualidade e
que facilitam o trabalho in loco, porém que requerem maior nível detalhamento
de projeto.
Quanto ao piso e revestimentos, é necessário garantir o rápido escoamento da água, com
as seguintes medidas:
 previsão em projeto de “piso-box” para a área do chuveiro, o que elimina a as
etapas de impermeabilização e revestimento do piso;
 uso de peças cerâmicas de pequeno tamanho, que facilite a execução da
declividade do piso na direção do ralo;
 drenos lineares onde se tenha apenas um plano (horizontal) para escoamento de
água;
 uso de chuveiro de vazão compatível com a do ralo de drenagem de água do
box;
 todas as áreas em contato com a água devem ser protegidas com de sistema
impermeabilizante.
Os fechamentos devem ser concebidos para que seja possível o acesso aos SPES no
caso de manutenção e os materiais aplicados expostos à ação da água devem ser
resistentes à mesma, devendo este critério ser aplicado aos forros, “shafts” e
carenagens.
6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa de mercado demonstrou a diminuição da área dos banheiros de apartamentos
ao longo dos últimos anos, e a redução desta área implica em maior dificuldade de
execução e manutenção dos SPES, além de desconforto ao usuário.
A dimensão mínima do banheiro deve levar em consideração diversos aspectos
construtivos, principalmente o espaço mínimo a ser ocupado por um aparelho sanitário,
independentemente de sua dimensão, conforme NBR 15575-1 (2012).
Conclui-se que os banheiros de formato quadrado precisam ser maiores que do os
retangulares, pois se sobrepõem as áreas de uso do lavatório, com a porta de entrada e
acesso à bacia sanitária. O “layout” do banheiro define sua dimensão, e ao contrário da
legislação vigente na cidade de São Paulo, os banheiros devem atender a dimensões
mínimas para formato quadrado de 3,04 m² e para formato retangular de 2,80m², em
ambos os casos descontando-se a área para o “shaft”.
O ajuste das dimensões mínimas aliado aos fechamentos removíveis dos SPES
juntamente com pisos, revestimentos, louças e metais adequados, projetados e
construídos atendendo os critérios de concepção do banheiro, revelam um produto final
de qualidade dos SPES para todas as disciplinas do banheiro, resultando num ambiente
confortável e que atende as expectativas mínimas do usuário.
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RESUMO
A gestão do uso da água tem sido pauta de reuniões internacionais e nacionais das organizações
relacionadas aos recursos hídricos, nas quais cada vez mais o uso de água não potável vem sendo
apontado como a solução para os problemas de escassez. No entanto o uso generalizado da água pluvial
torna-se preocupante à medida que, muitos desses sistemas não se encontram adequados às legislações
vigentes, não conseguem abastecer os usos pretendidos para a água pluvial, acarretando assim,
insuficiência no abastecimento, ineficiência econômica e o mais grave, contaminação dessa água por
agentes patológicos, gerando sérios danos à saúde do usuário. Dessa forma, o presente trabalho analisou a
viabilidade de implantação de sistemas de aproveitamento de águas pluviais de quatro tipos de
edificações residenciais. As análises foram baseadas no consumo que pode ser substituído por água
pluvial, como descarga de bacias sanitárias, rega de jardins e lavagem de pisos e calçadas, nas
intensidades pluviométricas de algumas regiões brasileiras e nas dimensões das áreas de coleta. O
dimensionamento foi baseado na ABNT- NBR 15527/07, focado basicamente no cálculo das demandas e
dos volumes dos reservatórios. Com estes dados foram montados diversos cenários, os quais foram
analisados a sua viabilidade de implantação. O trabalho demonstrou que para alguns cenários ficou
inviável a implantação de sistema para aproveitamento de água pluvial. A principal contribuição deste
trabalhou é a de poder auxiliar os futuros projetos de sistemas prediais que pretendam utilizar sistemas de
aproveitamento de águas pluviais.
Palavras-chave: Água não potável, Precipitações, Reservatórios.

ABSTRACT
The management of water use has been subject in international and national meetings of organizations
related with water resource, in which the use of non-potable water it´s been indicated as a solution for the
shortage issue. Though, the generalized use of rainwater becomes a problem once, many of rainwater
systems aren’t at the framework of the current legislation, can´t provide enough rainwater for its aimed
function, causing, thus, insufficiency in the supply, economic inefficiency and ,most severely,
contamination of this water for pathogens, implying in serious healthy damage for the users. Therefore, in
the present work, the viability of the implementation of rainwater systems for four types of residential
buildings is analyzed. The analysis were based in the consumption of potable water that can be exchanged
for rainwater, as in water closet flush, watering lawns and washing sidewalks and floors, in rainfall rates
of some Brazilian regions and in dimensions of collect areas. The dimensioning was based on ABNTNBR 15527/07, focused basically in the calculation of demands and reservatories volumes. With this
data, several scenarios were assembled, which the viability of implementation was analyzed. The present
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study shown that, for some scenarios, the implementation of rainwater systems was impracticable. The
major contribution of this work is the capacity to help future projects of buildings systems that intend to
use systems to reuse rainwater.
Keywords: Non-potable water, Rain, Reservatories.

1

INTRODUÇÃO

Os usos indevidos da água potável, em regas de jardins e lavagem de calçadas, por
exemplo, também contribuem para a construção de uma nova proposta para usos não
potáveis, onde a qualidade da água pode ser inferior àquela que é usada para beber ou
tomar banho.
As grandes cidades, que tem o solo praticamente todo impermeabilizado, sofrem
quando ocorrem grandes volumes de chuva em pouco tempo, causando assim enormes
enchentes. Com isso, são inúmeros os pontos positivos do sistema de aproveitamento de
água pluvial. Conforme Simioni (2004), o aproveitamento de água pluvial traz baixo
impacto ambiental, complementa o sistema convencional, tem água com qualidade
aceitável para vários fins que necessitam de pouco tratamento e ainda consegue ter uma
reserva de água para situações de emergência ou interrupção do abastecimento público.
Aliado a este fato algumas cidades brasileiras incorporaram em seus planos diretores a
obrigatoriedade da realização de reservatórios de retardo das águas pluviais o que tem
levado aos usuários e projetistas a pensar em um possível aproveitamento desses
volumes reservados.
Assim, o objetivo deste trabalho é estudar a viabilidade do aproveitamento de águas
pluviais em duas residências unifamiliares e dois edifícios residenciais multifamiliares.
As análises foram baseadas na demanda que pode ser substituído por água pluvial,
descarga de bacias sanitárias, rega de jardins e lavagem de pisos, nas intensidades
pluviométricas de algumas regiões brasileiras com séries históricas dos últimos 10 anos
e nas dimensões das áreas de coleta.
Neste trabalho serão apresentadas relações entre as variáveis citadas de modo que seja
mais fácil para os usuários e projetistas pensar e projetar sistemas de aproveitamento de
águas pluviais.
2

FUNDAMENTAÇÃO

O aproveitamento de água pluvial possui características próprias e individuais em cada
sistema e em todas elas atingem o princípio de saneamento ecológico. Quando esse
sistema é utilizado, a edificação está sendo autossuficiente e contribuindo para a
preservação da água (GONÇALVES, 2006).
2.1

Sistemas de aproveitamento de água pluvial

Os sistemas de aproveitamento de água pluvial devem contar com algumas precauções
como limpeza do reservatório ao menos uma vez por ano, evitar a luz do sol, a água
pluvial coletada deve ser somente para consumo não potável, a tubulação deve ser de
outra cor realçando que são de uso não potável, prever para grandes estiagens o
abastecimento com água potável no reservatório de água pluvial e ainda analisar se
precisa haver tratamento para as águas pluviais. O sistema deve possuir um dispositivo
para descarte da primeira chuva, a qual serve para limpar a área coletora.
As águas pluviais podem ser usadas para descarga de bacias sanitárias, lavagem de
carros, rega de jardins.
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Embora haja um impacto significativo na redução de água potável, nem sempre o custo
de instalação de um sistema de aproveitamento é baixo, pois deve haver uma rede de
abastecimento dupla potável e outra não potável, reservatórios para o seu
armazenamento, mais o sistema para tratamento da água não potável. Dependendo do
tamanho da área de coleta está pode não ser suficiente para suprir a demanda por água
não potável dentro da edificação o que pode acarretar em uma redução insignificante no
consumo de água potável o que pode inviabilizar a aplicação do sistema.
A figura 1 mostra o desenho esquemático de um sistema de coleta e armazenamento de
água pluvial.
Figura 1 – Desenho Esquemático do sistema de coleta de água

pluvial
Fonte: Valle, Pinheiro, Ferrari (2007)

2.2

Dimensionamento do reservatório de água pluvial

Dentro de um sistema de aproveitamento de águas pluviais a principal preocupação
deve ser sempre com o dimensionamento dos reservatórios, que é o componente com
maior custo do sistema. A ABNT-NBR 15527/07 apresenta diversos métodos de
dimensionamento de reservatórios, os quais apresentam para uma mesma condição
valores muito diversos. Isso pode ser constato no trabalho desenvolvido por Faresin
(2012). O mesmo pode ser observado no trabalho realizado por Cohim (2008). Entre os
diversos métodos apresentados na ABNT-NBR 15527 o mais utilizado tem sido o
Método de Ripll, pela sua facilidade de aplicação e por possibilitar a utilização das
médias diárias ou mensais nas suas análises. No caso da utilização de médias diárias
estas tendem a fornecer volumes maiores para os reservatórios ao passo que com as
médias mensais os valores se aproximam mais dos valores obtidos por outros métodos.
Assim, neste trabalho a base para análise dos volumes dos reservatórios será o Método
de Rippl.
2.3

Método de Rippl

Conforme ABNT -NBR 15.527/07, a fórmula a ser adotada para o cálculo dos
reservatórios pelo Método Rippl e a apresentada na equação 1. Neste método podem-se
usar as séries históricas mensais ou diárias.
S (t) = D (t) – Q (t)
Onde: S (t)
Q (t)

= Volume de água no reservatório no tempo t;
= Volume de chuva aproveitável no tempo t;
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(1)

D (t)

= Demanda ou consumo no tempo t;

Sendo que o volume de chuva aproveitável é obtido pela equação 2.
Q (t) = C x precipitação da chuva x área de captação
Onde: Q (t)
C

(2)

= Volume de chuva aproveitável no tempo t;
= coeficiente de escoamento superficial.

Resultando que o volume do reservatório (V) será o obtido na equação 3.
V= Σ S (t) somente para valores S (t) > 0

(3)

Sendo que: Σ D (t) < Σ Q (t)
No entanto neste método não existe qualquer recomendação quanto ao procedimento
que deve ser adotado quando o somatório do volume de água no reservatório S (t) for
menor do que zero, ou seja, quando em todos os meses o valor da demanda for inferior
ao volume de água no reservatório.
Considerando-se ainda que os métodos atuais, para cálculo de reservatório de
aproveitamento de águas pluviais, inclusive o de Ripll estão associados ao acúmulo de
água para os dias de seca, ou seja, preocupam-se em armazenar volumes para utilização
ao longo do ano. Isto exige a construção de reservatórios com grande capacidade de
armazenagem, o que pode inviabilizar a sua construção em situações específicas.
3

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a realização do trabalho foram aplicados os seguintes procedimentos
metodológicos, divididos em quatro etapas, descritas a seguir.
3.1

Etapa 1: Escolha dos locais de estudo e levantamento dos Índices
pluviométricos

Para desenvolver este estudo foram escolhidos cinco estados brasileiros, por serem os
estados que possuem estudos publicados relativo ao aproveitamento de águas pluviais.
Para identificação dos índices pluviométricos dos estados e cidades escolhidas para
análise, as informações necessárias foram obtidas do site da Agência Nacional de Águas
(ANA), mais especificamente no Portal SNIRH (Sistema Nacional de Informações
sobre Recursos Hídricos).
3.2

Etapa 2: Escolha das edificações para análise

Para esta análise foram escolhidas quatro tipologias de edificações residenciais, quais
sejam:
- Tipologia 1: Edificação unifamiliar de padrão alto com dois pavimentos, área de
cobertura de 245 m², com 4 dormitórios sociais e um dormitório de serviço. Com um
total de 7 bacias sanitárias. Área de jardim de 50 m2 e área de calçada de 35m2.
- Tipologia 2: Edificação unifamiliar de padrão baixo térrea com dois dormitórios, área
de cobertura de 57 m2, com duas bacias sanitárias, área de jardim de 18 m2 e 25 m2 de
calçada.
- Tipologia 3: Edificação multifamilar com padrão alto, nove pavimentos, com quatro
apartamentos por pavimento e cada apartamento de 3 dormitórios e dependência de
serviço, com área de cobertura de 535 m2, com 108 bacias sanitárias. Área de jardim de
230 m2, área de calçada de 147 m2.
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- Tipologia 4: Edificação multifamilar com padrão baixo com onze pavimentos, com
quatro apartamentos por pavimento, cada apartamento com 2 dormitórios sócias e sem
dormitório de serviço. Área total de cobertura de 230 m². Com 44 bacias sanitárias.
Área de jardim de 95 m2 e calçada de 85 m2.
3.3

Etapa 3: Cálculo das demandas de água potável e não potável das
edificações:

Nesta etapa foi realizado o cálculo das demandas de água potável e de água não potável,
com base no que preconiza a ABNT-NBR5626/98 e a ABNT-NBR15527/07, para cada
uma das edificações escolhidas para análise.
A demanda de água potável foi estimada para possibilitar a comparação e análise da
economia gerada com a utilização do sistema de aproveitamento de água pluvial.
A da demanda de água potável foi realizado levando-se em consideração a população
usuária da edificação e o consumo per capita. Para o cálculo da população foi adotado
que: - dormitórios sociais fosse considerado 2 pessoas; - dormitórios de serviços fosse
considerado 1 pessoa. Quanto ao consumo per capita foi adotado 200 L/p.dia.
A demanda de água potável foi obtida pela equação 4.
DAP = Pxqx30dias

(4)

Onde: DAP = Demanda de água potável (L/mês)
P
= População usuária da edificação;
q
= Consumo per capita.
Para a descarga das bacias sanitárias foi escolhido que a sua demanda fosse obtida a
partir da equação 5:
DBS = NBxVBSxNUx30 dias
Onde: DBS
NB
VBS
NU

(5)

= Demanda de água para a bacia sanitária (L/mês);
= Número de bacias sanitárias existente na edificação;
= Volume de descarga da bacia sanitária (adotado: 6,8 L/descarga);
= Número de usos da bacia sanitária por dia.

Para estimar a demanda mensal para rega de jardins foi utilizado a equação 6:
DRJ = VRJxAJx30dias
Onde: DRJ
VRJ
AJ

(6)

= Demanda de água para a rega de jardim (L/mês);
= volume de água considerado para a rega de jardim (adotado 0,8
L/dia/m²);
= área de jardim a ser regada (m2).

No caso da demanda para a lavagem de pisos e calçadas foi utilizada a equação 7:
DLP = VLPxAPxNL
Onde: DLP
VLP
AP
NL
3.4

(7)

= Demanda de água para a lavagem de pisos ou calçadas (L/mês);
= Volume de água considerado em cada lavagem (adotado 3,5 L/dia/m2);
= Área de piso ou calçada a ser lavada (m2);
= Número de lavagens por mês (adotado 2 lavagens por mês).

Etapa 4: Desenvolvimento da análise da eficiência dos sistemas

Para o desenvolvimento da análise da eficiência dos sistemas de aproveitamento de água
pluvial nas tipologias escolhidas de edificações unifamiliar e multifamiliar, foram
montados cenários para avaliação da demanda necessária e da disponibilidade de água
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pluvial. Foram montados três cenários para cada uma das duas cidades em cada um dos
estados estudados. O primeiro foi montado considerando toda a demanda para todos os
usos pretendidos, descarga de bacias sanitárias, rega de jardim e lavagem de pisos e
calçadas, a segunda foi considerando apenas a descarga de bacias sanitárias e a terceira
somente a rega de jardim e lavagem de pisos e calçadas.
Para a análise da viabilidade do sistema de aproveitamento das águas pluviais os
cenários foram analisados considerando-se o dimensionamento do reservatório e para
isso foi utilizado um método baseado no método de Rippl com algumas variações.
As variações foram baseadas em um conceito básico que é o oposto ao dos métodos
tradicionais, pois procurou-se determinar o volume dos reservatórios com base no
aproveitamento da água de chuva na época em que ela está ocorrendo e não o de
armazenar grandes volumes para as épocas de seca. Assim, a redução do consumo de
água potável irá ocorrer nas épocas de chuva e não de seca.
A partir da aplicação do método Rippl foi possível determinar para cada mês se a
demanda de água não potável era superada pelo volume de chuva ou quando o volume
de chuva superava a demanda.
No caso da demanda de água não potável ser superior ao volume de chuva o volume do
reservatório foi considerando como o maior valor positivo obtido no cálculo ao longo
do ano somado a demanda de água potável. Tal consideração foi realizada porque
estamos procurando reduzir os volumes armazenados pois pretende-se armazenar
somente os períodos de chuva e não para os de seca.
4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados e discussões foram organizados seguindo as etapas da metodologia.
4.1

Resultados da escolha dos locais de estudo e levantamento dos Índices
pluviométricos

Os estados brasileiros usados como base para o estudo foram Pernambuco, Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso. Em cada estado foram escolhidas
duas cidades que possuíssem dados pluviométricos disponíveis. As cidades escolhidas
foram as seguintes:
- Estado de Pernambuco: Pesqueira e Salgueiro;
- Estado de Mato Grosso: Cuiabá e Chapada dos Guimarães;
- Estado de São Paulo: Guarujá e Santos;
- Estado de Santa Catarina: Florianópolis e Urubici;
- Estado do Rio Grande do Sul: Passo Fundo e Três Passos.
As séries históricas pluviométricas adotadas foram de um período de 10 anos e estão
apresentadas no quadro 1.
Analisando-se o quadro 1 pode-se ver que existe uma grande variabilidade nas
precipitações analisadas, as quais vão de 0,46 mm/mês na cidade de Salgueiro em PE no
mês de agosto a um valor de 362,54 mm/mês na cidade de Santos SP no mês de Janeiro.
O que possibilitou a obtenção de valores muito diferenciados de volume de água pluvial
possíveis de serem aproveitados para as situações analisadas.

2815

Quadro 1 – Média das Precipitações mensais e anuais para cada cidade (mm/mês)

Fonte: Autores, 2014.

4.2

Resultados para o cálculo das demandas de água potável e não potável das
edificações

Com base nas formulações e considerações realizadas no item dos procedimentos
metodológicos foi possível determinar as demandas de água potável e não potável para
cada uma das quatro edificações analisadas, como mostra o quadro 2.
Quadro 2 – Demandas de água potável e não potável para as edificações (m3/mês).

Fonte: Autores, 2014.

Pela análise do quadro 2 pode-se perceber que as maiores percentagens de redução da
demanda total de água potável ocorreram para as edificações unifamiliares que possuem
menores demandas, ou seja, a maior redução foi alcançada para a edificação unifamiliar
de padrão alto que foi de 15,9%, enquanto que a menor redução foi atingida para a
edificação multifamiliar de padrão baixo com o valor de 4,5%.
Considerando-se as demandas parciais com os usos separados para descarga de bacias
sanitárias, rega de jardim e lavagem de pisos e calçadas, os maiores valores de redução
foram alcançados para a descarga de bacias sanitárias que foi de 13,2%, enquanto que o
menor valor de redução foi para lavagem de pisos e calçadas que foi de 0,1%. Mas o
que isso demonstra principalmente é que para os casos estudados a maior redução
alcançou 15,9%.
4.3

Resultados para o desenvolvimento da análise da eficiência dos sistemas

Para a análise da eficiência dos sistemas analisados, considerando-se as quatro
tipologias adotadas, e as dez variações de precipitações, foram mantados diversos
quadros os quais foram agrupados por tipo de tipologia.
- Tipologia 1: Edificação unifamiliar de padrão. Os seus resultados estão apresentados
no quadro 3, onde aparecem os valores dos volumes dos reservatórios para cada um dos
três cenários analisadas. No quadro 3 onde as demandas analisadas foram maiores,
pode-se ver que os maiores valores de reservatórios foram para as cidades com menores
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índices de precipitações, mas mesmo assim os valores resultantes são aceitáveis, pois o
maior volume foi de 14,2 m3. Já onde a demanda é bem menor os valores resultantes
foram também menores. Mas em todos eles a grande maioria dos volumes foram iguais
a demanda o que significa que os volumes de precipitações são suficientes para
abastecer as demandas.
Quadro 3 – Edificação unifamiliar padrão alto
Precipitações
Cidades

Santos
Guarujá
Florianopólis
Urubici
Passo Fundo
Três Passos
Pesqueira
Salgueiro
Cuiabá
Chapada dos Guimarães

Área de Demanda
coleta (m²)
(m³)

245
245
245
245
245
245
245
245
245
245

8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6

Média
Mínima
Máxima
(mm/ano
(mm)
(mm)
)
362,5
201,2
81,9
295,5
169,3
83,0
204,9
136,9
83,5
171,6
131,1
101,0
206,8
149,0
118,2
197,1
152,3
109,4
140,8
58,8
10,4
163,6
52,9
0,5
188,3
92,8
6,1
378,1
142,0
7,3

Volume do reservatório (m³)
Demanda Rega de
Demanda somente
Jardim e Lavagem de
Demanda Total
Bacia sanitária
Pisos e Calçadas
Rippl

Adotado

Rippl

Adotado

Rippl

Adotado

ND
ND
ND
ND
ND
ND
31,6
44,3
24,4
20,4

8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
15,2
17,1
16,0
15,7

ND
ND
ND
ND
ND
ND
22,9
34,2
18,6
14,6

7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
12,3
14,2
13,1
12,9

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
2,1
0,5
ND

1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
2,1
1,7
1,4

Legenda: ND – Valor não determinado pelo Método de Rippl
Fonte: Autores (2014

- Tipologia 2: Edificação unifamiliar de padrão baixo. Os seus resultados estão
apresentados no quadro 4, onde aparecem os valores dos volumes dos reservatórios para
cada um dos três cenários analisadas.
Quadro 4 – Edificação unifamiliar padrão baixo
Volume do reservatório (m³)
Precipitações
Cidades

Santos
Guarujá
Florianopólis
Urubici
Passo Fundo
Três Passos
Pesqueira
Salgueiro
Cuiabá
Chapada dos Guimarães

Área de Demanda
coleta (m²)
(m³)

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Média
Mínima
Máxima
(mm/ano
(mm)
(mm)
)
362,5
201,2
81,9
295,5
169,3
83,0
204,9
136,9
83,5
171,6
131,1
101,0
206,8
149,0
118,2
197,1
152,3
109,4
140,8
58,8
10,4
163,6
52,9
0,5
188,3
92,8
6,1
378,1
142,0
7,3

Demanda Total

Demanda somente
Bacia sanitária

Demanda Rega de
Jardim e Lavagem de
Pisos e Calçadas

Rippl

Adotado

Rippl

Adotado

Rippl

Adotado

ND
ND
ND
ND
ND
ND
11,3
14,8
8,4
7,9

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
4,8
5,3
5,0
4,6

ND
ND
ND
ND
ND
ND
7,6
10,6
5,8
4,9

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,6
4,1
3,8
3,7

ND
ND
ND
ND
ND
ND
0,3
1,5
ND
ND

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,1
1,2
0,6
0,6

Legenda: ND – Valor não determinado pelo Método de Rippl
Fonte: Autores (2014)

No quadro 4 percebe-se um comportamento semelhante ao anterior, no entanto pelo fato
desta tipologia ser para edificações de baixo padrão a colocação de um reservatório de
1,2 m3 pode resultar em um custo elevado para o padrão de edificação. Neste caso seria
necessária uma avaliação econômica antes da implantação do sistema. - Tipologia 3:
Edificação multifamilar com padrão alto. Os seus resultados estão apresentados nos
quadros 5 e 6, onde aparecem os valores dos volumes dos reservatórios para cada um
dos três cenários analisadas.
Pela análise do quadro 5 percebe-se que para esta tipologia a demanda de água potável
com maior possibilidade de aproveitamento é a de rega de jardim e lavagem de pisos,
pois foi onde os resultados foram mais satisfatórios ficando os maiores volumes para as
cidades de menores precipitações e sendo o maior deles de 12,9 m3. Para as demais
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demandas os volumes resultaram muito elevados o que pode inviabilizar a implantação
dos sistemas de aproveitamento de água pluvial.
Quadro 5 – Edificação multifamiliar padrão alto
Precipitações
Cidades

Santos
Guarujá
Florianopólis
Urubici
Passo Fundo
Três Passos
Pesqueira
Salgueiro
Cuiabá
Chapada dos Guimarães

Área de Demanda
coleta (m²)
(m³)

535
535
535
535
535
535
535
535
535
535

116,5
116,5
116,5
116,5
116,5
116,5
116,5
116,5
116,5
116,5

Média
Mínima
Máxima
(mm/ano
(mm)
(mm)
)
362,5
201,2
81,9
295,5
169,3
83,0
204,9
136,9
83,5
171,6
131,1
101,0
206,8
149,0
118,2
197,1
152,3
109,4
140,8
58,8
10,4
163,6
52,9
0,5
188,3
92,8
6,1
378,1
142,0
7,3

Volume do reservatório (m³)
Demanda Rega de
Demanda somente
Demanda Total
Jardim e Lavagem de
Bacia sanitária
Pisos e Calçadas
Rippl

Adotado

Rippl

Adotado

Rippl

Adotado

403,1
538,7
695,5
725,3
633,3
616,2
1096,4
1126,8
921,7
719,2

198,0
197,5
197,3
189,9
182,5
186,3
228,7
232,9
230,5
230,0

352,0
471,3
618,9
648,7
556,8
539,6
1019,9
1050,2
845,1
655,8

185,3
184,8
184,6
177,1
169,7
173,5
215,9
220,1
217,7
217,2

ND
ND
ND
ND
ND
ND
5,8
18,1
11,4
3,9

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
8,7
12,9
10,5
10,0

Legenda: ND – Valor não determinado pelo Método de Rippl.
Fonte: Autores (2014)

- Tipologia 4: Edificação multifamilar com padrão baixo. Os seus resultados estão
apresentados nos quadros 12 a 14, onde aparecem os valores dos volumes dos
reservatórios para cada um dos três cenários analisadas.
Quadro 6 – Edificação multifamiliar padrão baixo
Volume do reservatório (m³)
Precipitações
Cidades

Santos
Guarujá
Florianopólis
Urubici
Passo Fundo
Três Passos
Pesqueira
Salgueiro
Cuiabá
Chapada dos Guimarães

Área de Demanda
coleta (m²)
(m³)

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

47,8
47,8
47,8
47,8
47,8
47,8
47,8
47,8
47,8
47,8

Média
Mínima
Máxima
(mm/ano
(mm)
(mm)
)
362,5
201,2
81,9
295,5
169,3
83,0
204,9
136,9
83,5
171,6
131,1
101,0
206,8
149,0
118,2
197,1
152,3
109,4
140,8
58,8
10,4
163,6
52,9
0,5
188,3
92,8
6,1
378,1
142,0
7,3

Demanda Total

Demanda somente
Bacia sanitária

Demanda Rega de
Jardim e Lavagem de
Pisos e Calçadas

Rippl

Adotado

Rippl

Adotado

Rippl

Adotado

154,5
206,6
270,8
283,7
244,1
236,8
93,6
456,3
368,1
285,7

80,4
80,2
80,1
76,9
73,8
75,4
443,2
95,4
94,4
94,2

133,0
177,8
236,3
249,2
209,6
202,3
408,7
421,8
333,6
259,6

74,7
74,5
74,4
71,2
68,0
69,6
87,9
89,7
88,6
88,4

ND
ND
ND
ND
ND
ND
2,7
8,1
5,1
1,8

2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
3,9
5,7
4,6
4,4

Legenda: ND – Valor não determinado pelo Método de Rippl.
Fonte: Autores (2014)

Pela análise do quadro 6 percebe-se um comportamento semelhante ao que ocorreu nos
quadros anteriores, onde para as maiores demandas os resultados dos volumes dos
reservatórios foram muito elevados, o que pode inviabilizar o uso dos sistemas.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A água é vital para sobrevivência humana, sua conservação e aproveitamento correto
deve ser objetivo de todos. Uma das maneiras de se conservar a água potável é a
captação e aproveitamento das águas pluviais. Assim, o propósito deste trabalho foi o de
avaliar a possibilidade de implantação de sistemas de aproveitamento de água pluvial
para fins não potáveis em quatro tipologias de edificações em cinco estados do país. A
partir dos resultados obtidos foi possível fazer algumas considerações como as
seguintes: - Os valores de redução das demandas de água potável podem alcançar 15,9%
nas tipologias com maior demanda por água não potável, independente dos índices
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pluviométricos, no entanto pela análise dos volumes dos reservatórios percebe-se que
para esse índice ser alcançado os volumes resultam muito elevados, chegando em
alguns casos a valores de 230 m3, mesmo com as considerações realizadas neste
trabalho, o que pode inviabilizar a implantação dos sistemas de aproveitamento de água
pluvial; - Percebe-se que os valores de volumes dos reservatórios com a utilização do
método de Rippl ficaram muito elevados em comparação com os obtidos nas
considerações feitas neste trabalho, o que demonstra que talvez este não seja o método
mais adequado para se calcular os volumes de reservatórios para sistemas prediais de
aproveitamento de águas pluviais; - Com os resultados obtidos foi possível constatar
que a melhor utilização para as águas pluviais é para a rega de jardim e lavagem de
pisos, pois foram as demandas que resultaram nos menores valores de volume dos
reservatórios, independente da tipologia analisada e dos índices pluviométricos; Baseado nas análises realizadas também foi possível verificar que as tipologias
multifamiliares, onde as demandas por água não potável são maiores, foram as que
resultaram nos maiores volumes de reservatórios, pois as áreas de coletas são
proporcionalmente menores do que para edificações unifamiliares.
Então, com o desenvolvimento deste trabalho pode-se perceber que a implantação de
sistemas de aproveitamento de águas pluviais deve ser sempre precedida de um estudo
de viabilidade técnica e econômica para ver a real possiblidade de sua implantação, pois
pode ocorrer que o custo do sistema e os aspectos técnicos de sua implantação
inviabilize o seu uso.
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RESUMO
Nas últimas décadas as especificações das normas voltadas à construção civil estão tornando-se cada vez
mais abrangentes e complexas. Desta forma, a necessidade de otimização do processo de verificação de
atendimento aos códigos de edificações está se tornando cada vez mais crucial. Vários países têm
direcionado as suas pesquisas para Building Information Modeling (BIM), que entre programas de
modelagem e simulação incluem programas de verificação automática de regras, para a validação de
projetos, possibilitando o atendimento dos códigos das edificações, melhorando assim a sua eficiência e
execução. Esta pesquisa objetiva avaliar a exequibilidade, da verificação automática de regras, para a
validação de projetos de segurança contra incêndio, com o ferramental BIM. Busca-se implementar a
verificação automática de regras, para normas de incêndio do estado de São Paulo, em residências privativas
multifamiliar. Será implementada a proposta para o contexto BIM com o programa SOLIBRI de verificação
de modelo. O método adotado é o da pesquisa construtiva (constructive research), pois se deseja
desenvolver um modelo de sistema de verificação automática de regras, para normas de segurança de
incêndio, que permite avaliação da conformidade com as normas de segurança contra incêndio, auxiliando
os projetistas a encontrar potenciais problemas no início do projeto. Este artigo resume os resultados iniciais
da pesquisa apresentando: (i) o potencial de pesquisa junto ao setor alvo e (ii) o macro-mapeamento das
Instruções Técnicas e regras aplicáveis no programa SOLIBRI. Desta forma, tem-se uma indicação da
aplicabilidade de BIM para a verificação da norma de segurança contra incêndio em projeto de habitação,
tanto em nível de aceitação quanto em termos técnicos.
Palavras-chave: Automação de regras, código de edificação, BIM, SOLIBRI

ABSTRACT
In recent decades the specifications of standards aimed at construction are becoming increasingly
comprehensive and complex. The need to automate the process of checking the building code is becoming
increasingly crucial. One way to obtain this solution is by means of systems that claim to automate rules
for checking designs of buildings. Several countries have directed their research to Building Information
Modeling (BIM), which provides a new generation of programs, including automatic checking of rules for
design validation, enabling the treatment of the building code, thus improving their efficiency and
execution. This research aims to evaluate the feasibility of automatic verification of rules for validating fire
safety designs, using BIM tool. This research seeks to implement the automatic verification of rules for fire
standards of the state of São Paulo in private multifamily residences. The proposal will be implemented for
the BIM context with the program SOLIBRI of model checking. The method adopted is that of constructive
research for it allows the development of innovative way, a model of automatic verification system of rules
for fire safety, which allows quick and easy evaluation of the compliance to fire safety standards, helping
designers to find potential problems early in the project. This article presents initial results of the research:
(i) acceptance potential with the target sector and (ii) a general mapping of technical instructions and
checking rule in SOLIBRI. Therefore, an indication of the applicability of BIM for Brazilian fire safety
standard checking in housing design was demonstrated, technically and in terms of acceptance.
Keywords: Automation of rules, building code, BIM, SOLIBRI
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1

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa objetiva avaliar a exequibilidade, da verificação automática de regras, para
a validação de projetos de segurança contra incêndio, com o ferramental BIM. Busca-se
implementar a verificação automática de regras, para normas de incêndio do estado de
São Paulo, em residências privativas multifamiliar. Será implementada a proposta para o
contexto BIM com o programa SOLIBRI de verificação de modelo. O método adotado é
o da pesquisa construtiva (constructive research), pois se deseja desenvolver de forma
inovadora, um modelo de sistema de verificação automática de regras, para normas de
segurança de incêndio, que permite a rápida e fácil avaliação da conformidade com as
normas de segurança contra incêndio, auxiliando os projetistas a encontrar potenciais
problemas no início do projeto. Este artigo resume os resultados iniciais da pesquisa
(KATER, 2014) apresentando: (i) o potencial de pesquisa junto o setor alvo e (ii) o
macro-mapeamento das Instruções Técnicas e regras aplicáveis a uma ferramenta BIM
de verificação de código.
1.1 Segurança contra incêndio
Silva et al. (2010) comentam que um nível mínimo de requisitos devem ser atendidos,
para os projetos de segurança contra incêndio em edificações. Estes requisitos são
geralmente estipulados em códigos e normas para fins de segurança à vida ou ao
patrimônio. De acordo com Seito (2009) no Brasil a legislação, regulamentação e as
normas técnicas, para a verificação dos requisitos de segurança contra incêndio em
edificações, são analisadas no âmbito federal através dos regulamentos do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE). É também requerido seguir regulamentos estaduais e
códigos municipais.
No estado de São Paulo observa-se o Decreto Estadual no 56.819/11 cuja análise, vistoria
e aprovação são feitas pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo
(CBPMESP). Este decreto dispõe regulamentos sobre as medidas de segurança contra
incêndio nas edificações e áreas de risco. Os objetivos destes regulamentos são de
proteger a vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco, em caso de incêndio,
dificultar a propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio,
proporcionar meios de controle e extinção do incêndio, dar condições de acesso para as
operações do Corpo de Bombeiros, proporcionar a continuidade dos serviços nas
edificações e áreas de risco. Para efeito deste regulamento a Instrução Técnica do Corpo
de Bombeiros (ITCB ou IT) é o documento técnico elaborado pelo CBPMESP1, que
regulamenta as medidas de segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco.
O decreto estadual legisla sobre os objetivos e os conceitos gerais de segurança contra
incêndio, sobre a classificação das edificações e prescreve as tabelas de exigências das
medidas de segurança contra incêndio que devem ser implantadas nas edificações. As ITs
detalham todas as medidas de segurança contra incêndio, explicitando regras de como se
implantar determinado sistema preventivo.
A norma de desempenho NBR15575-1:2013, para a segurança contra incêndio, em
edifícios habitacionais de até cinco pavimentos, está fundamentada em baixa
probabilidade de início de incêndio, alta probabilidade dos usuários sobreviverem sem
sofrer qualquer injúria e reduzida extensão de danos à propriedade e a vizinhança imediata
ao local de origem do incêndio. Grande parte dos requisitos como dificultar o princípio
de incêndio, facilitar a fuga em situação de incêndio, dificultar a inflamação generalizada,
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CORPO DE BOMBEIROS. Disponível em
<http://www.ccb.polmil.sp.gov.br/>. Acesso em 12 outubro 2013.
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dificultar a propagação de incêndio, segurança estrutural e sistema de extinção e
sinalização de incêndio, seguem normas prescritivas.
De acordo com Ono (2007) devem-se levar em consideração, em um projeto
arquitetônico, itens para a segurança contra incêndio como a distribuição de postos de
bombeiros na cidade, leis de zoneamento, fatores que determinam a existência de
obstáculos, ou não; no projeto do edifício, quanto à proteção passiva, em que se
determinam a facilidade de ocorrência de um incêndio e de sua propagação pelo interior
e pelo exterior do edifício.
2

VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓDIGOS

As especificações de edificações de acordo com Boukamp e Akinci (2007) desempenham
um papel importante na comunicação de requisitos de qualidade em um projeto de
construção. No entanto, trabalhar com essas especificações pode ser complicado e está
sujeito a erros, devido a grande quantidade de especificações que precisam ser
consideradas e as dependências entre essas especificações. A abordagem para automatizar
o processamento de especificações de edificações, para apoiar as tarefas de controle e
inspeção de qualidade em projetos de construção, tem utilizado as informações
disponíveis em diferentes tipos de modelos de produtos e processos para identificar as
especificações aplicáveis aos produtos existentes em um projeto e para extrair os
requisitos impostos pelas especificações aplicáveis a cada produto. A identificação
automática de especificações aplicáveis à extração automatizada de exigências impostas
por essas especificações podem apoiar e permitir a automatização de tarefas, tais como
inspeção e detecção de defeitos, que dependem de informações de especificações de
construção..
As justificativas para a utilização do conceito de automação são amplas, para Eastman et
al. (2009), a verificação de regra é uma área emergente e tópico de pesquisa em BIM.
Neste método, o modelo BIM é uma entrada para os programas de verificação de regras
que analisam automaticamente a geometria, relações espaciais, folgas e outras análises
dimensionais, determinando-se subsequentemente se o projeto proposto está em
conformidade com o predefinido gerado pelo usuário de regras.
Eastman et al. (2009) observaram que o potencial das aplicações desta tecnologia é
enorme e os candidatos para a verificação automática de regras são: agências de
cumprimento de código, organizações e clientes com um tipo específico de edificação
com requisitos de conformidade para os padrões internos, tais como segurança,
integridade estrutural, consumo de energia, e outros critérios específicos de projeto
estabelecidos por membros da equipe.
De acordo com Eastman et al. (2009), a verificação de regras pode ser estruturada em
quatro etapas, como mostra a Figura 1. Na etapa de interpretação e estruturação lógica de
regras alguns casos de verificação de regras, o processo conta com a interpretação do
programador para a tradução das regras em código de computador e em outros, a lógica
das declarações da linguagem humana é formalmente interpretada e então traduzida. Na
etapa de preparação do modelo arquitetos e outros são os que definem os modelos de
construção que serão utilizados, para a verificação de regra. Estes modelos devem ser
preparados de tal forma que contenham toda entrada necessária o programa de checagem
de regras: geometria e parâmetros associados. A fase de execução reúne o modelo de
informação da edificação e um programa de verificação de códigos preparado com as
regras que se aplicam ao âmbito de verificação em questão. As regras são aplicadas ao
modelo e o resultado desta aplicação é apresentado em forma de relatórios na fase de
relato dos resultados de verificação.
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Figura 1 – Etapas de verificação de regras
interpretação das regras
e a estruturação lógica de
regras para a sua
aplicação

a preparação do
modelo de
construção

a fase de
execução da
regra

o relato dos
resultados de
verificação

Fonte: O autor

De acordo com Jeong e Lee (2010) a verificação automática de códigos não só minimiza
os erros como diminui o tempo gasto na verificação de projetos e também torna mais fácil
a colaboração entre os departamentos da Indústria da Construção Civil (ICC). Devido ao
aumento e complexidade dos códigos nas últimas décadas, houve a necessidade de se
buscar novas tecnologias. Neste contexto Jeong e Lee (2010) fizeram um estudo sobre
como verificar automaticamente os códigos antidesastres e saídas de emergência com
base em códigos de construção da Coréia. Os códigos foram classificados em cinco
seções: saídas de emergência, material e propriedades, princípios de evacuação,
evacuação em escada e de partição de proteção contra incêndio. Neste estudo verificouse alguns problemas como expressar os códigos, para as saídas de emergência, e a
limitação da extração da informação do modelo BIM.
Conforme Eastman et. al (2009), diferentes programas foram desenvolvidos, para apoiar
aspectos de implementação de sistemas de verificaçãode regras, que se aplicam aos dados
do modelo de arquivos IFC. Destacam-se os seguintes programas: (i) Solibri Model
Checker2 (SMC) representa um programa baseado na linguagem Java, que lê e mapeia
modelos de arquivo IFC, (ii) SMARTcodes3 é um programa, para a verificação de regras,
que utiliza uma tecnologia com base em objetos, para a representação de seus códigos,
(iii) Jotne EDModelChecker 4(EDM) fornece um banco de dados de objetos, que apoia o
desenvolvimento de ferramentas de verificação de regra usando a linguagem EXPRESS.
É um programa desenvolvido com uma biblioteca C++, em cima do EDMModelChecker,
que suporta o padrão IFC e FORNAX , levando as informações do modelo de construção
básico IFC e acrescenta-lhe uma semântica de alto nível, que são relevantes para codificar
os requisitos de verificação.
3

MÉTODO DA PESQUISA

Este estudo segue o método da pesquisa construtiva (constructive research). A pesquisa
construtiva foi adotada, pois se pretende resolver um problema do mundo real em que a
utilização da automação de regras para a verificação de projetos, possibilita o avanço
tecnológico para o campo da construção civil. O método da pesquisa construtiva
desenvolve-se em fases conforme Lukka (2003): (i) encontrar um problema prático
relevante, (ii) examinar o potencial de pesquisa, (iii) obter conhecimento teórico e prática
da área, (iv) propor uma solução, (v) implementar e testar a solução e (vi) ponderar sobre
sua aplicabilidade. Este artigo limita-se a apresentar o desenvolvimento parcial da
pesquisa (KATER, 2014) abrangendo as fases (ii), (iv) e (vi). A Figura 2 explicita em
2

SOLIBRI (SMC).Disponível em: <http://www.solibri.com/solibri-model-checker.html>. Acesso em: 12
março 2013.
3
INTERNATIONAL CODE COUNCIL. Disponível em:<http://www.iccsafe.org/Pages/default.aspx>.
Acesso em: 25 março 2013.
4
EDM. Disponível em: <http://www.epmtech.jotne.com/>. Acesso em 28 março 2013.
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verde as fases já desenvolvidas nesta pesquisa e resumidas neste artigo. Estas fases são
descritas a seguir
Figura 2 – Delimitação das fases de pesquisa desenvolvidas e abordadas neste
artigo

Fonte: O autor

4

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS PARCIAIS

4.1

Examinar o potencial de pesquisa junto o setor alvo

O maior potencial nesta pesquisa está na automação de verificação de códigos de
segurança contra incêndio usando um ferramental BIM em um contexto de projeto para a
construção, onde existe interesse da contribuição por parte de construtoras, engenheiros,
arquitetos, órgãos públicos e entidades privadas. Nesta fase foram feitas entrevistas e
aplicada um questionário junto a cada setor para levantar: como o processo é hoje
realizado, se se conhece ferramental de automação de verificação e o potencial de
aceitação de inovação neste processo de verificação.
A pesquisa desenrolou-se, no mês de novembro de 2013, na aplicação de um questionário
a cinquenta profissionais da área de segurança contra incêndio, situados na cidade de São
Paulo, sendo estes engenheiros, arquitetos, ou bombeiros vinculados a órgãos públicos
ou entidades privadas. A pesquisa foi respondida por meio de e-mail, telefone ou
presencialmente, onde foram feitas as perguntas apresentadas no Quadro 1. O perfil do
entrevistado era caracterizado pela sua formação, empresa ao qual era vinculado, cargo
exercido e sua atuação profissional.
Quadro 1– Questionário aplicado para levantamento do potencial da pesquisa
junto ao setor alvo
Num.
01
02
03
04

Questão
Como é a verificação atual da norma de incêndio no processo de projeto?
Você sabe o que é BIM?
Já ouviu falar sobre verificação automática de regras?
Você usaria a verificação automática de regras em seus projetos?

Fonte: O autor

O conjunto de profissionais entrevistados tem a seguinte característica (Figura 2): 70%
Engenheiros Civis, 20% Arquitetos e 10% Bombeiros, sendo que 78% desenvolvem
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projetos, perícia ou consultoria em projeto, 10% fazem avaliação de projetos para
aprovação, 2% são diretores da associação dos Engenheiros de Segurança e 10% são
acadêmicos.
Com relação a questão sobre como é realizada atualmente a verificação da norma de
incêndio no processo de projeto, verificou-se que 80% dos profissionais de segurança
participantes no levantamento fazem a verificação manual, apoiados com ferramental
CAD 2D. 20% dos profissionais de segurança participantes do levantamento fazem a
verificação apenas manualmente como mostra a Figura 3.
Figura 2– Perfil dos profissionais participantes do levantamento para averiguação
do potencial da pesquisa: (A) Formação; (B) Atuação

Fonte: O autor

Figura 3 - Verificação da norma de incêndio

Fonte: O autor

Com relação à questão sobre o conhecimento BIM, observou-se que 90% dos
profissionais de segurança responderam não saber o que era BIM e 10% tinha
conhecimento sobre o tema como mostra a Figura 3.
Com relação à questão sobre o conhecimento da verificação automática de regras, a
totalidade dos participantes declarou desconhecimento. Entretanto, quando questionados
se fariam uso deste recurso, também a totalidade demonstrou receptividade, declarando
que sim utilizariam.
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Desta forma, esta investigação numa amostra reduzida, porem qualificada no tema da
pesquisa, indica que o trabalho tem potencial, mas pode encontrar barreira pelo
despreparo e desconhecimento do paradigma.
4.2

Propor uma solução inovadora e desenvolver uma construção que solucione
um problema real

Esta fase consiste de ações concatenadas de estudo das legislações federais, estaduais,
municipais, normas de incêndio e do ferramental BIM, Solibri Model Checker v.7, para
realizar a proposição de como incorporar um banco de regras representativas das
legislações e normas em questão. Esta proposição dar-se-á pelo mapeamento dos
componentes de verificação de projeto identificados nas legislações, normas e os recursos
existentes de regras pré-definidas, parametrizações e composições. Vislumbra-se a
necessidade de incorporação no modelo de informação componentes de apoio a
verificação como espaços úteis e/ou restritos. Esta fase encontra-se em desenvolvimento
e os resultados parciais serão apresentados neste artigo.
As regras (Rules) são os blocos básicos de construção do SMC. As regras podem verificar
um modelo a partir de um único aspecto, por exemplo, não será permitida a duplicação
das paredes. Algumas regras também relatam características de um determinado objeto,
por exemplo, o tipo de janela e suas dimensões de um edifício. Como resultado da
verificação de regras, são gerados relatórios com os problemas detectados. Os problemas
são agrupados em categorias, tornado mais fácil o seu entendimento e manipulação. As
regras são paramétricas, o que significa que pode-se controlar o seu comportamento,
definindo os valores dos parâmetros (SMC, 2013).As regras podem ser configuradas para
verificar, por exemplo, questões específicas do projeto.
No Quadro 2 listam-se as regras, com potencial de aplicação neste estudo, e uma visão
geral de sua função na verificação de requisitos (SMC, 2013). Estas regras a partir de
parametrização podem ser aplicadas para avaliar as medidas de segurança listadas no
Quadro 3.
Esta pesquisa é desenvolvida para edificações de uso residencial, sendo habitação
multifamiliar caracterizando-se como edifício de apartamento em geral no Grupo A e
Divisão A-2 pelo Decreto N. 56.819. Quanto à altura o estudo é aplicado sobre edifícios
de 4 pavimentos, portanto caracterizado como Tipo III relativo a uma edificação de baixamédia altura pelo mesmo decreto. No Quadro 3 para cada medida de segurança apresenta
uma síntese do que é verificado, do que é requerido para esta verificação e a indicação
das regras do SMC aplicáveis para automação de verificação da medida. O macro
mapeamento de regras aplicáveis se dá pela coluna mais a esquerda o Quadro 3 com a
coluna da direita do Quadro 2.
O Quadro 4 apresenta o detalhamento para implementação no SMC para uma medida de
segurança, i.e., o acesso de viatura na edificação.
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Quadro 2 – Exemplos de regras configuradas no SMC v7
NUM.
01
02

Lista de regras (SMC V 7)
Component Distance
Comparison Between Property Values
(SOL/231)

03

Escape Route Analysis (SOL/179)

05

Fire Walls Must Have Correct Wall,
Door, and Window Types (SOL/172)

05

Number of Components in Space
(SOL/225)

06

Wall Distance (SOL/221)

07

Wall Validation (SOL/216)

08

Accessible Door Rule (SOL/208)

09

Accessible Stair Rule (SOL/210)

Visão Geral
Esta regra verifica a distância entre componentes
Esta regra verifica as propriedades dadas a um
componente do modelo como tipo de material,
área, volume, comprimento, localização e
quantidade..
Esta regra verifica se é possível sair com
segurança do prédio em caso de incêndio ou outra
emergência. O edifício tem de ter uma quantidade
suficiente de passagens de escape.
Esta regra verifica se as paredes, janelas e portas,
que separam compartimentos de incêndio,
possuem as propriedades exigidas, para resistir ao
fogo.
Esta regra verifica se um espaço específico
possui os componentes selecionados. Espaços
podem ser identificados de acordo com seu uso
(classificação), tipo, nome ou número.
Componentes obrigatórios são identificados pelo
nome de classificação..
Esta regra verifica distância entre paredes
paralelas.
Esta regra verifica geometria parede e
dimensionamento. A regra tem requisitos para
distâncias de janelas, portas, aberturas e bordas
de parede dimensionamento. Pode haver também
limitações para aceitou tipo de geometria parede.
A direção da geometria de extrusão pode ser
limitada.
Esta regra verifica a acessibilidade das portas a
partir de diferentes perspectivas. Verificam-se as
dimensões, direções de abertura e espaços livres
para abertura.
Esta regra verifica a acessibilidade das escadas a
partir de diferentes perspectivas. Ele verifica o
número de degraus, dimensões do piso e espelho,
dimensões de patamares intermédiários, espaço
livre no início e no final da escada..

Fonte: O autor

5

CONCLUSÃO

A conclusão deste artigo refere-se à etapa de ponderação do escopo de aplicabilidade da
solução para o contexto de desenvolvimento parcial da pesquisa. Nesta etapa deve-se
refletir sobre a aplicabilidade da solução em dois contextos: interno e externo Com o
desenvolvimento já realizado, e resumido neste artigo, permitem-se reflexões internas
parciais sobre a abrangência da aplicabilidade da solução proposta.
Analisando os Quadros 3 e 4 podemos observar que todas medidas de segurança contra
incêndio, para uma edificação residencial multifamiliar A-2 Tipo III segundo o Decreto
Decreto N. 56.819 são passíveis de serem parametrizadas no SMC. Entretanto, a
investigação junto ao setor alvor indica que o trabalho tem potencial, mas pode encontrar
barreira pelo despreparo e desconhecimento do paradigma BIM dos profissionais
envolvidos. Este artigo, portanto mostra o potencial para a continuidade desta pesquisa,
na utilização de um ferramental BIM na verificação automática de regras finalizando a
etapa de interpretação das regras e a estruturação lógica de regras para a sua aplicação. A
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etapa seguinte envolverá identificar demandas para a preparação do modelo de
construção.
Quadro 3 – Macro-mapeamento das Instruções Técnicas e regras aplicáveis no
SMC v7
MEDIDA DE
SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIO
Acesso de viatura na
edificação

REGRA(S) TRATA(M)
DE

REQUER(EM)

Dimensões mínimas e de
peso para acesso a
viaturas de bombeiors

Verificar espaço livre
(largura x altura) em torno
da edificação e no material
do piso deste espaço
parâmetros de suporte a peso
Nos elementos estruturais
(laje, viga e pilar)
verificação da propriedade
de tempo de resistência ao
fogo
Verificar dimensões na
geometria da solução
arquitetônica e elementos
associados nas saídas de
emergência.

Segurança estrutural
contra incêndio

Tempos requeridos de
resistência ao fogo

Saídas de emergência

Saídas de emergência
(larguras mínimas, pédireitos) e portas nestas
saídas (sentidos de
aberturas, larguras e
posicionamentos),
degraus de escadas nestas
saídas, e dimensões de
corrimães nestas saídas.
Considerações gerais das
iluminações de
emergência

Iluminação de
emergência

Alarme de incêndio
Sinalização de
emergência

Acinadores manuais e
avisadores sonoros
Implantação básica de
sinalização de emergência

Extintores

Extintores portátesi e sua
instalação e sinalização

Hidrantes e
mangotinhos

Hidrantes e mangolitos

Fonte: O autor
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Verificar a existência destes
componentes e
posicionamentos quando
necessário
Verificar a existência destes
componentes
Verificar a existência destes
componentes e
posicionamentos quando
necessário
Verificar a existência destes
componentes, atendimento a
especificações e
posicionamentos quando
necessário
Verificar a existência destes
componentes, atendimento a
especificações e
posicionamentos quando
necessário

REGRAS
SMC
aplicáveis
01 + 02

02

08 + 09

05

05
05

01 + 05

01 + 05

Quadro 4 – Exemplo de detalhamento para implementação de regra para a medida
de segurança relativa ao acesso de viatura na edificação
Medida de
segurança
contra
incêndio
Acesso de
viatura na
edificação
Acesso de
viatura na
edificação
Acesso de
viatura na
edificação

Segurança
estrutural
contra
incêndio

Regra(s)
trata(m) de

Requer(em)

Dimensões
mínimas

Verificar via de
acesso (largura e
altura ) em torno da
edificação (IT 06).
Dimensões
Verificar o portão de
mínimas
acesso (largura (IT
06).
Peso para
Material do piso
acesso a
deste espaço
viaturas de
parâmetros de
bombeiros
suporte a peso (IT
06).
Tempos
Nos elementos
requeridos de estruturais (laje, viga
resistência ao e pilar) verificação
fogo (TRRF) da propriedade e
tempo de resistência
ao fogo (IT 08).

Parâmetros

Largura mínima de 6 m
Altura livre mínima de
4,5 m.
Largura mínima de 4 m
Altura livre mínima de
4,5 m
Suportar viaturas com
peso de 25 toneladas

TRRF 60min

Nome da regra
no SMC

Component
Distance

Component
Distance
Model should
have
components

Model should
have
componentes

Fonte: O autor
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RESUMO
A tecnologia BIM vem sendo implementada no desenvolvimento de projetos. O objetivo deste trabalho é
analisar quais são as maiores dificuldades para se implantar a tecnologia BIM nos escritórios de
arquitetura e urbanismo e nos escritórios que desenvolvem projetos complementares, em cidades do
nordeste do Brasil. Este artigo é parte da pesquisa desenvolvida para uma dissertação de Mestrado e
demonstra os resultados finais obtidos. Para isto, foi avaliada a atuação desses escritórios, por meio de
entrevistas estruturadas realizadas através de questionários diferenciados para escritórios de projetos de
arquitetura e urbanismo e escritórios que desenvolvem projetos complementares, ao adotar a estratégia de
pesquisa estudo de caso. Foi feita uma caracterização dos escritórios pesquisados e buscou-se ainda a
relação com os projetos complementares e as ações que contribuem para a redução de perdas. Verificouse que existe resistência na adoção de softwares BIM, pois quem o utiliza no desenvolvimento dos
projetos, apresenta o produto aos clientes por meio do CAD. Observou-se ainda que os projetistas, apesar
de identificarem algumas perdas no desenvolvimento de seus trabalhos, não têm conhecimento dos
princípios enxutos. Como resultado, as empresas pesquisadas indicam interesse em utilizar a nova
tecnologia.
Palavras-chave: BIM. Modelagem Integrada do Edifício. Perdas. Construção Enxuta. CAD.

ABSTRACT
BIM technology has been implemented in the development of projects. The aim of this paper is to analyze
what are the main difficulties to implement BIM in architecture offices and offices that develop
complementary projects, in cities of northeastern Brazil. This article is part of research conducted for a
Master thesis and demonstrates the final results. For this, it was evaluated the performance of these
offices, through structured interviews using different questionnaires for project offices of architecture and
urbanism and offices that develop complementary projects, by adopting the strategy of research case
study. The offices were characterized and it was searched relationship with the complementary projects
and actions that contribute to reducing wastes. It was found that there is resistance in the adoption of
BIM software, because who uses it in the development of projects, presents product to customers through
CAD. It was also observed that designers, despite identifying some wastes in the development of its work,
have no knowledge of lean principles. As a result, the surveyed companies indicate interest in using the
new technology.
Keywords: BIM. Building Integrated Modelling. Wastes. Lean Construction. CAD.

1

INTRODUÇÃO

Com a implantação de programas de Desenho Auxiliado por Computador (CAD), no
início da década de 1980, houve um ganho em produtividade no desenvolvimento de
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projetos para a construção civil, mas, ainda assim, sua representação técnica continuou
sendo pouco amigável para os que não são acostumados a trabalhar com esta técnica.
Recentemente, começou a ser utilizada a Modelagem da Informação da Construção,
conhecida como tecnologia BIM, que agrega uma grande quantidade de informações ao
modelo trabalhado, uma vez que várias disciplinas são integradas em um único modelo,
que é compartilhado entre todos os profissionais envolvidos no projeto.
Segundo Goes e Santos (2011), os softwares BIM podem integrar um grande número de
informações em um único banco de dados paramétrico, no qual vários profissionais
trabalham simultaneamente em um mesmo arquivo, a partir do qual são geradas as
diversas plantas e planilhas que compõem o empreendimento.
Entre as novas tecnologias e técnicas gerenciais, destaca-se a Engenharia Simultânea,
que se refere a um processo de projeto caracterizado por uma análise prévia dos
requisitos, a incorporação das restrições das fases subsequentes ainda na fase conceitual
e ao controle de alterações até o fim do processo de projeto. Ciclos de interação são
transferidos para as fases iniciais entre os membros da equipe. A compressão no tempo
de projeto, o aumento do número de interações e a redução do número de alterações são
os três maiores objetivos da engenharia simultânea (KOSKELA, 1992).
Assim, ao serem aplicadas novas tecnologias de informação para a elaboração e
execução de projetos nos empreendimentos, conforme identificado em pesquisas
bibliográficas, buscou-se com esta pesquisa analisar quais são as dificuldades para se
implantar a tecnologia BIM nos escritórios de arquitetura e urbanismo e nos escritórios
que desenvolvem projetos complementares, em cidades do nordeste do Brasil.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A construção enxuta refere-se à adaptação dos conceitos e princípios do Sistema Toyota
de Produção (STP), com foco na redução das perdas, aumento de valor para o
consumidor e aperfeiçoamento contínuo (SACKS et al., 2009).
Neste contexto, Ohno (1997) e Shingo (1996) propõem sete categorias de perdas para
sustentar o processo sistemático de identificação e eliminação dessas. São perdas por
superprodução, transporte, processamento em si, fabricação de produtos defeituosos,
movimentação, espera e estoque. Seraphim et al. (2010) apresentam uma adaptação dos
tipos de perdas para promover melhorias nos processos de projeto (Quadro 1). Na perda
por transporte, pode ser levada em consideração a falta de interoperabilidade entre os
diferentes sistemas computacionais.
Koskela (2004) cita a oitava categoria de perdas, making-do, que surge quando uma
tarefa é iniciada, sem que todos os seus insumos estejam disponíveis, ou quando a
execução de uma tarefa continua, mesmo quando um dos insumos necessários para sua
realização acaba. Para Bahtla e Leite (2012), esforços de otimização são focados em
fazer o fluxo de trabalho confiável, em oposição à melhoria da produtividade.
Segundo Fabricio (2002), o processo de Projeto envolve todas as decisões e
formulações que visam subsidiar a criação e a produção de um empreendimento,
indo da montagem da operação imobiliária, passando pela formulação do programa
de necessidades e do projeto do produto até o desenvolvimento da produção, o
projeto “as built” e a avaliação da satisfação dos usuários com o produto.
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Quadro 1 - As sete perdas no Escritório de Projeto
Tipo de perda
Processamento sem valor

Escritório
Uso incorreto de procedimentos ou sistemas inadequados.
Geração de mais informação, em meio eletrônico ou papéis, além do que
Superprodução
se faz necessário, ou antes, do correto momento.
Alto volume de informação armazenado (buffer sobrecarregado).
Inventário (estoque)
Erros frequentes de documentação, problemas na qualidade dos serviços
Defeito (fabricação de
ou baixa performance de entrega.
produtos defeituosos)
Utilização excessiva de sistemas computacionais nas comunicações.
Transporte
Movimentação excessiva de pessoas e informações.
Movimentação
Períodos de inatividade das pessoas e informações (aprovação de
Espera
assinatura, aguardar fotocópias, esperar ao telefone).
Fonte: Adaptado de Seraphim et al. (2010).

Para Baccarini (1996) apud Tillmann (2012), os projetos de construção são
caracterizados pelo envolvimento de organizações independentes e diversificadas,
tais como consultores e prestadores de serviços, por um período de tempo finito.
Devido à grande influência do projeto sobre o produto final edificação, Barros (1999)
apud Souza (2009) aponta o “projeto como elemento estratégico no processo de
inovação tecnológica do setor de construção de edifícios, sendo o processo de projeto
um elemento estratégico para se alcançar maior nível de competitividade”. Isto acontece
porque quando se pensa em executar um empreendimento, diversas fases devem ser
cumpridas até a conclusão da obra. Em todas as etapas, existem custos associados e
graus de interferência no andamento do serviço. Nas etapas iniciais, onde são definidos
os parâmetros da edificação, o programa de necessidades e o projeto arquitetônico, a
implicação das alterações no custo final do empreendimento é significativamente menor
do que durante o andamento da construção ou até no uso do mesmo (FABRICIO, 2002).
Observa-se que a relação projeto e tecnologia da informação foi intensificada com a
evolução da informática, ocorrida na segunda metade do século XX, que levou ao
desenvolvimento de equipamentos e softwares cada vez mais eficientes. O setor da
construção civil se beneficiou com este avanço, com a adoção das planilhas eletrônicas,
que auxiliam na fase de planejamento e gerenciamento dos empreendimentos, bem
como dos programas gráficos, que deram velocidade ao desenvolvimento dos diferentes
projetos associados aos empreendimentos imobiliários, tais como projetos
arquitetônicos, estruturais, de instalações, dentre outros (AYRES FILHO, 2009;
FABRICIO, 2002).
No contexto da construção civil, o aumento da complexidade dos processos acarretou na
necessidade de inserção de uma mentalidade industrial, buscando a aplicação de
soluções adotadas na indústria da manufatura. Neste sentido, a noção de modelagem de
produto adotada por outras indústrias deu origem ao Building Information Modeling
(BIM), como uma modelagem que busca integrar todos os processos relacionados à
construção do produto edificação (SOUZA et al., 2009).
Os novos recursos, que estão associados à tecnologia BIM, podem trazer ganhos a todas
as etapas de um projeto, pois os diferentes atores envolvidos trabalham em um mesmo
modelo, diminuindo assim a ocorrência de conflitos entre as diversas disciplinas e
trazendo um ganho de produtividade, com a redução do retrabalho e do tempo de ajustes
nos diversos projetos que compõem o empreendimento (ANDRADE, 2012).
Além da importância do uso dos softwares paramétricos, em especial do modelo BIM, é
importante destacar que diversos autores citam as dificuldades encontradas para a
adoção destes softwares pelos escritórios de projeto do Brasil, tais como: a escassez de
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mão de obra especializada, a resistência à mudança, o alto investimento com máquinas e
treinamento (SOUZA, 2009).
Vergara e Beiza (2012), em estudo realizado no Chile, afirmam que as dificuldades e os
desafios observados em estudo dos escritórios de projeto relacionam-se com as barreiras
econômicas, que existem para as empresas e os pequenos escritórios, a falta de apoio
público à inovação nesta área de negócio e a falta de programas de treinamento
adequados às reais necessidades da indústria. Já na Alemanha, uma grande barreira
para os usuários que não trabalham com o BIM parece ser o capital necessário para
investimento. Para os que já utilizam software BIM, o aspecto financeiro não é uma
barreira ou problema (BOTH, 2012).
Segundo Checcucci, Pereira e Amorim (2013), a difusão do BIM no Brasil ainda é
pequena, embora tenha crescido ao longo dos últimos anos. Utilizando classificação de
Tobin (2008), o estágio predominante de adoção é o BIM 1.0.
3

METODOLOGIA

A estratégia de pesquisa adotada foi o estudo de caso, onde foi feita uma amostragem da
quantidade de escritórios que atuam no mercado sergipano, para a seleção das empresas
a serem entrevistadas. As empresas selecionadas foram escolhidas dentre as que têm
maior número de registros de atividades em seus respectivos conselhos (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo – CAU e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –
CREA), nas cidades em que atuam.
Foram feitas visitas e entrevistas em escritórios que incorporaram ou não a tecnologia
BIM no seu processo de projetação, a fim de que se possa entender os recursos
disponíveis com o uso desses softwares e comparar o grau de utilização dos mesmos
nos escritórios e empresas pesquisados em cidades do Nordeste do Brasil.
Para o levantamento de campo foram elaborados dois questionários estruturados, com
grande parte das questões fechadas, a fim de sistematizar melhor o resultado da
avaliação pela tabulação dos dados. Assim, foi elaborado então um questionário para os
projetistas de arquitetura e urbanismo e outro para escritórios que trabalham com
projetos complementares.
Nestes documentos, os responsáveis pelos projetos
caracterizavam suas empresas quanto ao tipo de projetos desenvolvidos,
dimensionamento da mão de obra, tempo para desenvolvimento de projeto, adoção da
tecnologia BIM e tipos de perdas no processo de projeto (Quadro 2), de acordo com as
teorias estudadas.
Ao todo, foram feitas entrevistas, com os proprietários dos escritórios de: arquitetura e
urbanismo (14), sendo oito que atuam no mercado sergipano (considerados os mais
produtivos) e seis que estão sediados em outras capitais de estados do Nordeste – dois
na Bahia e um em cada um dos estados de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte
e Maranhão, e projetos complementares (quatro empresas sergipanas). Em todos os
casos, os respondentes foram os proprietários das respectivas empresas.
Esta pesquisa contém resultados parciais de uma dissertação de Mestrado, na qual, além
dos agentes citados, foram entrevistadas as equipes responsáveis pelos projetos em
empresas construtoras e incorporadoras.
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Quadro 2 – Perguntas comuns aos dois questionários
• Campo de atuação.
• Composição das equipes de trabalho.
• Questões referentes à adoção do BIM no processo de projeto.
• Quais são as dificuldades encontradas para a adoção da tecnologia e a previsão, quando
existente, de sua implantação.
• Questões quanto à compatibilização de projetos e o emprego do BIM pelos outros projetistas.
• Quais são as perdas encontradas na empresa e as causas para suas ocorrências. Adoção dos
conceitos da construção enxuta.
• Tempo médio empregado no desenvolvimento dos diferentes tipos de projeto.
• Ao final da aplicação do questionário, foi solicitado aos entrevistados que dessem uma nota de
zero a dez em termos de sua percepção individual quanto às mesmas perguntas finais feitas no
questionário dos projetistas: 1- Quantidade de vezes que o projeto retorna da obra; e 2- Quantidade
de visitas à obra para resolver problemas.
Fonte: Elaborado pelos autores.

4
4.1

RESULTADOS
Empresas de Arquitetura e Urbanismo

Na pesquisa com os escritórios de arquitetura e urbanismo (AU), verificou-se que estas
empresas, quando constituídas, têm um pequeno número de profissionais. Considerando
todo o universo desta pesquisa, a quantidade média de arquitetos e urbanistas por
escritório de projetos foi de 3,5 profissionais, o que demonstra que são empresas
enxutas, com pequena quantidade de funcionários.
Dois terços dos entrevistados desenvolvem projetos AU, principalmente, acompanham
obras e realizam projetos executivos. Apenas quatro dos respondentes informaram que
também fazem os projetos complementares. Com relação à composição das equipes, na
grande maioria dos escritórios pesquisados há a predominância de arquitetos e
urbanistas. Foram registrados ainda os profissionais técnicos em edificações,
engenheiros civis e engenheiros com outras formações, bem como estagiários de
arquitetura e urbanismo e de engenharia civil (Figura 1).
Quanto aos tipos de projetos desenvolvidos, também foi levado em consideração o
tempo despendido em cada escritório para a entrega final ao cliente. Neste caso, pode-se
observar que há discrepância, quando se trata de um mesmo tipo de projeto (arquitetura
de interiores). O tempo despendido para elaborar projetos variou de um a doze meses.
Esta diferença pode significar o tamanho e a quantidade dos ambientes trabalhados, bem
como a característica do tipo de projeto, uma vez que, nestes casos, há o
comprometimento maior de tempo na escolha dos materiais e na sua finalização, pois
exige uma maior interação com o cliente e maior disponibilidade de tempo para visitas a
lojas e fornecedores (Figura 2).
Partindo para as questões que versavam sobre a tecnologia aplicada no desenvolvimento
dos projetos, foi identificado que a maioria dos profissionais que participou desta
pesquisa tem conhecimento do BIM (78,5%), mas que apenas 21,4% deles utilizam a
ferramenta com regularidade. Dentre as empresas consultadas, uma única empresa,
neste caso, sediada em Sergipe, afirma que já utilizou softwares com esta tecnologia,
mas que, no momento, não está utilizando por falta de demanda.
Dentre as empresas que informaram conhecer, aproximadamente metade delas
demonstrou o interesse em trabalhar com BIM em um prazo de doze meses. Os que já
utilizam (apenas três empresas pesquisadas) trabalham há, no máximo, vinte e quatro
meses, excetuando-se uma das empresas sediadas na Bahia, que afirmou trabalhar com
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o BIM há treze anos. Em todos os casos, o software já adotado ou que virá a ser
utilizado é o Autodesk™ RevitArchitecture ™.
Figura 1 - Profissionais na Equipe

Figura 2 - Projetos Desenvolvidos (meses)
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Na pergunta sobre quais as dificuldades encontradas para a implantação do BIM nas
empresas, as razões mais destacadas foram a falta de informação sobre os programas
existentes; a falta de mão de obra já treinada; o alto custo para sua implantação, uma
vez que os softwares exigem máquinas mais potentes e com grande capacidade de
processamento; e a falta de exigência do mercado. Outros fatores também citados foram
a alta rotatividade da mão de obra de estagiários e arquitetos nos escritórios, que
desestimula o investimento em capacitação por parte das empresas; a falta de tempo
para o aprendizado da nova tecnologia – esta foi uma das respostas mais recorrentes,
assim como a dificuldade em convencer os profissionais a desenvolver uma nova
maneira de projetar, o que faz com que continuem optando pelo CAD.
Na sequência, foi perguntado se é feita a compatibilização dos projetos de AU com os
complementares. Neste caso, dez dos escritórios pesquisados informaram que fazem,
dois disseram que fazem parcialmente e outros dois afirmaram que não fazem.
A terceira parte do questionário traz questões sobre a construção enxuta, onde se
pretende entender se as empresas têm conhecimento ou se adotam os conceitos enxutos
no seu dia a dia, cujos resultados consolidados podem ser encontrados no Quadro 3, ao
final desta seção.
Quando perguntados sobre as causas para as perdas citadas por eles, os entrevistados
deram mais ênfase à indecisão do cliente e à qualificação da mão de obra, mas também
foram recorrentes as respostas relativas ao conflito entre os diversos projetos.
Quanto à percepção dos entrevistados sobre visitas e correções de projetos, observa-se
que na pergunta de retorno do projeto da obra o resultado foi de 3,21 pontos em média.
Com isto, percebe-se que eles não consideram muito recorrente o retorno dos projetos
da obra para correções. Já em relação à segunda pergunta (visita à obra para solucionar
problemas), a média foi de 4,21 pontos, superior à primeira, mas, ainda assim, não é
considerado um valor significativo (Figura 3). Com isto, a integração dos projetos e o
planejamento e a gestão das obras apresenta fragilidade.
Outra observação relevante é que, segundo as notas dadas, o retorno do projeto da obra
é inversamente proporcional às visitas à obra para solucionar problemas, o que, de certa
forma, demonstra uma lógica em relação às questões, ou seja, quanto mais visitas são
feitas, menor a quantidade de vezes que o projeto retorna da obra para correções. Na
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segunda questão, a dispersão entre as notas dadas foi significativamente maior do que
na primeira pergunta.
Figura 3 – Necessidade de ajustes nos projetos dos escritórios de projeto
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Pode-se então aferir que, na percepção dos entrevistados, após a finalização dos
projetos, não existe grande necessidade de mudanças durante a obra, pois as médias das
notas foram baixas.
4.2

Empresas de Engenharia que fazem projetos complementares

Na pesquisa com escritórios de Engenharia, que fazem projetos complementares,
sediadas na cidade de Aracaju, foram entrevistadas quatro empresas que se destacam no
mercado local com esta atividade. Apesar de ser um número muito pequeno de
empresas, elas são representativas pela quantidade e importância dos projetos que
desenvolvem.
Observou-se que as empresas pesquisadas trabalham prioritariamente desenvolvendo
projetos complementares (estrutural e de instalações) e executivos. Uma das empresas
também trabalha com acompanhamento de obras e outra executa construção privada.
Com relação à composição das equipes, todas as empresas contam com Engenheiros
Civis e, apenas uma das empresas pesquisadas não tem um arquiteto e urbanista no
quadro de funcionários. Assim como a maior parte das outras empresas de projeto
pesquisadas, os escritórios contam com poucos profissionais de nível superior – no
máximo quatro, mas, têm uma maior variedade de técnicos envolvidos (Figura 4).
Quanto aos tipos de projetos desenvolvidos, também foi levado em consideração o
tempo despendido em cada escritório para a entrega final ao cliente. Observou-se que
há uma grande variação no tempo informado pelos respondentes sobre os projetos
complementares e executivos. Enquanto a empresa A informa levar seis meses para
prepará-los, a empresa B informa a metade deste tempo e a empresa C leva 15 dias para
o primeiro caso e 40 dias para o segundo. Esta diferença pode ter alguma relação direta
com a quantidade de engenheiros civis que trabalham em cada empresa, pois a relação
de tempo é inversamente proporcional à quantidade desses profissionais, bem como
associado ao tipo de projeto complementar desenvolvido (Figura 5).
Partindo para as questões que versavam sobre a tecnologia aplicada no desenvolvimento
dos projetos, três dos entrevistados têm conhecimento do BIM, mas apenas um afirmou
utilizar a ferramenta com regularidade, ou seja, há seis anos, utilizando o Eberick™
para projetos estruturais e de instalações. Este software foi citado por outros
respondentes, como um interesse futuro, mas sem previsões de quando pretendem vir a
adotar.
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Figura 4 – Profissionais na Equipe

Figura 5 – Projetos Desenvolvidos (meses)
10

10

5

0

0
A

B

ARQ. E URB.
OUTROS ENG.
TÉC. EDIFICAÇÕES

C

D

A

B

RES. UNIFAMILIAR
COM. PEQ. PORTE
INDUSTRIAL
HOSPITALAR
PROJ. EXECUTIVOS

ENG. CIVIS
ESTAGIÁRIOS
TÉC. SEGURANÇA

C

D

RES. MULTIFAMILIAR
COM. GDE. PORTE
ARQ. INT./DECORAÇÃO
PROJ. COMPLEMENTARES

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quando perguntados sobre as dificuldades encontradas em relação ao BIM, foi citado
que o projeto arquitetônico já deveria vir modelado, a fim de que pudesse ter os projetos
complementares trabalhados na mesma tecnologia. Outra opinião foi a falta de mão de
obra especializada na área. Ao serem questionados se os fornecedores de projetos
utilizam o BIM, metade dos entrevistados respondeu que não.
Na sequência, foi perguntado se é feita a compatibilização dos projetos de AU com os
complementares. Neste caso, alguns entrevistados marcaram mais de uma resposta.
Houve, porém, uma convergência das respostas, considerando como responsáveis pela
compatibilização os autores dos projetos arquitetônicos e complementares, bem como
uma empresa contratada para esta finalidade. Uma das empresas informou que toda a
equipe envolvida no empreendimento fica responsável por esta atividade e marcou esta
resposta em outros. Provavelmente o respondente teve a intenção de informar que cada
projetista fica responsável pela compatibilização de seu projeto com os outros.
A terceira parte do questionário traz questões sobre a construção enxuta, onde se
pretende entender se as empresas têm conhecimento ou se adotam os conceitos enxutos
no seu dia a dia, como se pode verificar no Quadro 3.
Finalizando este questionário, foi solicitado aos entrevistados que dessem uma nota à
percepção que eles têm sobre visitas e correções de projetos. Pode então ser observado
que na pergunta de retorno do projeto da obra a média obtida foi de 1,5 pontos,
enquanto que as visitas à obra para solucionar problemas tiveram uma média de 2,25
pontos (Figura 6). Em ambos os casos, as médias foram baixas, deixando claro que os
entrevistados não consideram significativas estas atividades. A segunda pergunta teve
uma dispersão maior, mas não foi significativa, principalmente porque uma das
empresas consultadas não se manifestou nesta questão.
Figura 6 – Necessidade de ajustes nos projetos dos escritórios de projeto
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Fonte: Elaborado pelos autores.
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4

Pode-se então aferir que, na percepção destes entrevistados, após a finalização dos
projetos, também não existe grande necessidade de mudanças durante a obra, ao menos
no que diz respeito à presença do projetista no local da construção, corroborando com as
respostas dos questionários respondidos pelos escritórios de arquitetura.
Quadro 3 – Perdas identificadas nas empresas pesquisadas
Tipo de perda
Processamento sem
valor

Superprodução
Inventário (estoque)
Defeito (fabricação
de produtos
defeituosos)
Transporte
Movimentação

Espera

Visão das empresas para perda
Perdas de material;
Perda de tempo dedicado a fazer
compatibilizações devido à mudança
de prioridade;
Mudanças nos órgãos reguladores;
Mau uso dos materiais;
Não identificado;

Perdas identificadas
Retrabalho;
Mudanças legais, pois há perda de
tempo desenvolvendo o projeto com a
utilização de normas que não estão
mais em vigor;
Gastos com impressão e
detalhamento;
Estoque;
Produtos defeituosos, decorrentes de
projetos arquitetônicos mal feitos;

Falha nas especificações;
Não identificado;
Má gestão de empreendimentos;

Falta de detalhamento;
Falta de compatibilização.

Não identificado;
Falta de domínio no uso de softwares;
Diferentes plataformas utilizadas, pois
é necessário fazer várias adequações
nos arquivos já prontos;
Demora no licenciamento;
Velocidade do software;
Tempo de revisão e compatibilização
de projetos.

Fonte: Elaborado pelos autores.

5

CONCLUSÃO

Foi possível observar que, na região estudada, a adoção do BIM como ferramenta para
projeto, planejamento e gerenciamento de empreendimentos ainda está ocorrendo de
forma muito incipiente. Foi observado que vem sendo identificada por parte dos
entrevistados, a necessidade de maior precisão nas informações trabalhadas em um
empreendimento, como forma de redução de perdas e melhoria da qualidade.
As perdas listadas na literatura podem ser minimizadas ou até eliminadas a partir do uso
do BIM, uma vez que o trabalho integrado entre os diferentes projetistas aumenta a
qualidade do produto final. A partir do momento em que houver o interesse em se
trabalhar simultaneamente, o BIM passará a ser utilizado de forma mais expressiva.
Enquanto os contratantes e usuários de projetos não decidirem investir na tecnologia
BIM, o que será visto, serão experiências isoladas de alguns escritórios que têm maior
interesse no uso destes recursos, sem uma maior interação com os outros projetos ou
ganhos reais e significativos para a indústria como um todo.
É importante que se volte a este tema no futuro, a fim de se aferir se a adoção do BIM
passará a ser uma realidade no setor de AEC como um todo e, não mais apenas, no
desenvolvimento de grandes empreendimentos.
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RESUMO
A introdução de novas tecnologias no dia-a-dia das empresas requer investimento de tempo e dinheiro no
desenvolvimento, experimentação e avaliação de soluções. No mercado de construção civil, a tecnologia
BIM - Modelagem da Informação da Construção deixou de ser um modismo com poucos pioneiros, para
ser a peça central da tecnologia do mercado de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), abordando
aspectos de projeto, construção e operação de edifícios. Embora pequenas e grandes empresas tenham
iniciado o processo de implantação e uso do BIM, há diversas dificuldades neste processo que estão
dificultando sua completa adoção no mercado brasileiro. Através de revisão bibliográfica e da realização
de múltiplos estudos de caso, este artigo investigou como foi o processo de adoção do BIM em quatro
empresas reconhecidas no mercado de construção pelo uso da tecnologia e relata os primeiros impactos
identificados na organização das empresas e em seus processos. Acredita-se que os dados gerados a partir
desta pesquisa, bem como a abordagem aplicada, possam contribuir para novas investigações com relação
à identificação de diferentes impactos da introdução da tecnologia BIM em empresas de construção civil
brasileiras, servindo de referência tanto para o planejamento da adoção por parte de empresas como para
o aprofundamento em pesquisas que possam definir uma estratégia para lidar com eles.
Palavras-chave: Impacto. Modelagem da Informação da Construção. BIM.

ABSTRACT
The introduction of new technologies in day-to-day business requires investment of time and money in the
development, testing and assessment of solutions. In the construction market, BIM - Building Information
Modeling is no longer a fad with few pioneers, but the centerpiece of the technology in the market of
Architecture, Engineering and Construction (AEC), addressing aspects of design, construction and
operation of buildings. Although small and large companies have begun the process of implementation
and use of BIM, there are several difficulties in the implementation process that are hindering the full
adoption in the Brazilian market. Through literature review and conducting multiple case studies, this
work investigated how was the process of BIM adoption in four companies recognized in the construction
market for the use of technology, reporting on the first identified impacts on business organization and
processes. It is believed that the data generated from this research, as well as the used approach, can
contribute to further investigations with respect to the identification of different impacts the introduction
of BIM in construction companies in Brazil, serving as a reference for both the adoption planning by
companies and to deepen research that can define a strategy for dealing with them.
Keywords: Impact. Building Information Modeling. BIM.

1

INTRODUÇÃO

Segundo Gonçalves e Gomes (1993) novas tecnologias têm sido utilizadas visando à
redução do esforço do trabalho, aumento da produtividade e melhoria na qualidade do
produto.
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Segundo Cândido e Abreu (2002) “as questões tecnológicas surgem em função de um
determinado problema a ser resolvido e/ou uma determinada necessidade a ser superada,
envolvendo tanto conhecimento básico, quanto vivências práticas”.
No mercado de construção civil, nos últimos anos, o termo BIM - Building Information
Modeling, ou Modelagem da Informação da Construção, deixou de ser um modismo
com poucos pioneiros, para ser a peça central da tecnologia do mercado de Arquitetura,
Engenharia e Construção (AEC), abordando aspectos de projeto, construção e operação
de edifícios. A maioria das empresas líderes mundiais de arquitetura, engenharia e
construção estão usando BIM em seus projetos (EASTMAN et al., 2011).
Reconhecendo a importância estratégica do uso de BIM e seguindo a tendência
internacional, grandes contratantes brasileiros começam a exigir BIM em seus editais de
concorrência. Pode-se citar, entre outras: Petrobras - Petróleo Brasileiro S/A; CDURP Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro; INPI Instituto Nacional de Propriedade Industrial (CONSTRUÇÃO MERCADO, 2011);
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DINIZ, 2012), Metrô
– Companhia do Metropolitano de São Paulo e CPTM – Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos.
Embora pequenas e grandes empresas tenham iniciado o processo de implantação e uso
do BIM, há diversas dificuldades neste processo que estão dificultando sua completa
adoção no mercado brasileiro. Souza, Amorim e Lyrio (2009) identificaram alguns
destes problemas de transição da tecnologia tradicional atual para novos sistemas de
informação: alto custo dos softwares, resistência à mudança pela equipe e falta de
integração entre projetistas, entre outros.
Fazendo um paralelo com a introdução de novas tecnologias e equipamentos em um
processo de produção, nota-se que as dificuldades encontradas no processo de
introdução do BIM em uma empresa de construção civil possuem características
semelhantes. Tyre (1991) afirma que para integrar novas tecnologias no dia-a-dia das
operações é necessário atender a exigências conflitantes: se, por um lado, a empresa
precisa investir tempo e dinheiro no desenvolvimento, experimentação e avaliação de
soluções alternativas, por outro, os trabalhos em andamento exigem a aplicação de
rotinas de modo previsível, eficiente e preciso. Segundo este autor, para se conseguir
uma integração mais equilibrada de um novo equipamento industrial em uma fábrica, é
necessário que se destine tempo e espaço para a solução de problemas, isolando a
equipe das pressões da produção regular.
O objetivo deste artigo é, a partir da análise de quatro estudos de caso, identificar
padrões relacionados a como as empresas de construção civil estão conduzindo a
introdução do BIM dentre seus processos e quais são os primeiros impactos percebidos
na organização da empresa e em seus processos de trabalho.
2

NOVA TECNOLOGIA NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM)

O processo de projeto tradicional normalmente é baseado no uso de ferramentas CADComputer-Aided Design. Para AIA CC (2008), a mudança do uso do CAD para o BIM
abre novas oportunidades para o projeto e construção, e torna possível que a construção
seja mais eficiente, pois cria uma interface que permite a produção e gerenciamento de
toda a informação de projeto através de um modelo 3D do edifício com todas as
disciplinas de maneira simples e fácil de compartilhar.
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Há diversas definições para o termo BIM. Eastman et al. (2011) definem BIM como
uma maneira diferente de criação, utilização e compartilhamento da informação do
ciclo de vida do edifício, envolvendo “...uma tecnologia de modelagem e um grupo
associado de processos para produção, comunicação e análise de modelos de
construção”.
De acordo com Gu e London (2010), BIM envolve a aplicação e manutenção de um
modelo digital integrado de todas as informações da construção em diferentes fases
do ciclo de vida do empreendimento em forma de um repositório de dados, incluindo
informações geométricas e não geométricas.
No processo BIM, todos os interessados podem acessar o modelo para identificação de
possíveis problemas de construção, suprimentos ou segurança (AIA CALIFORNIA
COUNCIL, 2008). A habilidade de compartilhar informação e experiência, obter
estimativas de custo reais desde o início, identificar problemas e implantar soluções
baseadas em informação confiável antes da construção traz como benefício economia de
tempo, dinheiro e a obtenção de um resultado superior.
Segundo Wilson e Heng (2011), BIM está mudando em um sentido mais amplo as
práticas tradicionais de construção, em termos de pessoas, processos, trabalho,
cultura, comunicação e modelos de negócio.
Para efeito deste artigo, portanto, BIM envolve o uso de modelos digitais da construção,
incluindo informações geométricas em 3D e outras não geométricas. Tais modelos
atuam como repositório de dados, permitindo o compartilhamento das informações
entre todos os agentes envolvidos no empreendimento, ao longo de todo o ciclo de vida
do edifício. Seu uso requer a integração de informações de diferentes fontes e, para tal,
envolve mudanças e adequações nos processos de projeto, construção, gestão e
operação tradicionais.
O uso do BIM tem crescido em diversos países. De acordo McGraw-Hill Construction
(2014) embora a implementação do BIM tenha iniciado há mais tempo em países como
Canadá, França, Alemanha, Reino Unido e os EUA, alguns mercados que iniciaram a
implantação mais recentemente como Austrália, Brasil, Japão, Coréia e Nova Zelândia,
estão mostrando dinamismo e superando algumas regiões mais estabelecidas em relação
ao compromisso com o investimento, oferta de novos serviços inovadores e expansão
do uso de BIM para projetos de mineração e fabricação.
Embora o uso do BIM esteja mais consolidado em alguns países, no Brasil ele ainda
pode ser considerado uma novidade em grande parte das empresas. De acordo com
matéria da Revista Construção Mercado (NAKAMURA, 2013), grandes construtoras e
incorporadoras brasileiras iniciaram uma série de projetos-piloto para avaliar a
aplicabilidade do BIM, visando o aumento de produtividade, redução de perdas,
diminuição de prazos, melhoria nos orçamentos e melhoria na qualidade do produto
imobiliário. Tais empresas começam a identificar os primeiros desafios e avanços.
Independentemente do estágio de utilização de BIM, nenhuma das empresas
entrevistada duvidou da tendência de ampliação no uso de BIM nos próximos anos.
Segundo Gu e London (2010), a adoção do BIM exige mudanças na prática do trabalho
atual, pois o desenvolvimento de um modelo integrado requer alta colaboração e
comunicação entre as disciplinas. Processos padronizados e protocolos serão
necessários para definição de responsabilidades e condução da revisão e validação do
projeto, assim como boas práticas serão necessárias para que o gerenciamento dos dados
seja adequado à estrutura da equipe e aos requisitos do projeto.
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Tecnologia é definida, segundo Gonçalves (1994), como: “um conjunto integrado de
conhecimentos, técnicas, ferramentas e procedimentos de trabalho, que pode ser
manual, aplicados na produção econômica de bens e serviços”. Para Gonçalves e Gomes
(1993), uma nova tecnologia não se baseia necessariamente em computadores e não
precisa ser inédita. Ela se refere a uma tecnologia nova para uma determinada empresa,
independentemente de ela ser conhecida ou não no mercado.
Por envolver conhecimentos, técnicas, ferramentas e revisão dos processos de trabalho,
é possível, para efeito desta pesquisa, tratar a implantação do BIM nas empresas dentro
do conceito de introdução de novas tecnologias.
3

IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NAS EMPRESAS

Segundo Gonçalves e Gomes (1993), os impactos da introdução de novas tecnologias
são sentidos em vários aspectos das empresas e da sociedade. O Quadro 1 apresenta o
mapeamento dos principais impactos da tecnologia nas empresas realizado por esses
autores, destacando aqueles relacionados à realização do trabalho.
Quadro 1 – Mapeamento dos principais impactos da tecnologia sobre as empresas
Foco

Impacto

Indivíduo

Temores; Resistências; Ajustamento;
Formação/enquadramento; Desempenho; Saúde
ocupacional

Grupo

Processos grupais; Liderança; Nível relação;
Organização; Resistências; Desempenho

Empresa

Organização e estrutura; Imagem;
Competitividade; Administração; Desempenho;
Qualidade e adequação do produto; Investimentos

Macroeconomia

Produtividade; Produção de bens e serviços

Mercado de Consumo

Produtos disponíveis

Mercado de Trabalho

Nível de emprego; Nível de remuneração

Ambiente

Contaminação; Ruído; Exploração de recursos
Ruído; Exploração de recursos

Fonte: Adaptado de: (GONÇALVES; GOMES, 1993).

De acordo com Gonçalves e Gomes (1993), devido à facilidade de utilização das
informações, a informática gera uma série de alterações na organização das empresas,
incluindo a interação entre as diversas áreas e profissionais. Ao analisar o impacto da
introdução da Tecnologia da Informação sobre as pessoas, destacam-se os seguintes
impactos: padrões de comunicação entre as pessoas; habilidades exigidas para o
desempenho das tarefas; capacidade de influência das pessoas; níveis de privacidade das
pessoas; acesso das pessoas à informação e papéis desempenhados pelas pessoas.
Com relação à introdução da tecnologia BIM, Gu e London (2010) afirmam que a sua
adoção impacta na mudança de requisitos em quatro elementos chaves interrelacionados: processo de trabalho, recursos, escopo/iniciação do projeto e mapeamento
das ferramentas. Estes estão relacionados à fase do ciclo de vida do empreendimento, ao
propósito do BIM com relação aos requisitos do projeto, às necessidades dos agentes
envolvidos e à capacidade dos colaboradores.
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Considerando os inúmeros impactos que podem ser percebidos pela adoção de novas
tecnologias em empresas, visou-se com esta pesquisa entender os impactos percebidos
pelas empresas na estrutura organizacional e na realização do trabalho, especificamente
devido à adoção do BIM dentre seus processos.
4

MÉTODO

O método de pesquisa adotado para esta investigação consistiu na realização de revisão
bibliográfica, aprofundando conceitos teóricos sobre a gestão da introdução de novas
tecnologias em empresas e sobre a tecnologia BIM, e na condução de quatro estudos de
caso em empresas de projeto, construtoras e incorporadoras reconhecidas no mercado
brasileiro pela adoção do BIM e com atuação comprovada através de apresentações em
seminários e congressos no Brasil.
Estes estudos de caso foram realizados através de entrevistas semiestruturadas com os
principais responsáveis pela gestão do processo de implantação do BIM nas empresas e
que acompanharam o processo de mudança desde o início. A entrevista foi focada na
aplicação de questões relacionadas à estratégia de implantação do BIM nas empresas e
nos principais impactos percebidos em relação à mudança organizacional, relações de
trabalho, habilidades requeridas e resistência à mudança.
Por fim, foi feita a análise dos dados obtidos e confronto com a literatura estudada para
concluir como as empresas de construção civil brasileiras estão direcionando a
introdução da tecnologia BIM em seus processos e quais são os primeiros impactos
percebidos na organização da empresa e na realização do trabalho.
5

ESTUDOS DE CASO

Os casos apresentados neste artigo foram realizados com os profissionais diretamente
ligados ao processo de introdução da tecnologia BIM nas respectivas empresas. O
primeiro é relacionado a uma empresa de desenvolvimento de projeto, o segundo e
terceiro casos, a empresas construtoras e, o último, a uma incorporadora.
5.1

Estudo de caso 1: empresa de projeto

O primeiro estudo de caso foi realizado em uma empresa brasileira que desenvolve
projetos de arquitetura e urbanismo, e atua em âmbito nacional em projetos residenciais,
comerciais, industriais, terminais de transporte e escolas. Fundada em 1981, atualmente
possui filial em São Paulo e Rio de Janeiro e conta com 15 profissionais. Desde 2002
iniciou a adoção do BIM, sendo considerada uma das pioneiras no Brasil na adoção da
tecnologia.
A decisão pela implementação do BIM se deu em um momento em que a empresa
estava avaliando uma ferramenta alternativa à plataforma CAD. Neste momento
tomaram conhecimento de uma das ferramentas BIM que havia sido recém-adquirida
pelo fornecedor de software Autodesk1 e optaram pela aquisição do software.
Segundo uma das diretoras do escritório, na época da implantação, pouco se conhecia
da tecnologia no Brasil, portanto o treinamento foi realizado a partir da leitura de
tutoriais disponibilizados pela empresa desenvolvedora dos softwares.

1

Autodesk: uma das líderes mundiais em desenvolvimento de softwares e serviços de projetos,
engenharia e entretenimento em 3D e possui em seu portfólio produtos baseados na tecnologia BIM.
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O processo de adoção da tecnologia foi facilitado por se tratar de uma empresa com
poucos profissionais na época da implantação. A alta diretoria atuava próxima ao
restante da equipe, conhecendo as suas necessidades e partiu dela a decisão pela
mudança. O perfil das pessoas envolvidas também era favorável, pois já possuíam
habilidades e uma mente aberta para novas tecnologias, não gerando resistência adoção
do BIM por parte dos profissionais.
Como estratégia de introdução da tecnologia optou-se pela aplicação em um projeto
piloto, enquanto os demais projetos em andamento na empresa continuaram sendo
desenvolvidos através da plataforma CAD. O prazo para desenvolvimento deste projeto
era muito curto, e a aplicação da tecnologia visava à otimização na extração de
documentos de projeto, incluindo plantas, cortes, elevações e visualizações
tridimensionais. Embora tenham enfrentado dificuldades iniciais com a ferramenta, a
partir do primeiro projeto foram adquirindo experiência e, após ele, todos os novos
projetos foram desenvolvidos em BIM.
Segundo a diretora, os processos de trabalho estão sendo revistos. As fases de projeto se
sobrepõem em um processo BIM. É necessário que se trabalhe mais nas etapas iniciais
do processo de projeto, enquanto fases intermediárias exigem menos trabalho ou podem
até ser eliminadas.
Com relação às habilidades requeridas dos profissionais, a diretora relata que a partir da
introdução da tecnologia passou a contratar apenas profissionais capacitados ou com
potencial para trabalhar em BIM. A estrutura organizacional também passou a incluir
funções específicas em BIM dentro da antiga estrutura para o desenvolvimento de
projetos. As estruturas estão apresentadas conforme Figura 1.
Figura 1 – Novo padrão de estrutura organizacional para o projeto com BIM

Fonte: Diretora da empresa de projeto

5.2

Estudo de caso 2: empresa construtora

O segundo estudo de caso foi realizado em uma empresa de engenharia e construção
fundada em 1939 que atua principalmente no setor de construção pesada e
infraestrutura, no Brasil, América Latina, África, Portugal e Espanha. Atualmente conta
com mais de trinta mil profissionais.
A introdução do BIM na empresa iniciou em 2010. A iniciativa pela adoção se originou
na alta diretoria que teve conhecimento dos benefícios da tecnologia e decidiu
patrocinar o projeto de implantação.
O projeto envolveu uma equipe dedicada do escritório corporativo, com especialistas
para dar suporte às obras. Primeiramente foi feito o levantamento da infraestrutura em
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termos de hardware e software necessários e, em seguida, foi feita a disseminação dos
benefícios e objetivos do projeto para profissionais ligados à operação, projetistas,
gerentes e diretores. Houve um primeiro treinamento geral para sessenta profissionais,
com o objetivo que estes se tornassem multiplicadores da tecnologia na empresa.
A média gerência foi a principal fonte de resistências à aplicação da nova tecnologia por
não compreenderem os benefícios que poderiam ser agregados aos seus processos. A
estratégia adotada pela equipe responsável pela implantação foi a de convencimento dos
diretores a adotar a postura de forçar a média gerencia a utilizar a tecnologia.
Segundo o gerente, até o momento não houve mudança formal na estrutura
organizacional da empresa. “Existem apenas alguns profissionais responsáveis por dar o
apoio necessário, mas estes estão alocados nas áreas já consolidadas de engenharia e
planejamento”.
5.3

Estudo de caso 3: empresa construtora

Fundada em 1973, a terceira empresa estudada é uma empresa brasileira de engenharia,
gestão e construção de empreendimentos. Suas principais áreas de atuação são edifícios
comerciais, residenciais, industriais, hotéis, hospitais, educacionais e aviação civil.
Atualmente conta com aproximadamente 400 profissionais.
A iniciativa pela adoção da tecnologia se deu de maneira mista, na qual um colaborador
com o conhecimento da tecnologia apresentou os benefícios do BIM para a diretoria que
a partir deste momento começou a apoiar o processo de implantação. Em 2008
iniciaram a análise das ferramentas disponíveis e como estas se adaptariam aos
processos da empresa. Segundo a coordenadora BIM da construtora, “Primeiramente
foram feitos alguns projetos pilotos que eram desenvolvidos em paralelo aos processos
tradicionais, visando entender o mecanismo das ferramentas e o que era necessário
adequar em termos de processo para viabilizar o uso da tecnologia”. Definido os ganhos
que a tecnologia poderia trazer para a empresa, foi feito o treinamento inicial de
profissionais de diferentes áreas referente ao uso dos softwares BIM. Segundo a
coordenadora, “este não se mostrou efetivo, pois inicialmente não foi embasado por
revisão dos processos de trabalho e a partir da identificação de dificuldades, os
profissionais abandonavam o novo software e passavam a utilizar o sistema tradicional”.
“A resistência pela aplicação da tecnologia é perceptível até hoje. Embora em muitas
áreas o uso do BIM já esteja bem assimilado, em cada novo processo em que o Núcleo
BIM investe, é necessário um trabalho de disseminação, conscientização e
convencimento dos profissionais envolvidos”, relata a coordenadora.
Após este primeiro treinamento, identificou-se a necessidade da criação de um núcleo
específico dentro da empresa com profissionais que estivessem dedicados à gestão da
implementação e uso da tecnologia BIM. Desde 2009, a equipe é responsável pelo
estudo das ferramentas, treinamentos e desenvolvimento de processos internos que
adequem o uso da tecnologia às necessidades da empresa.
Atualmente há descrições de cargo BIM específicas para profissionais que atuam nesta
área. Embora a empresa ainda tenha dificuldade de encontrar profissionais prontos no
mercado que saibam trabalhar com os softwares, a preferência é pela contratação de
profissionais que tenham habilidades relacionadas ao uso da tecnologia.
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5.4

Estudo de caso 4: empresa incorporadora

O quarto estudo de caso foi realizado em uma empresa de incorporação imobiliária.
Empresa relativamente nova no setor de incorporação, iniciou suas atividades em 2003.
Atua em todos os segmentos de mercado e em várias regiões do Brasil como nos
estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e Paraná. Atualmente possui em
torno de 400 profissionais.
O processo de introdução da tecnologia BIM tomou força em 2012. A iniciativa pela
adoção foi da alta diretoria. A presidência entendeu que se tratava de um processo
estratégico que traria ganhos para toda a empresa e os tornariam mais competitivos.
Após realizarem a divulgação dos benefícios para todos os gerentes e gestores,
iniciaram o desenvolvimento de um projeto piloto. Para o desenvolvimento do modelo
BIM foi contratada uma empresa terceirizada e na sequencia foi feito o treinamento dos
arquitetos, projetistas e técnicos da empresa.
Para o projeto piloto, foi definida uma equipe com dedicação parcial que possuía o
perfil e desejo de trabalhar com o BIM. Por ter sido desenvolvido em paralelo ao
processo tradicional em CAD, não teve impacto nos demais projetos que estavam
ocorrendo na empresa.
Segundo o gerente da empresa, os principais impactos em termos organizacionais
estavam relacionados à identificação da necessidade de uma equipe específica para a
gestão do processo BIM, a necessidade de escolha de profissionais com o perfil
adequado para o uso da tecnologia e a necessidade de revisão dos processos para o uso
do BIM em sua plenitude.
Na época desta pesquisa, alguns departamentos da empresa estavam sendo
reestruturados e um departamento BIM estava sendo criado para o desenvolvimento de
modelos, desenvolvimento de integrações com os processos de orçamento e
planejamento de obras.
6

RESULTADOS

A partir dos estudos de caso foi possível constatar que a adoção da tecnologia BIM nas
empresas de construção civil embora siga abordagens diferentes, seguem alguns
padrões.
Em todas as empresas estudadas, embora a motivação inicial não necessariamente
originou-se na alta diretoria, em todas elas o seu apoio foi fundamental no processo de
adoção do BIM, tanto para o patrocínio do projeto, quanto para impor o processo para a
empresa em momentos de resistência dos profissionais.
Em todos os casos de implantação, utilizou-se da estratégia de realização de um projeto
piloto inicial. Este envolveu equipe específica, com dedicação parcial ou total ao
projeto. A realização do projeto piloto em alguns casos foi feita em paralelo, enquanto o
mesmo projeto era desenvolvido de forma tradicional visando o estudo da ferramenta e
com o objetivo de não impactar no resultado do projeto real.
A resistência à mudança ocorreu em três dos casos. Para lidar com estas situações,
houve o trabalho de disseminação, conscientização e convencimento dos profissionais
envolvidos, além do apoio da alta diretoria.
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Com relação às habilidades requeridas, todos os relatos foram direcionados a
necessidade de capacitação dos profissionais para a utilização dos softwares BIM
envolvidos. Esta habilidade também passou a ser analisada em novas contratações.
Com base nos relatos, embora não formalizado em todas as empresas estudadas, há uma
tendência para a mudança nas estruturas organizacionais. Na empresa de menor porte,
os profissionais relacionados ao BIM já estão incorporados nas estruturas para
desenvolvimento de projetos. Em empresas de maior porte, nota-se a tendência pela
implantação de um departamento ou núcleo específico responsável pela gestão da
tecnologia, incluindo capacitação dos profissionais e desenvolvimento de processos.
7

CONCLUSÃO

Os casos de adoção apresentados mostram que, assim como a introdução de novas
tecnologias em empresas, é necessário dedicar tempo e equipe para implantação de
BIM.
O desenvolvimento de um projeto piloto, com a participação de uma equipe dedicada
parcial ou integralmente, mostrou-se como uma abordagem para desenvolvimento e
avaliação da nova tecnologia, sem comprometer o resultado dos demais projetos da
empresa. Nos casos estudados, não houve relatos sobre a necessidade de atendimento de
exigências conflitantes por parte dos profissionais envolvidos. Não se pode concluir,
entretanto, que profissionais dedicados parcialmente a projetos de implantação do BIM
não sofrerão pressão devido a diferentes tipos de demandas. Isto pode ter ocorrido pelo
caráter de cada um dos projetos piloto em estudo, sendo necessária uma investigação em
um número maior de empresas para se chegar a uma conclusão.
Com base nas entrevistas realizadas, pode-se concluir que a adoção do BIM pode
impactar na estrutura organizacional e nas habilidades requeridas dos profissionais. A
adoção da tecnologia pode alterar também as relações de trabalho entre os profissionais.
Este artigo investigou como foi o processo de adoção do BIM em quatro empresas
reconhecidas no mercado de construção pelo uso da tecnologia e relata os primeiros
impactos identificados na organização da empresa e na realização do trabalho. Para dar
continuidade a esta pesquisa, seria indicada a realização de um número maior de estudos
de caso para confirmar os padrões identificados e que avaliassem o impacto nos demais
aspectos das empresas e da sociedade, tais como os indicados por Gonçalves e Gomes
(1993) para indivíduo, grupo, empresa, macroeconomia, mercado de consumo e
ambiente.
Acredita-se que os dados gerados a partir desta pesquisa, bem como a abordagem
aplicada, possam contribuir para novas investigações com relação à identificação de
diferentes impactos da introdução da tecnologia BIM em empresas de construção civil
brasileiras, servindo de referência tanto para o planejamento da adoção por parte das
empresas como para o aprofundamento em pesquisas que possam definir uma estratégia
para lidar com eles.
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RESUMO
Para que haja aquecimento e iluminação passivos de edificações é necessário o acesso solar. Para sua
obtenção, latitude e orientação solar devem ser consideradas na concepção de planos urbanísticos. Caso
contrário, podem-se ter ambientes úmidos, mal iluminados e frios, causando desconforto aos usuários.
Neste sentido, estudos surgidos a partir de 1990 vêm ampliando a questão, com a inclusão dos efeitos da
falta de acesso solar em processos biológicos não ligados à visão. Quando o acesso solar é escasso ou
inexistente, indivíduos podem apresentar índices maiores de estresse, depressão e ansiedade. A falta de
luz solar pode também influenciar a regulação de ritmos biológicos como o ciclo circadiano e a produção
de hormônios. Além disso, as fontes luminosas artificiais predominantemente não possuem espectro
similar ao da luz natural, necessário para a ocorrência de diversas funções orgânicas. Desta forma, a
prática corrente de especificação de níveis de iluminação artificial baseados somente em conforto visual
pode ser inadequada para atender os requisitos necessários para estimulação biológica, sugerindo a
necessidade de que o tema seja mais explorado. Assim, o objetivo do trabalho foi realizar o levantamento
dos termos mais empregados em publicações do ENCAC/ELACAC desde seu início (1990) até 2013,
identificando os termos mais frequentes relacionados ao tema acesso solar, e verificando a posição do
termo saúde em relação aos demais. Foi utilizada a técnica de mineração de texto aplicada a um banco de
dados com todas as publicações do evento. Os resultados indicaram que a produção relacionada ao acesso
solar é substancialmente menor quando comparada percentualmente com o total de publicações da
população avaliada. Os termos mais empregados relacionados são conforto térmico, eficiência energética
e iluminação. As publicações que relacionam acesso solar e saúde são incipientes, sugerindo que a relação
acesso solar e saúde oferece vasto campo a ser explorado pela comunidade científica.
Palavras-chave: Mineração de texto; Acesso solar; Saúde.

ABSTRACT
The solar access is necessary for passive heating and illumination in buildings. Its obtainment requires
considering the latitude and solar orientation in conceptions of urban plans. If it does not happen, it can
cause humid and cold ambiences with poor illumination that leads discomfort to its users. Furthermore,
since 1990, studies have been expanding the issue and including the effect of lack of solar access in
biological processes not related to vision. When the solar access is scarce or nonexistent, individuals can
present bigger indexes of stress, depression and anxiety. The lack of solar light can also affect the regulation
of biological rhythms like circadian cycle and hormone production. Moreover, the artificial light sources
predominantly do not have spectrum similar to natural light that is required to have many organic functions.
Thereby the current practice in specification of artificial illumination levels based only on visual comfort
can be inadequate to attend the requirements necessary for biological stimulation. This fact suggests the
need for the subject to be further explored. This research aims to survey the most used terms in articles in
ENCAC/ELACAC since its beginning (1990) until 2013, identifying the most frequent terms related to solar
access, and verifying the position of term health in relation to the others. This work uses text mining
techniques applied to a database containing all publications of event. The results indicate that the
production related to solar access is substantially smaller when compared in percentage to total number
evaluated of publications. The terms most used are related to thermal comfort, energy efficiency and
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illumination. The publications related to solar access and health are inexpressive. This finding suggests that
relationship between solar access and health offers a vast unexplored field to the scientific community.
Keywords: Text mining; Solar Access; Health.

1

INTRODUÇÃO

O irreversível processo mundial de verticalização e adensamento das cidades
(PEDRAZA et al., 2013; RAMIRES, 2011) vem transformado a malha urbana, gerando
aglomerados de assentamentos cada vez mais complexos (LOBACCARO; FRONTINI,
2014). Neste contexto, as obstruções e sombreamentos gerados pela interação entre
prédios cada vez maiores e próximos entre si pode resultar na diminuição ou mesmo
impossibilidade de obtenção de acesso solar no interior das edificações (LITTLEFAIR,
2001; ESCH, VAN; LOOMAN; BRUIN-HORDIJK, DE, 2012).
Desta forma, determinar os efeitos dinâmicos que a trajetória diária do Sol pode causar
entre as edificações pode ser o meio para a obtenção de subsídios visando o
estabelecimento de recomendações urbanas de ocupação, de forma que a possibilidade
de obtenção de condicionamento passivo (aquecimento e iluminação), e do
aproveitamento do potencial fotovoltaico em construções possam ser preservados
(LOBACCARO; FRONTINI, 2014).
Entretanto, a importância da utilização de luz natural no interior de espaços arquitetônicos não
reside somente na economia de energia, mas também no fato de que a maioria dos indivíduos
demonstra preferência pela luz natural, tanto em ambientes domésticos quanto em edifícios
comerciais (MESA; CORICA; PATTINI, 2011). A luz natural proporciona ambientes mais
atrativos, e cria um ambiente de trabalho mais adequados, onde as atividades são realizadas de
forma mais confortável durante o dia. (ibid., 2011). Porém, da mesma forma como níveis
adequados de acesso solar podem proporcionar conforto e incremento à produtividade, sua
presença insuficiente ou inexistente pode resultar em ambientes excessivamente úmidos, pouco
iluminados e frios; este conjunto de fatores pode causar efeitos negativos na saúde humana,
como desconforto térmico e visual (PRADO, 2006; SEONG et al., 2006). É importante destacar
também que um crescente corpo de evidências sugerem a ligação da ausência de luz natural à
doenças severas. A escassez de luz natural pode fazer com que indivíduos desenvolvam
depressão, demência, distúrbios no ritmo circadiano, fratura de ossos, disfunções renais,
enfraquecimento do sistema imunológico, entre outros (BOUBEKRI, 2008).
Além disso, as fontes luminosas artificiais predominantemente não possuem espectro
magnético como o da luz natural, necessário para a ocorrência de diversas funções
orgânicas (HECHT, 2012). Assim, a prática corrente de obtenção de níveis adequados de
iluminação artificial baseados somente em conforto visual pode ser inadequada para
atender aos requisitos necessários para estimulação biológica, sugerindo a necessidade de
ampliação da abordagem ao tema.
Sob esta perspectiva, o objetivo do trabalho foi realizar o levantamento dos termos mais
empregados em artigos de pesquisas nacionais relacionadas ao acesso solar, e verificar em
que posição o termo saúde ocupa em relação aos demais. Desta forma, foi possível
descobrir quais temas relacionados ao conceito de acesso solar têm sido mais explorados,
e evidenciar quais são os que ainda demandam mais estudos pela comunidade científica.
Para isso, foi utilizada a técnica de mineração de texto. Adotou-se como população
avaliada todos os trabalhos científicos publicados nos anais do ENCAC/ELACAC desde
seu início (1990) até 2013, pela relevância do evento no cenário nacional na área de
iluminação natural e artificial.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Nesta seção, são apresentados os conceitos essenciais relacionados conceito de mineração
de texto, método utilizado para a quantificação da produção relacionada ao acesso solar
na população selecionada (anais ENCAC e ELACAC de 1990 a 2013).
2.1

Mineração de texto

A mineração de texto é uma atividade multidisciplinar, cujo objetivo é obter
conhecimento não explícito de dados textuais, apresentando-o de forma estruturada,
coerente e concisa (FARO; GIORDANO; NIE; GAO; CAO, 2012). Segundo Aggarwal
e Zhai (2012), o papel da mineração de texto vai além de simplesmente facilitar o
acesso à informação, pois a identificação de padrões e de tendências que este possibilita
pode auxiliar a análise e assimilação de informações, facilitando o processo de tomada
de decisão, que pode assim se basear em resultados obtidos de experiências passadas.
No caso de pesquisas científicas, os resultados obtidos com a mineração de textos
podem auxiliar na identificação de áreas ainda não totalmente exploradas, permitindo o
direcionamento de novas pesquisas a nichos do conhecimento ainda pouco explorados.
Para Gajzler (2010), o processo de mineração de textos é composto por vários estágios,
que começam na definição dos objetivos e terminam com a análise do resultado obtido
pela mineração. Para o autor, a conversão de documentos de texto para um formato que
possibilite a aplicação de algoritmos de cálculo e análise é a parte central da mineração
e é dividida em quatro estágios. (1) Transformação dos textos: quando se remove ou se
exclui símbolos desnecessários dos documentos avaliados, convertendo-os a um texto
sem formatação; (2) Identificação das palavras (tokenização): divide o documento do
texto contínuo em palavras distintas. Além disso, remove caracteres indesejados como
sinais de pontuação, separação silábica, marcações especiais e números, elementos que
isolados agregam pouca informação (SOARES; PRATI; MONARD, 2008); (3)
Redução ao núcleo (stemming): reduz as palavras à sua forma básica (radical). Segundo
Soares, Prati e Monard (2008), o objetivo dos algoritmos de stemming é remover os
prefixos e sufixos dos termos, reduzindo as formas variantes a uma forma comum
chamada stem. Além disso, esta etapa elimina palavras sem significância para o assunto
estudado; (4) Matriz de frequência: os stems são contabilizados tanto em todo o material
analisado, como em cada documento individual. Para Fan, Wallace, Rich e Zhang
(2006), esta etapa gera além da contabilização, uma categorização dos stems definidos
no estágio anterior. Esta categorização geralmente é baseada em um dicionário de
sinônimos, que identifica termos mais próximos e mais distantes, bem como os
principais temas abordados no documento.
Soares, Prati e Monard (2008) também destacam que a ocorrência de palavras em sequência
pode conter mais informações que as palavras isoladas. Por isso, o procedimento chamado ngrama, aquele que estabelece a frequência de palavras unidas com outras adjacentes, ou
mesmo, mais distantes, exerce um importante papel na mineração de textos. Kumar e Bhatia
(2013) afirmam que dados textuais, diferentemente de dados estruturados, são ambíguos e
difíceis de serem processados. No entanto, a maioria dos dados gerados pela sociedade atual,
resultados de meios de comunicação, transmissão de informações ou manifestação de
opiniões, pertence ao formato textual. Por isso, a mineração de texto, como ferramenta que
busca extrair significados, segundo um propósito específico, de um texto com linguagem
natural, não só recebe um papel de destaque na obtenção de informações, como compõe um
campo de pesquisa (ibid., 2013).

2854

3

MÉTODO

Quanto à metodologia, a pesquisa é (1) básica, por sua natureza; (2) quantitativa, quanto
à abordagem do problema; (3) exploratória, do ponto de vista dos objetivos; e (4)
bibliográfica, quanto aos procedimentos técnicos. O processo de mineração de textos
adotado envolveu a realização de quatro etapas: (1) Preparação do banco de artigos; (2)
Processo de mineração de textos e; (3) Pré-análise dos termos minerados.
3.1

Preparação do banco de artigos

A população avaliada se constituiu em todos os artigos técnicos publicados no Encontro
Nacional e Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído (ENCAC
/ ELACAC). O encontro bienal, focado na área de Conforto Ambiental, envolve campos
de estudo como Conforto Térmico, Iluminação Natural e Artificial, Acústica, Eficiência
Energética, Ergonomia e Avaliação Pós-Ocupação. Ao longo de 22 anos, 12 encontros
ocorreram, sendo o primeiro em 1990, e o último, em 2013.
Estas 12 edições resultaram em 2062 artigos (disponibilizado pela organização do evento aos
participantes da última edição, 2013), que constituem o banco de dados, objeto de estudo da
pesquisa. Originalmente disponibilizados em arquivos no formato PDF, os arquivos foram
transformados para texto sem formatação por meio do software Simpo PDF to Text, versão
2.1.5 que converteu cada arquivo PDF para um arquivo com extensão TXT. Porém, durante
este procedimento foram identificados alguns arquivos PDF ilegíveis que não puderam ser
convertidos. Por este motivo, foram descartados da população 15 artigos, sendo nove da
edição 2001, um de 2003, um de 2005 e quatro de 2013.
Ainda como preparação do banco de artigos, os 2047 arquivos convertidos para texto
foram submetidos a um algoritmo PHP que retirou todos os caracteres especiais do seu
conteúdo, como acentos, pontuação, tabulações e quebras de linhas.
Por fim, foi constatado que os arquivos da edição de 1990 do evento foram
digitalizados, sendo que apenas o resumo pode ser extraído como texto. Assim, para
estes casos, a mineração de textos só pode ser aplicada ao resumo. Para os arquivos das
demais edições do evento, os artigos completos foram analisados.
3.2

Processo de mineração de textos

Para a mineração de textos, foi utilizado o software PreText 2 (LABORATORY OF
COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, 2013) para realizar os procedimentos de (1)
tokenização: divisão de texto contínuo em termos (tokens), removendo caracteres
indesejados como sinais de pontuação, separação silábica, marcações especiais e
números; (2) stemming: redução de cada token para o radical que o originou, utilizando
algoritmos de stemming; (3) remoção de stopwords: descarte de palavras que são muito
comuns no idioma utilizado, como pronomes, artigos, preposições, advérbios,
conjunções, e que, em princípio, não são relevantes para a caracterização do texto
analisado; e (4) análises n-grama: análise dos termos em sequência, por meio da união
de duas ou mais palavras consecutivas.
Todo o procedimento realizado com o PreText 2 foi parametrizado de forma a retornar
stems que estivessem presentes em, pelo menos, cinco artigos, com o intuito de reduzir
a diversidade de stems encontrados. Além disto, as análises foram limitadas aos 20
primeiros stems que mais ocorreram.
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3.3

Pré-análise dos termos minerados

O resultado obtido pelo PreText 2 gerou quatro grandes listas de termos, sendo a
primeira com os stems mais recorrentes em todos os artigos analisados, e as demais
referentes às análises 2-grama, 3-grama e 4-grama. Para identificação dos 20 termos
mais relevantes para a pesquisa, bem como a posição do primeiro termo relacionado à
saúde, foram identificados e retirados os stems referentes a expressões comuns em
produções científicas, mas que pouco acrescentam ao tema estudado (exemplo:
‘objetivo’, ‘pesquisa’, ‘figura’, ‘tabela’, ‘resultado’, ...). Nas análises referentes à junção
de mais de stem, foi alta a frequência de expressões referentes a nomes de instituições
acadêmicas e do próprio evento estudado, que também foram retiradas das análises.
4

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Inicialmente, aborda-se a distribuição dos 2062 artigos analisados pelas edições bienais
dos eventos, sendo a primeira ocorrida em 1990 e a última em 2013. O Gráfico 1
apresenta estes dados:
Gráfico 1 – Número de artigos de cada edição dos eventos de 1990 a 2013
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Fonte: elaborado pelos autores.

É possível identificar um ritmo de crescimento acentuado durante as seis primeiras
edições, que correspondem à primeira metade dos eventos analisados. Neste período, o
número de artigos aumentou de 22 para 115 da primeira edição (1990) para terceira
(1995), representando um aumento de 522,73%. Entre a terceira (1995) e a quinta
edição (1999), também houve um aumento significativo no número de artigos, passando
de 115 para 196. Embora muito menor que a taxa anterior, este crescimento representa
um aumento de 70,43% nos trabalhos apresentados.
O número de artigos, que se conservou constante nas duas edições subsequentes (2001 e
2003), não manteve o ritmo de aumento na segunda metade dos eventos analisados.
Embora o número de artigos tenha atingido seu ápice na edição de 2005, com 298
trabalhos, percebe-se uma retração nas edições posteriores. Sendo que se considerada a
última edição (2013), houve uma queda de 33,56% no número de trabalhos em relação a
2005. Comparando-se a primeira metade das edições com média de 113,33 artigos
(desvio padrão de 69,62) e a segunda, com média de 230,33 (desvio padrão de 35,14) é
possível apontar, de maneira geral, um aumento no número de trabalhos apresentados.
Além disso, estes dados indicam uma diminuição na variância dos valores apresentados
para cada edição, o que pode representar uma estabilização no número de artigos.
Quanto ao processo de mineração de texto, como primeiro produto da aplicação do
PreText aos resumos analisados, temos a formação dos stems, expressões que
representam o núcleo das palavras. Em relação aos termos mais utilizados, e a posição
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do termo saúde em relação a estes, segue a análise dos stems 1-grama, 2-grama, 3grama e 4-grama. As Tabelas 1, 2, 3 e 4 apresentam estes stems encontrados, a
frequência (fi) de cada um, e a quantidade (n) de resumos em que cada stem ocorre para
a amostra de 2047 artigos.
Para a análise dos stem 1-grama, foram obtidos 12486 stems. Destes, foram excluídos os
usualmente encontrados em resumos, como ‘estudo’, ‘pesquisa’, ‘artigo’, entre outros. Este
procedimento resultou nos seguintes 20 stems mais frequentes para 1-grama encontrados,
que representam temas adjacentes ou abordagens relacionadas ao acesso solar (Tabela 1).
Tabela 1 - 2-grama

Tabela 1- 1-grama
stems

fi

n

termic
24385
1515
temperatur
23224
1258
ambient
21524
1792
sol
19745
1512
confort
18392
1754
urban
14931
1088
projet
14342
1461
edifici
13234
1310
natural
10259
1245
model
10200
1208
energ
10050
1238
iluminaca
8895
812
intern
8850
1248
cidad
8665
1230
espac
8459
1123
desempenh
8316
1206
cal
8151
1103
edificac
8130
1294
period
8108
1246
climat
7724
1211
Fonte: elaborado pelos autores.

%
74,01
61,46
87,54
73,86
85,69
53,15
71,37
64,00
60,82
59,01
60,48
39,67
60,97
60,09
54,86
58,92
53,88
63,21
60,87
59,16

stems

fi

n

confort_termic
5394 1013
temperatur_ar
3369 561
radiaca_sol
3428 761
eficienc_energet
3085 691
desempenh_termic 3038 574
confort_ambiental
2903 874
ambient_constru
2673 976
iluminaca_natural
2622 461
umidad_relat
2530 552
luz_natural
2522 368
consum_energ
2513 595
ventilac_natural
1939 413
energ_eletr
1610 391
temperatur_intern
1479 334
temperatur_med
1386 420
veloc_vent
1174 320
ambient_intern
1174 452
iluminaca_artificial 1134 307
ar_condicion
1098 337
carg_termic
1054 313
Fonte: elaborado pelos autores.

%
49,49
27,41
37,18
33,76
28,04
42,70
47,68
22,52
26,97
17,98
29,07
20,18
19,10
16,32
20,52
15,63
22,08
15,00
16,46
15,29

A análise dos termos para 1-grama mais frequentes resultou na identificação de dois
grandes grupos. Como era de se esperar, tendo em vista que o evento ENCAC/ELACAC
tem como foco principal a área de Conforto Ambiental, no primeiro grupo ocorre a
predominância de termos relacionados a conforto térmico (“termic”, “temperatur”),
ocorrendo em 74,01% e 61,46% do total de artigos, respectivamente. O termo “sol”
(relacionado ao Sol) aparece na quarta posição de stem mais frequente. O único termo
encontrado entre as 20 primeiras ocorrências, diretamente ligado à adequação da
edificação ao bem estar do usuário é “confort”, que ocupa a quinta posição na lista de
stems. A proximidade de todos estes termos na relação de stems mais frequentes pode
sugerir que os estudos relacionados ao conforto em edificações priorizam a variável térmica,
obtida de forma passiva, por meio da exploração do sol como fonte renovável de energia.
Merece destaque a ocorrência do termo “iluminaca” na décima segunda posição, e do termo
“natural” na nona posição, possivelmente relacionados à obtenção de iluminação por meio da
exploração do acesso solar em edificações. No segundo grande grupo identificado para 1grama, verifica-se a ocorrência de termos relacionados a questões urbanísticas, (“urban”,
“projet”, “edifici”, “cidad”, “espac”, “edificac”), contabilizando 30% do total dos stems
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avaliados. Estes termos tratam da morfologia urbana e da geometria das edificações,
conceitos dialeticamente envolvidos no processo de favorecimento de condições físicas para o
aproveitamento dos benefícios oriundos do acesso solar. Quanto ao stem “saud”, relacionado
à saúde, este aparece na 643ª posição da listagem para 1-grama (de um total de 12486
posições), ocorrendo 940 vezes em 366 artigos (17,87% da população de artigos avaliada).
Para os stems 2-grama, (formados pela ocorrência de dois termos adjacentes), o software PreText
2 formou 65408 stems. Na Tabela 2, são apresentadas as 20 primeiras ocorrências encontradas.
De forma similar ao encontrado nos stems 1-grama, nos stems 20-grama há a predominância
de termos relacionados à área de Conforto Ambiental, com dez ocorrências relacionadas ao
conforto térmico (“confort_termic”, “temperatura_ar”, “radiaca_sol”, “desempenh_termic”,
“confort_ambiental”,
“umidad_relat”,
“temperatura_intern”,
“temperatura_med”,
“ar_condicion” e “carg_termic”), representando 50% do total de 20 stems avaliados.
O segundo grupo de termos identificado relaciona-se à questão da eficiência energética, com
quatro termos identificados (“eficienc_energet”, “consum_energ”, “energ_eletr”,
“iluminaca_artificial”), representando 20% do total de stems.
Quanto ao tema acesso solar, foram identificados termos relacionados à iluminação natural,
representado por três stems, representando 15% do total avaliados (“iluminaca_natural”,
“luz_natural”, “ambiente_inter”).
Tabela 2 - 3-grama
stems

fi

confort_ambient_constru
1084
umidad_relat_ar
1015
desempenh_termic_edificac
665
consum_energ_eletr
650
avaliaca_por_ocupaca
535
radiaca_sol_diret
499
clim_quent_umid
487
avaliaca_desempenh_termic
454
nivel_pressa_sonor
452
nivel_eficienc_energet
447
eficienc_energet_edificac
419
radiaca_sol_incident
306
tecnolog_ambient_constru
304
uso_ocupaca_sol
296
sistem_iluminaca_artificial
282
aproveit_luz_natural
277
sistem_condicion_ar
269
incidenc_radiaca_sol
263
habitac_inter_social
257
avaliaca_confort_termic
250
Fonte: elaborado pelos autores.

n

%

580
328
311
221
175
244
227
205
108
74
223
139
204
137
106
90
91
166
121
116

28,33
16,02
15,19
10,80
8,55
11,92
11,09
10,01
5,28
3,62
10,89
6,79
9,97
6,69
5,18
4,40
4,45
8,11
5,91
5,67

Quanto ao tema saúde, o primeiro stem
encontrado, relaciona-se a saúde pública
(“saud_public”) e ocupou a 3996ª posição
do total de 65408 stems 2-grama obtidos,
ocorrendo 55 vezes em 37 artigos (1,80%
do total de artigos avaliados).
Na sequência, são apresentados os
resultados para a análise 3-grama. Foram
formados 18690 stems para os artigos da
população avaliada; as 20 primeiras
ocorrências são apresentadas na Tabela 3.

Confirmando a tendência identificada na
análise dos conjuntos de stems 1-grama
e 2-grama, para 3-grama (18690
ocorrências) prevaleceram os termos
relacionados ao conforto térmico
(“umidad_relat_ar”,
“desempenh_termic_edificac”,
“radiaca_sol_diret”, “clim_quent_umid”,
“avaliaca_desempenh_termic”,
“radiaca_sol_incident”,
“sistem_condicion_ar”,
“incidenc_radiaca_sol”, “avaliaca_confort_termic”), com nove ocorrências, 45% do
total de stems avaliados.

O segundo grande grupo de stem 3-grama identificados são relacionados a conforto
ambiental e qualidade do ambiente construído (“confort_ambient_constru”,
“avaliaca_por_ocupaca”, “tecnolog_ambient_constru”, “habitac_inter_social”), 20% do
total de stems. Em terceiro lugar, foram identificados stems relacionados a eficiência
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energética (15% do total – “consum_energ_eletr”, “nivel_eficienc_energet”,
“eficienc_energet_edificac”). Por fim, temas relacionados a acesso solar e iluminação
representam 10% do total (“sistem_iluminaca_artificial”, “aproveit_luz_natural”).
O tema saúde surgiu no stem “saud_fisic_mental” de posição 6803 (em um total de18690),
ocorrendo 11 vezes em nove artigos. Isso representa 0,53% do total de artigos avaliados.
Tabela 3 - 4-grama
stems
nivel_eficienc_energet_edifici
eficienc_energet_edifici_comerci
confort_ambiental_eficienc_energet
temperatur_umidad_relat_ar
tecnic_qualidad_nivel_eficienc
qualidad_nivel_eficienc_energet
temperatur_ar_umidad_relat
confort_termic_espac_abert
habitac_unifamili_inter_social
diretriz_construt_habitac_unifamili
construt_habitac_unifamili_inter
bioclimat_brasile_diretriz_construt
zoneament_bioclimat_brasile_diretriz
avaliaca_desempenh_termic_edificac
estrateg_condicion_termic_pass
incidenc_radiaca_sol_diret
desempenh_termic_edificac_part
avaliaca_ruid_are_habit
iluminaca_natural_ambient_intern
reduca_consum_energ_eletr

fi

n

%

204 56 2,74
194 59 2,88
193 119 5,81
193 114 5,57
163 53 2,59
161 53 2,59
121 72 3,52
110 30 1,47
104 87 4,25
95 83 4,05
95 83 4,05
94 82 4,01
94 82 4,01
92 62 3,03
86 53 2,59
83 55 2,69
76 60 2,93
75 55 2,69
72 34 1,66
68 44 2,15

Fonte: elaborado pelos autores.

da amostra avaliada.

Por fim, são apresentados os
resultados obtidos para 4-grama
(Tabela 4). Foram obtidos 4291
ocorrências para 4-grama. O tema
conforto térmico permanece o mais
reincidente
entre
os
stems
encontrados
(“temperatur_umidad_relat_ar”,
“temperatur_ar_umidad_relat”,
“confort_termic_espac_abert”,
“avaliaca_desempenh_termic_edifica
c”,
“estrateg_condicion_termic_pass”,
“incidenc_radiaca_sol_diret”,
“desempenh_termic_edificac_part”),
com sete ocorrências (35% do total).
Em segundo lugar, seis termos
relacionados à eficiência energética
são
identificados
“nivel_eficienc_energet_edifici”,“efic
ienc_energet_edifici_comerci”,
“confort_ambiental_eficienc_energet
”, “tecnic_qualidad_nivel_eficienc”,
“qualidad_nivel_eficienc_energet”,
“reduca_consum_energ_eletr”,
representando 30% do total de stems

Habitação é o terceiro tema mais recorrente, com três ocorrências, 15% do total
(“habitac_unifamili_inter_social”,
“diretriz_construt_habitac_unifamili”,
“construt_habitac_unifamili_inter”). Já o tema iluminação e acesso solar aparece em quarto
lugar, com dois stems, 5% do total (Iluminação natural” e “iluminaca_natural_ambient_intern”) e por
fim, dois stems
(10% do total) tratam de assuntos relacionados a conforto ambiental
(“bioclimat_brasile_diretriz_construt” e “zoneament_bioclimat_brasile_diretriz”).

O termo saúde “iluminaca_relaca_saud_estar” (aparece na 4929ª posição da listagem
para 4-grama (de um total de 4291 posições), ocorrendo seis vezes em cinco artigos
(0,24% da população de artigos avaliada).

A partir da análise 5-grama, os resultados para as sequências de stems passaram a formar grupos
que não atendiam aos critérios de análise adotados, uma vez que não foi encontrada nenhuma
sequência de cinco stems que tenha ocorrido em pelo menos quatro artigos distintos.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É necessário considerar que os resultados obtidos estão condicionados aos critérios de
seleção e análise adotados; assim, a seleção dos artigos não abarca a totalidade das
publicações nacionais existentes relacionadas a acesso solar. Pelo fato do estudo não ser
estatístico, mas exploratório, os resultados não podem ser generalizados, devendo ser
entendidos unicamente como indicativos. Pelo mesmo motivo, a possibilidade de
explicação dos dados sob a ótica de estudos de mesma natureza é improvável. No
entanto, na medida em que as evidências encontradas foram apresentadas, poderão ser
submetidas a uma reflexão empírica, de forma a prover elementos necessários à
elaboração de hipóteses a serem testadas em pesquisas posteriores.
Ressalta-se que a mineração esteve focada neste estudo nos anais do ENCAC/ELACAC
desde sua primeira edição, uma vez que se pretendia verificar o interesse de
pesquisadores da área de arquitetura e do ambiente construído pelo assunto. Outro
enfoque, mais relacionado à área da saúde, poderia ser uma interessante alternativa para
embasar a argumentação exposta neste artigo, mostrando as lacunas existentes entre as
áreas e, dessa forma, justificar a necessidade da abordagem em futuras pesquisas.
Quanto às limitações do tema, cita–se duas, oriundas da metodologia adotada, que se
relacionam à operacionalização da pesquisa: a adoção do número mínimo de artigos
para que os stems fossem recuperados (4), e a quantidade de stems analisados para cada
n-grama (20). No entanto, estes parâmetros de análise poderão ser alterados, conforme a
necessidade, as condições, e os objetivos de pesquisas futuras. Uma terceira limitação a
ser citada é a dificuldade de se pretender vislumbrar determinada tendência tomando por
base apenas termos isolados e/ou adjacentes. Nesse sentido, certamente a visualização
da totalidade do contexto forneceria mais subsídios. No entanto, dada à inexistência
atual de outras técnicas que permitam a análise simultânea da quantidade de artigos
avaliada (2047), acredita-se que a forma como as evidências encontradas foram
apontadas não comprometa a validade do estudo.
Considerando-se o objetivo da pesquisa, pode-se relatar que quanto ao levantamento
sobre a produção científica nacional publicada nos anais do ENCAC/ELACAC
relacionada aos termos mais empregados, os mesmo são apresentados nas Tabelas 1, 2 e
3. De forma geral, os resultados obtidos permitiram observar a ocorrência de temas
relacionados ao acesso solar localizados três grandes grupos: questões relacionadas ao
conforto ambiental (com destaque ao conforto térmico), questões relacionadas ao
conceito de eficiência energética e questões relacionadas à iluminação.
Quanto à posição do termo saúde, o mesmo ocorre 940 vezes em 366 artigos para 1-grama
(17,87% do total); 55 vezes em 37 artigos (1,80% do total) para 2-grama; 11 vezes em nove
artigos para 3-grama (0,53%do total) e seis vezes em cinco artigos para 4-grama (0,24% do total).
Para a população avaliada (2047 artigos) somente 17,87% em algum momento cita o
termo saúde, em diferentes contextos. É relevante também a inexistência da ocorrência
de termos relacionados às moléstias que podem advir da falta de acesso solar, bem
como dos mecanismos biológicos envolvidos em regulação de ciclos naturais (como o
circadiano) e na produção hormonal (melatonina e cortisol).
Assim, a produção relativa às relações entre a forma de provimento de acesso ao sol, e quais
seriam as condições mínimas para a garantia da ocorrência satisfatória das funções biológicas
dos seres humanos permanece pouco explorada, ao se avaliar os resultados da população
estudada, trazendo a possibilidade de inferências em relação ao grau de interesse da comunidade
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científica acerca do tema, bem como diretrizes para a determinação de temas que carecem de
maior estudo, facilitando o alinhamento de pesquisadores da área acerca das possibilidades e
dos temas relevantes ainda pouco explorados.
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RESUMO
O processo de orçamentação na construção civil é fundamental para o sucesso do empreendimento. Como
procedimento usual, utiliza-se de planilhas orçamentárias para levantamento de quantitativos, nem sempre
compatibilizadas com o projeto e com o processo na construção. Tendo como base o cenário atual do
setor da construção civil e adoção de novas tecnologias para a representação de projetos, o Building
Information Modeling (BIM) vem assumindo um papel imprescindível na obtenção de produtos com
maior nível de confiabilidade projetual. Este artigo tem como propósito comparar o processo de
levantamento de quantitativos com base no método tradicional com a extração de informações de um
modelo BIM de obras civis. O método de pesquisa usado para o desenvolvimento do artigo foi o estudo
de caso da construção do Laboratório de Sustentabilidade e Segurança em Canteiros de Obras do
Departamento de Engenharia Civil da UFSCar. Os projetos arquitetônico e estrutural foram concebidos
em softwares 2D. Para fins de comparação, os projetos desta obra foram modelados para extração dos
quantitativos a partir do BIM e posteriormente foram comparados com os quantitativos calculados
manualmente. Foi utilizado para a modelagem o software Sketchup de propriedade da empresa Google.
Os resultados indicaram que os quantitativos extraídos do BIM apresentam um alto grau de confiabilidade
e que a grande maioria dos itens da planilha orçamentária pode ser extraída de forma automática por meio
do modelo BIM. Isto sugere que o BIM é uma ferramenta que não apenas facilita as atividades de projeto,
mas também contribui para outras atividades, como orçamento, eliminando os erros manuais comuns do
levantamento de quantitativos e colaborando para a qualidade do orçamento.
Palavras-chave: Building Information Modeling (BIM), Levantamento de Quantitativos, Orçamentação.

ABSTRACT
The budgeting process in construction is critical to the success of the venture. As usual procedure is used
for budget spreadsheets for quantitative survey, not always aligned to the design and construction
process. Based on the current situation in the construction sector and adoption of new technologies for
the representation of designs, the Building Information Modeling (BIM) has had an essential role in
obtaining products with the highest level of design reliability. This article aims to compare the process of
quantitative survey based on the traditional method with the extraction of information from a BIM model
of construction works. The research method used to develop the product was the case study of the
construction of the Laboratory for Sustainability and Safety in Construction Site of the Department of
Civil Engineering of UFSCar. The architectural and structural projects were designed in 2D software.
For purposes of comparison, this work designs were modeled for extracting quantitative from BIM and
later were compared with quantitative manually computed. Sketchup software owned by Google was
used for modeling. The results indicated that quantitative extracted from BIM exhibit a high degree of
reliability and the vast majority of items in the budget worksheet can be extracted automatically via the
BIM model. This suggests that BIM is a tool that not only facilitates project activities, but contributes to
other activities such as budget, eliminating common manual errors on the quantitative takeoff and helps
the estimating quality.
Keywords: Building Information Modeling (BIM), Quantitative takeoff, Budgeting.
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1

INTRODUÇÃO

No atual cenário empresarial, o valor de produtos e serviços é determinado pelo
mercado, se contrapondo ao passado, onde os mesmos eram estabelecidos em função do
lucro desejado ou esperado pelas empresas. Isso submete a indústria da construção civil
a buscar uma gestão de processos adequada, que tenha como foco a redução e/ou
eliminação de atividades que não agregam valor. Deste modo, o lucro passou a
depender, muito constantemente, da redução de custo, e com isso, a orçamentação, o
planejamento e a gestão de custos tem assumido um importante valor para a
sobrevivência das empresas atuantes neste ramo.
As empresas de construção civil vêm sendo obrigadas a evoluir em sua forma de
gerenciamento para garantir a sobrevivência no mercado. O atual cenário econômico
induz as empresas a adotarem o uso de novas tecnologias de informação e comunicação
e de novos modelos de administração, a fim de obter uma melhor produtividade,
rentabilidade e manter um bom nível de qualidade. Dentre as inovações tecnológicas se
destaca o Building Information Modelling (BIM).
O BIM vem assumindo um papel importante na obtenção de produtos com maior nível
de confiabilidade projetual, pois o mesmo pode contribuir para obtenção de projetos
com maior qualidade, com compatibilização de projetos, com melhor intercâmbio de
informações, com levantamento mais preciso de quantitativos, com a possibilidade de
simulação do planejamento, entre outros aspectos (EASTMAN, TEICHOLZ, SACKS,
& LISTON, 2014). Todos estes fatores contribuem para alimentar a precisão do sistema
de informação e, consequentemente, melhorar o processo de tomada de decisão.
Utilizado inicialmente na fase de análise de viabilidade do empreendimento, o
orçamento é uma de suas principais ferramentas gerenciais e possui diferentes
características ao longo do seu desenvolvimento. Pode ser determinado com base em
estimativas de custo (gerais ou por etapa de obra) ou ser detalhado de forma a
considerar todos os serviços da obra. Neste caso, deve-se fazer um levantamento
detalhado dos quantitativos de materiais, serviços e equipamentos envolvidos.
Para a concepção da base de quantitativos que serve ao orçamento utiliza-se de várias
informações, como os projetos executivos, os critérios de medição de áreas, volumes e
serviços, os índices de dimensionamento do trabalho e o conhecimento sobre a
tecnologia e técnica do serviço construtivo a ser executado. A demanda de serviços
apresentada para o orçamentista consiste de várias etapas, como leitura de projeto,
definição de critérios de medição, consulta a tabelas de indicadores de engenharia,
tabulação de números, coleta de preços, entre outros. Como procedimento usual, são
concebidas planilhas orçamentárias, que procuram registrar as medidas observadas
durante esta etapa da orçamentação. Porém, apesar da prática intensiva dessa forma de
se obter as quantidades de serviços e insumos, verifica-se o surgimento de inúmeros
problemas no processo de elaboração de orçamentos na construção civil, dentre eles
podem ser destacados: falhas e incompatibilidade de projetos, planejamento
inadequado, erros no levantamento de quantitativos, falta de informações sobre os
índices de dimensionamento, que podem ocasionar elevação nos custos de obra e um
processo de compras inadequado (MATTOS, 2006).
Para Andrade (2012), é visível a inconsistência direta entre os sistemas bidimensionais
de representação e a extração dos dados quantitativos em projetos. Para essa autora, a
contribuição do BIM na fase de levantamento de quantitativos resulta em três
vantagens: maior precisão com a extração automática das tabelas de quantitativos;
proporcionar maior necessidade de reflexão sobre a tecnologia da construção para o
projetista ou arquiteto; evolução da forma de projetar visando eficiência no processo.
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Para Santos et al. (2009), o levantamento de quantitativos pode ser realizado tanto
manualmente quanto eletronicamente, dependendo da preferência e das ferramentas
disponíveis pelo orçamentista. Para esses autores, os métodos tradicionais de se realizar
um levantamento incluem a medição de todos os elementos de um edifício, utilizandose da escala ou da leitura de medidas em projeto. Além ser um método que pode ser
considerado “tedioso”, requer muita atenção na transferência das medidas para a
planilha de quantitativos, gerando necessidade de um processo de conferência.
Segundo Sabol (2008), a estimativa de custo de projetos de construção começa
tradicionalmente com a quantificação - um processo demorado onde se é analisado
conjuntos impressos de desenho, ou mais recentemente, projetos em CAD. A partir
destas quantidades, os orçamentistas utilizam planilhas para obter o custo estimado do
projeto. Para essa autora, o processo de quantificação está sujeito a erro humano, tende
a propagar imprecisões, e consume uma considerável parcela de tempo – em torno de
50% a 80% do tempo do orçamentista num determinado projeto.
Assim, torna-se importante refletir sobre esta importante etapa do processo de
orçamentação. Este artigo tem como propósito analisar a contribuição do BIM para o
processo orçamentário de levantamento de quantitativos de obras civis, fazendo uma
comparação entre os dados obtidos via processo tradicional de leitura de projeto 2D
com o processo de medição por meio do BIM.
2

ORÇAMENTO

Segundo Barbosa et al. (2009), orçamentação é estabelecer, a partir do escopo e
cronograma, uma projeção de recursos monetários necessários para execução dos
serviços de um projeto, agrupados de forma a explicar, da melhor forma possível, o
custo total do projeto e sua apropriação no eixo do tempo. Portanto, o custo total deverá
ser subdividido em seus principais componentes, alocados nos pacotes de trabalhos,
contas de controle e produtos intermediários, ao logo do cronograma do projeto,
possibilitando ter uma referência para acompanhar a evolução do mesmo.
De acordo com Mattos (2006), de forma esquemática o orçamento tem três etapas de
trabalho: estudo das condicionantes, composição de custos e determinação do preço,
como descrito na Quadro 1.
Quadro 1 – Etapas do processo de orçamentação
ETAPAS
Estudo das condicionantes

Composição de Custos

Fechamento do orçamento

SUBETAPAS
- Leitura e interpretação dos projetos e especificações técnicas;
- Leitura e interpretação do edital;
- Visita técnica.
- Identificação dos serviços;
- Levantamento de Quantitativos;
- Descrição dos custos diretos;
- Descrição dos custos indiretos;
- Cotação de preços;
- Definição de encargos sociais e trabalhistas.
- Definição da lucratividade;
- Cálculo do BDI;
- Desbalanceamento da planilha.

Fonte: Mattos (2006)

Para Santos et al. (2009), os orçamentos tradicionais geralmente dividem os custos da
obra em custos diretos e indiretos. Os custos diretos são aqueles referentes aos insumos
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da obra, como, por exemplo, os custos de materiais, equipamentos, mão-de-obra e
encargos sociais, sendo os custos indiretos aqueles referentes à administração, ao
financiamento e aos impostos. Segundo esses autores, é importante que o orçamento
seja adequado à estratégia de execução do empreendimento e que possa ser
periodicamente atualizado.
3

BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)

Um empreendimento atualmente tem seu processo de implementação fragmentado em
várias disciplinas e a comunicação entre elas é baseada em papel e em 2D. Deste modo,
podem ser gerados erros e omissões nos documentos resultando em custos inesperados,
atrasos na data de entrega e eventuais litígios judiciais entre as diversas partes
envolvidas. Assim, o BIM é um dos esforços recentes para tratar esses problemas
(EASTMAN, 2014).
O BIM é conceituado por Eastman (2014) como uma metodologia de modelagem e
processos integrados para produzir, analisar e comunicar modelos com as informações
de edifícios. E tem como características principais o uso de modelos paramétricos e
facilitar a comunicação e colaboração entre os profissionais da construção civil. Através
da criação do modelo integrado virtual da construção, é possível integrar todas as
disciplinas e compreender todo o ciclo de vida da edificação, como também gerar de
forma automática, documentos, desenhos, quantitativos, entre outras informações
(EASTMAN, 2014).
O BIM atua em uma base de dados virtual possibilitando que qualquer alteração feita na
base reflita em todas as peças desenhadas, possibilitando que os participantes do ciclo
de vida do empreendimento possam visualizar o modelo, conseguindo facilmente
compartilhar e sincronizar informações (AZEVEDO, 2009).
A modelagem 3D vinculada ao orçamento é denominada como modelagem 5D e é
caracterizada por acrescentar o custo ao modelo virtual. Tendo com principal objetivo
obter o custo do empreendimento, aumentando a precisão durante a construção, tendo
menos desperdício de tempo e de materiais, e redução da quantidade de alterações
durante a execução das obras devido a maior conciliação das especialidades
(AZEVEDO, 2009).
De acordo com Witicovski (2011), o BIM não se caracteriza pelo uso de novas
ferramentas de software, mas por um novo enfoque de negócios e de uma nova estrutura
organizacional das empresas, que é configurada de uma forma inovadoro, onde as
pessoas trabalham juntas em um tempo real. Segundo a mesma autora, o uso estratégico
da tecnologia da informação e do BIM, mediante integração de dados, informação,
controle e processo deve ser analisado dentro do sistema gerencial inserido.
Desde modo, com a adoção do BIM pode-se gerar informações mais seguras para o
planejamento e o gerenciamento de custo do empreendimento possibilitando aos
gestores uma visão e compreensão facilitada dos prazos e custos do empreendimento.
4

METODOLOGIA

A metodologia usada para o desenvolvimento da pesquisa foi o estudo de caso da
construção do Laboratório de Sustentabilidade e Segurança em Canteiros de Obras do
Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A
escolha deste edifício foi motivada pela obrar possuir arquitetura simples, estrutura
convencional de concreto armado e pela mesma estar inserida dentro do Campus São
Carlos-SP, como destacado com o símbolo na cor vermelha na Figura 1. A edificação
estudada é caracterizada por ser uma obra térrea composta por duas salas com a
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concepção de laboratórios secos, como descritos na planta baixa e no corte ilustrado na
Figura 2.
Figura 2 - Planta baixa e corte

Figura 1 - Localização do laboratório

Fonte: Projeto em CAD 2D

Fonte: Google Maps

Foram utilizados neste estudo somente os projetos arquitetônico e estrutural que foram
concebidos em softwares CAD 2D para fins tradicionais de licitação e construção da
edificação. Para efeito de comparação, estes projetos da referida obra foram modelados
em 3D para entendimento do processo de extração dos quantitativos a partir do BIM.
Foram utilizados para a modelagem o software Sketchup de propriedade da empresa
Google. Posteriormente, os dados obtidos via modelo 3D foram comparados com os
quantitativos calculados manualmente que consideraram os critérios de medição
estabelecidos no edital de licitação e no manual descritivo da obra elaborados pelos
profissionais da Universidade.
Para a modelagem utilizou-se como base os projetos originais e foram seguidos os
passos descritos na Figura 3. Durante a modelagem verificou-se que era importante que
este passo a passo fosse estabelecido a partir da sequência tecnológica de construção de
forma a favorecer a extração dos quantitativos para compor a planilha orçamentária da
edificação.
Figura 3 - Passo a passo da modelagem em BIM
Modelagem
dos Elementos
Estruturais

Modelagem do
Terreno

Modelagem
dos Elementos
de Pisos

Modelagem
dos Elementos
de Vedação

Modelagem
dos Elementos
da Cobertura

Modelagem
das Esquadrias

Modelagem
dos Elementos
Externos

Fonte: Elaborado pelos autores

Para facilitar compreensão da comparação entre a forma tradicional com a forma BIM
de se quantificar materiais e serviço, foi atribuída uma escala de ordem gradual que vai
de Faltante (F), Parcial (P) e Equivalente (E) para cada item presente na planilha
orçamentária, seguindo o critério descrito na Quadro 2.
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Quadro 2 - Escala de ordem gradual para comparação dos orçamentos
GRAU

LEGENDA

DESCRIÇÃO

Faltante

F

Quando a informação gerada pelo modelo não contribui para o
levantamento de quantitativos do item orçado.

Parcial

P

Quando a informação gerada pelo modelo é parcial para o
levantamento de quantitativos do item orçado.

Equivalente

E

Quando a informação gerada pelo modelo se equivale ao
levantamento de quantitativos do item orçado.

Fonte: Elaborada pelos autores

5

RESULTADOS

A Figura 4 ilustra os elementos da obra que foram modelados no 3D seguindo o passo a
passo descrito anteriormente.
Figura 4 - Ilustrações do Processo de Modelagem

1 - Modelagem do
Terreno:

3 - Modelagem dos
Elementos de Vedação:
- Paredes.

6 - Modelagem dos
Elementos de Piso:
- Contra piso;
- Cimentado;
- Piso e
- Rodapé.

2 - Modelagem dos
Elementos Estruturais:
- Estacas;
- Blocos;
- Vigas de Fundação;
- Pilares;
- Vigas e
- Laje.
4 - Modelagem das
Esquadrias:
- Portas
- Janelas e
- Grades de segurança
nas janelas
7 - Modelagem dos
Elementos de Coberta:
- Platibanda;
- Madeiramento;
- Telhado,
- Cumeeira e
- Rufo.

8 – Modelagem dos
Elementos Externos:
- Calçada.

9 – Modelo Completo:

Fonte: Elaborada pelos autores

Para a comparação, além de obter o quantitativo a partir do modelo, foi feito uma
análise de como foi obtido o valor quantitativo na metodologia tradicional, para
conseguir um melhor entendimento e empregar as mesmas considerações no modelo,
como descrito na Figura 5.
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Figura 5 – Parte da planilha de comparativo entre as metodologias

ITENS

DESCRIÇÃO

CAMPARATIVO ENTRE AS METODOLOGIAS
TRADICIONAL
UND
OBTENÇÃO DO DADO

INFRAESTRUTURA
Estacas Strauss
Estaca tipo strauss - moldada no local,
3.1.1
diâmetro de 25,0 cm - sem armação
Estaca tipo strauss - moldada no local,
3.1.2
diâmetro de 32,0 cm - sem armação
3.2 Escavação Manual

AVALIAÇÃO

SKETCHUP
OBTENÇÃO DO DADO

3.0
3.1

Escavação Manual em campo aberto de
3.2.1 solo (exceto rocha), com profundidade
de até 2,00 m
3.3
3.3.1
3.4

3.5.1
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.7
3.7.1
3.8
3.8.1

3.8.2

3.8.3
3.9

O modelo informa o
comprimento do
componente

m³

Multiplicação das dimensões dos
elementos acrescidas de uma
medida destinada a área de
montagem das formas

P

Volume do elemento
acrescido do volume da área
necessária para fixação das
formas

m²

Mesma área de escavação

P

Área do elemento acrescida
da área necessária para
fixação das formas

m³

Ára de fundo dos elementos
acrescidas de uma medida
destinada a área de montagem
das formas, multiplicada pela
espessura do lastro

P

Área do elemento acrescida
da área necessária para
fixação das formas

m²

Área das faces dos elementos

E

A área das face de forma é
retirada diretamente do
modelo

Comprimentos dos aços
multiplicado pela sua respectiva
massa a cada metro

F

O software só da
informação de
comprimento, área e
volume, não da quilos.
Também não foi modelado
a armadura da estrutura

m³

Volume dos elementos

E

O modelo informa o volume
dos elementos

m²

Área das faces
impermeabilizadas

E

m²

Área das faces
impermeabilizadas

E

m²

Área das faces
impermeabilizadas

E

m³

Volume de escavação menos o
volumedo de concreto e do
lastro de cada elemento

P

Comprimento dos elementos
m

Regularização e apiloamento de fundo de
Regularização e compactação manual de
terreno com soquete
Lastro

3.4.1 Lastro de concreto

3.5

E

m

Forma para Fundações
Forma de tabua para concreto em
fundação com 2 reaproveitamentos
Aço para Fundações
Fornecimento de aço CA-60, diâmetro de
Fornecimento de aço CA-50, diâmetro de
Fornecimento de aço CA-50, diâmetro de
Fornecimento de aço CA-50, diâmetro de
Execução de corte, dobra, montagem e
colocação de ferragem na forma, aço CA50/60, em barra redonda com diâmetro
Concreto para Fundações
Concreto usinado fck = 25 mpa, inclusive
lançamento e adensamento
Impermeabilização das fundações
Chapisco traço 1:3 (cimento e areia
grossa), espessura 0,5 cm, preparo
mecânico da argamassa
Impermeabilização de superfície com
argamassa de cimento e areia (média),
traço 1:3, com aditivo impermeabilizante,
Impermeabilização de fundações,
baldrames, muros de arrimo, alicerces e
revestimento em contato com o solo Reaterro e Compactação

3.9.1 Reaterro manual de valas

kg
kg
kg
kg
kg

O modelo informa a área
das face que vai ser
impermeabilizada
O modelo informa a área
das face que vai ser
impermeabilizada
O modelo informa a área
das face que vai ser
impermeabilizada
Vai ser o volume escavado
menos a área do elemento
escavado

Fonte: Elaborada pelos autores

Para exemplificar, foram detalhados os serviço de escavação dos blocos e execução de
piso granilite. A Tabela 1 apresenta o levantamento de quantitativos dos blocos,
elaborado na forma tradicional. O serviço de escavação também consta desta tabela,
sendo que o critério de medição adotado foi acrescentar 0,60 m aos lados de cada bloco
como espaço para posicionamento das formas. O volume a ser escavado foi calculado
como o somatório do volume dos blocos com o espaço para o posicionamento das
formas, totalizando 21,02 m³.
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Tabela 1 – Quantitativo de escavação dos blocos (tradicional)
QUANTITATIVOS
DESCRIÇÃO
B01
B02

Comp

Larg

(m)

(m)

1,60 0,64
1,41 1,80
SUBTOTAL

Alt

Quant

(m)

un

0,55
0,70

4,00
4,00

V.
Conc
(m³)

V.
Escav
(m³)

2,25
4,72
6,98

6,55
14,47
21,02

(m²)

(m³)

F. de
Táb.
(m²)

8,32
15,93
24,25

0,36
0,72
1,08

9,856
14,45
24,30

Regula.

Lastro

Reaterro
m³

3,94
9,03
12,97

Fonte: Elaborada pelos autores

A Figura 6 mostra como foi feita a extração do volume dos blocos a partir do modelo
3D, onde os mesmos foram destacados. Com isso, pode-se observar na caixa
“Informações da entidade” do software que o volume dos blocos é de 6,986 m³.
Entretanto, verifica-se que o quantitativo de escavação não é obtido diretamente, pois o
volume dos espaços destinado ao posicionamento das formas não é representado na
figura, dado que não pode ser gerado pelo modelo. Com isso, nesta análise, foi atribuído
a este item o grau de “Parcial”, já que o modelo gerou parte da informação necessária.
Figura 6 - Quantitativo do volume dos blocos (BIM)

Fonte: Elaborada pelos autores

A planilha do levantamento tradicional de quantitativos da execução do piso granilite é
mostrada na Tabela 2, onde se pode notar que foi encontrado uma área total de piso de
93,38 m². Este total foi encontrado através do somatório das áreas de cada ambiente,
estabelecida por meio da multiplicação do comprimento pela largura dos mesmos.
Tabela 2 – Quantitativo de execução de piso granilite (Tradicional)
DESCRIÇÃO

Pisos 01 e 03
Piso 02

Quant.
Comp.
und
m
2,00
7,40
1,00
2,31
TOTAL

QUANTITATIVOS
Larg.
m
5,44
5,57

Fonte: Elaborada pelos autores
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Área
m²
80,51
12,87
93,38

Perimetro
m
50,16
11,18
61,34

A Figura 7 exibe a quantificação da execução do piso granilite gerada pelo modelo.
Deste modo, observa-se que a área encontrada para execução de piso é de 93,098 m²,
tendo uma diferença de 0,282 m² para o procedimento tradicional, explicada pelo fato
de não ter sido considerado os recortes dos pilares na quantificação tradicional. Para
este item foi atribuído o grau de “Equivalente”, já que o modelo gerou a informação
necessária. De forma semelhante, a quantificação do granite no rodapé também foi
considerada “Equivalente” nos dois processos.
Figura 7 – Quantitativo de execução de piso granilite (BIM)

Fonte: Elaborada pelos autores

Estendendo a análise para todos os itens da planilha orçamentária foram encontrados os
resultados de comparação apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 – Resultado da escala de ordem gradual
GRAU

NÚMERO DE ITENS

PERCENTUAL

Equivalente (E)

39

63,93 %

Parcial (P)

9

14,75 %

Faltante (F)

13

21,31 %

Número total de itens

61

100,00 %

Fonte: Elaborada pelos autores

Deste modo, constatou-se que em 63,93% dos itens o modelo BIM forneceu a
informação “Equivalente” (E) ao item da planilha orçamentária tradicional,
demostrando a contribuição do modelo BIM para o processo de levantamento
quantitativo, pois os mesmos são extraídos diretamente do modelo e tem um grau de
precisão mais elevado.
Os itens “Parcial” (P) e “Faltante” (F) que tiveram 14,75% e 21,31% respectivamente,
não podem ser considerados um grande percentual de itens não favoráveis ao BIM.
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Entende-se que os percentuais de incompatibilidades podem ser reduzidos se o grau de
detalhamento do modelo for aumentado.
CONCLUSÃO
Os resultados indicaram que os quantitativos extraídos do BIM apresentam um
significativo grau de confiabilidade e que a maioria dos itens da planilha orçamentária
pode ser extraída de forma automática por meio do modelo BIM. Isto sugere que o BIM
é uma ferramenta que não apenas facilita as atividades de projeto, mas também
contribui para outras atividades, como para a etapa de levantamento de quantitativos do
orçamento, eliminando alguns erros manuais comuns desta etapa e colaborando para
uma melhor qualidade do orçamento.
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RESUMO
Este trabalho buscou analisar métodos e técnicas de reconhecimento e diagnóstico de áreas de habitação
de interesse social a partir do conceito de Tecnologias Sociais (TS), sendo estes desenvolvidos para um
processo de requalificação urbana participativa de áreas social e ambientalmente vulnerável. Decorreu de
um processo de revisão dos procedimentos adotados junto à etapa de diagnóstico do espaço a ser
requalificado, observando-se as possibilidades de serem aperfeiçoados através do uso de tecnologias de
informação e comunicação. Com este enfoque, algumas ferramentas digitais, tais como Mapas
Conceituais, Nuvens de Palavras e Mapas Colaborativos, foram experimentadas buscando otimizar a
realização de um Diagnóstico Rápido Urbano Participativo (DRUP). A estruturação e a disponibilização
de um aplicativo para o desenvolvimento de Mapas Mentais através de interface tátil, assim como o
desenho de instalações digitais, de caráter lúdico e educativo, utilizando-se de interfaces naturais e de
realidade aumentada, configuram-se como outras estratégias para facilitar o diálogo entre universidade e
comunidade, também como etapas prévias ao projeto de requalificação. Para compreender o significado
de tais estratégias frente ao conceito de TS, cada uma delas foi analisada sob a sua potencialidade de
promover a autonomia coletiva, baseando-se em um conjunto de diretrizes de tecnologias sociais
produzido no âmbito de um projeto desenvolvido por uma rede de pesquisadores advindos de oito
instituições públicas brasileiras. Levou-se em consideração que tais diretrizes haviam sido elaboradas
para o desenvolvimento de TS focado especificamente na produção e melhoria da qualidade da moradia,
observando-se então a pertinência de transpor estes parâmetros ao estudo em questão. Como resultado
tem-se a análise e a delimitação de um método de avaliação das estratégias de diagnóstico referidas, além
de um referencial para o desenho de novas estratégias que objetivem o desenvolvimento de TS num
contexto de habitação de interesse social.
Palavras-chave: Tecnologia Social. Requalificação urbana. Representação gráfica digital. Habitação de
Interesse Social.

ABSTRACT
This paper has aimed analyze methods and techniques for recognition and diagnostics areas of social
housing from the concept of Social Technologies (TS), which are developed for a process of participatory
urban upgrading of social and environmentally vulnerable areas. Ran from a process of review of the
procedures adopted by the diagnostic space to be requalified observing the possibilities of being
perfected through use of information and communication technologies. With this approach, some digital
tools such as Concept Maps, Word Clouds and Collaborative Maps, were tried seeking to optimize the
execution of an Participative Urban Fast Diagnosis (PUFD). The structuring and the making available of
an app for the development of Mind Maps through tactile interface, as well as the design of digital
installations, ludic and educational character, using natural interfaces and augmented reality, are
configured as other strategies to facilitate dialogue between university and community, as well as prior
steps to the requalification of project. To understand the significance of such strategies towards the
concept of ST, each was analyzed in its potential to promote collective autonomy, based on a set of
guidelines for social technologies produced under a project developed by a network of researchers
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coming from eight brazilian public institutions. We took into account that such guidelines had been
drawn up for the development of ST focused specifically on the production and improving the quality of
social housing, then noting the relevance of transposing the parameters involved in the study in question .
As a result it has been evaluating and defining a method for evaluation of the strategies mentioned, as
well as a reference for the design of new strategies that aim at the development of ST to the
redevelopment of urban space in the context of SIH.
Keywords: Social technology. Urban requalification. Digital graphic representation. Social Interest
Housing.

1

INTRODUÇÃO

No âmbito de projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos em um contexto
específico da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), tem-se estruturado ações
dirigidas ao propósito de apoiarem o processo de diagnóstico de espaços urbanos de
moradia a serem requalificados. Estas ações, especialmente pensadas para
requalificação em contextos de áreas urbanas social e ambientalmente vulneráveis, têm
sido revisadas frente ao reconhecimento das possibilidades de inserção de Tecnologias
de Informação e Comunicação (TIC), juntamente com a representação.
Junto a estas ações foram configurados e estão sendo testados, no contexto da região da
Balsa, localizada na cidade de Pelotas, alguns dispositivos que objetivaram facilitar os
procedimentos participativos de diagnósticos até então adotados. Essa região é
constituída de habitações informais, localizadas em área de grande fragilidade
ambiental, e atualmente em processo de regularização e requalificação urbana,
Todas as ações foram fomentadas e financiadas dentro do projeto da Rede Finep de
Moradia e Tecnologia Social (Rede Morar TS). A referida rede é formada por oito
instituições públicas brasileiras cuja principal meta foi a de buscar dar relevância às
tecnologias sociais relacionadas a áreas de Habitação de Interesse Social (HIS) e
ambientalmente vulnerável. Um dos principais produtos deste projeto, sistematizado
por Kapp e Cardoso (2013), foi o estabelecimento de um marco teórico para guiar as
ações da rede, partindo da revisão do conceito de Tecnologia Social (TS).
O estudo relatado no âmbito deste artigo refere-se a uma das linhas de pesquisa da rede
que buscou desenvolver métodos e técnicas de reconhecimento e diagnóstico de áreas
urbanas de HIS a partir das TS, empregando TIC em ferramentas de apoio à gestão do
processo de requalificação urbana participativa destas áreas.
O Quadro 1 delimita diretrizes para o desenvolvimento de TS dirigidas à melhoria e à
produção de moradias, pontuadas por Kapp e Cardoso (2013). Na coluna da esquerda,
está a lista das diretrizes. Na coluna da direita, um recorte da caracterização de cada
uma destas diretrizes, a partir do propósito de subsidiar uma interpretação das mesmas
como parâmetros de análise para categorizar estratégias, frente ao conceito de TS.
Quadro 1 – Diretrizes para o desenvolvimento de TS
Diretrizes
Autonomia coletiva

Características
Na produção social do espaço é a diretriz que norteia todas as demais.
Autonomia significa a possibilidade concreta, política, econômica, social e
cultural, de determinar o processo da habitação e seus produtos. O potencial
de aumento da autonomia é um critério de qualidade de uma tecnologia social,
ao passo que a redução da autonomia, é um critério de desqualificação de uma
tecnologia como social.
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Catalisação de processos
coletivos

Ênfase em processo de mobilização e organização populares, para transformar
grupos em coletividades auto-organizadas.

Valorização de confronto O exercício do confronto afasta do mero participacionismo, possibilitando
uma compreensão das reais divergências de interesses, eventualmente
iniciando cadeias de experiências que desemboquem em conquistas e não
apenas em concessões.
Valorização dos
pequenos ganhos de
autonomia

Em lugar da opção entre soluções pragmáticas conservadoras e ideais
emancipatórios inalcançáveis, trata-se, em cada caso, de formular ações que
respondam às urgências, deixando o máximo de abertura para
desenvolvimentos e transformações ao longo do tempo.

Fortalecimento de
arranjos cooperativos na
construção civil

Visa favorecer relações de produção em que também os trabalhadores
adquiriam maior autonomia para ampliar suas atuação política e suas
qualificações específicas.

Concepção da moradia
como um processo

Não restrito à sequência convencional de projeto, construção e uso é outra
consequência da autonomia, considerando o seu prolongamento no tempo. Ela
implica soluções construtivas e organizacionais radicalmente flexíveis,
adaptáveis, evolutivas.

Contextualização crítica

Decorre da consciência de que tecnologias não seguem uma lógica apartada
das sociedades e dos grupos em que se desenvolvem. Contrapõe à crença de
que tecnologias podem ser como que transplantadas de um contexto a outro.

Fonte: autores (2014) a partir de Kapp e Cardoso (2013).

2

ESTRATÉGIAS DE DIAGNÓSTICOS DE ÁREAS DE HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL

Inicialmente a inserção de tecnologias digitais foi experimentada junto à aplicação de
um Diagnóstico Rápido Urbano Participativo (DRUP) 1, explorando recursos de
sistematização e visualização de dados, tais como Mapas Conceituais, Nuvens de
Palavras e construção de Mapas Colaborativos. Tais recursos foram validados como
facilitadores, utilizando-se então de linguagens visuais, para promover o
autorreconhecimento da comunidade envolvida.
Paralelamente, na medida em que foi ocorrendo o reconhecimento das possibilidades de
uso de tecnologias avançadas de representação e de visualização, tais como as interfaces
naturais, sejam táteis ou por captura de movimento, outras ações foram sendo
estruturadas e foram sendo construídas novas alternativas de participação apoiadas em
tecnologias digitais.
Dentre elas está o desenvolvimento de uma interface digital e tátil, para dispositivos
móveis, que permite a produção de mapas mentais, partindo-se do método de Kevin
Lynch. Denominou-se MAPA MENTAL DIGITAL. Utilizando-se dos cinco principais
elementos (vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos) indicados por Lynch (2010), o
aplicativo possibilita o registro de como as pessoas percebem e organizam informações
quando se deslocam pelo espaço urbano, constituindo leituras sobre a cidade. A Figura
1 representa a interface desse aplicativo, com o qual, além da possibilidade de apenas
1

O Diagnóstico Rápido Urbano Participativo teve inicio com o Marco Lógico, metodologia desenvolvida
em 1969 pela empresa de consultoria Practical Concepts Incorporated – PCI, que buscou objetivar as
pesquisas feitas pela United States Agency for International Development. Após ser abundantemente
utilizado e difundido pela Sociedade Alemã de Cooperação Prática – GTZ, o Marco Lógico foi
modificado através de uma consultoria especializada contratada pela GTZ com finalidade de criar um
sistema de gestão de projetos que pudesse ser utilizado independentemente do setor de atuação, deste
modo surge o método ZOOP; método que possibilita a operação de um pensamento estratégico, a se
preocupar com o amanhã, considerando onde se quer chegar e como (BROSE, 2010).
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transpor a prática tradicional de registros de mapas mentais para o espaço digital, é
possível incrementar o processo sobrepondo os esquemas sobre mapas geográficos. Esta
estratégia procurou facilitar um pouco mais os meios representacionais em um processo
de autorreconhecimento de um contexto urbano.
Figura 1 – Interface do aplicativo do MAPA MENTAL

Fonte: autores (2012).

Outro tipo de dispositivo, próprio também para ações tutoradas, foi o que se denominou
de MOTIVAÇÃO. Trata-se de uma proposta lúdica, de transformação de uma
fotografia que retrate uma situação problemática do espaço urbano, identificada pela
própria comunidade através de um DRUP. Esta proposta envolve um processo
formativo de edição de imagens digitais. Após a edição das fotografias, de acordo com
os propósitos dos estudantes, a proposta se configura como um jogo e foi desenhada
tanto para uso em telas de computadores, tablets ou para captura de movimento (para
dispositivos como kinect), sendo dirigido aos estudantes de escolas da comunidade em
questão.
O processo de edição das fotografias configurou-se com a possibilidade de
transformação da fotografia através da remoção ou adição de alguns elementos, com o
propósito de requalificação do cenário urbano. Como exemplificado na Figura 2, criouse a interface do aplicativo MOTIVAÇÃO - na linha superior: interface de acesso e
seleção do cenário; na linha inferior: seleção do tipo de ação e visualização do cenário
transformado.
Figura 2- Interface do aplicativo MOTIVAÇÃO.

Fonte: autores (2013)
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Na proposta atual do aplicativo existem quatro tipos de ações possíveis, a partir da
captura de movimento (tátil ou visão por câmera), representadas por: uma lata de lixo,
para a remoção; uma indicação de caminhos (para ações sobre as vias); uma árvore,
para selecionar tipos de vegetação próprios da região; um banco, para selecionar tipos
de elementos urbanos, todos eles decorrentes de um DRUP.
Com o mesmo tipo de propósito de transformação de uma cena através de prospecções
sobrepostas às imagens reais, estão sendo experimentadas ações que se utilizam das
técnicas de realidade aumentada, intitulado de CENÁRIOS MOTIVACIONAIS. Tais
cenários se constituem a partir de dados obtidos em um diagnóstico sobre as tendências
espontâneas de transformação urbana, específicas do contexto estudado. Até então os
estudos realizados tem envolvido a observação das evoluções do cenário urbano frente
aos parâmetros de adensamento e de arborização.
Os dados para as representações foram gerados a partir da análise do tipo de ocupação
do solo, da presença ou não de arborização e da identificação dos tipos de construções
recorrentes em uma determinada rua do bairro estudado. Entretanto, o método proposto
para a construção destes CENÁRIOS MOTIVACIONAIS considera a necessidade de
que estes dados sejam confrontados com a explicitação dos desejos dos moradores em
efetivamente seguirem tais padrões. As experimentações ainda não contemplaram este
momento, tendo sido identificados apenas os padrões de adensamentos mais recorrentes.
Considerou-se como representativa para a rua em questão a moradia assobradada,
exemplificada à esquerda da Figura 3. Apoiando-se em Monteiro (2011), os cenários
foram construídos com base neste tipo de habitação, identificada então no próprio
contexto urbano. Essa foi considerada como tendência de expansão das moradias ao
longo da rua, ilustrada em seu perfil atual ao centro da Figura 3. A imagem, da direita
desta mesma figura, representa a simulação do perfil, caso todos os demais moradores
adotassem este tipo como padrão de adensamento. A comparação dos cenários
permitirá observar a possível substituição de arborização ou impossibilidade de
incremento destes elementos nas áreas ainda existentes de recuos das moradias em
relação ao alinhamento predial, tendo-se em conta que o padrão de tendência de
crescimento que está sendo adotado não oferece um recuo mínimo para a arborização
junto à testada do lote. No caso em questão a caixa da rua é estreita, dificultando o uso
de arborização junto ao espaço da calçada.
Figura 3 –Configuração do CENÁRIO MOTIVACIONAL

Fonte: À esquerda, autores (2013); No centro, Google Street View. Acesso em 12/11/2013; À direita,
autores (2014).

Desta maneira, o método intitulado CENÁRIOS MOTIVACIONAIS propõe que através
de realidade aumentada, os moradores de um contexto específico possam visualizar as
opções de crescimento de cada moradia e discutir como esta opção impacta tal contexto.
A Realidade Aumentada (RA) de acordo com Kirner e Tori (2006) caracteriza-se pela
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sobreposição de objetos virtuais ao espaço real ou físico. Os cenários são produzidos
através da simulação do adensamento considerando a máxima ocupação do lote com a
edificação, e através da introdução de elementos de vegetação. Com isto o método
propõe simular os resultados das escolhas individuais e seu impacto sobre os espaços
coletivos e públicos. Este método foi testado com alguns moradores da rua estudada,
entretanto, apenas para validar o funcionamento da tecnologia. Observou-se a
viabilidade de uso da técnica de RA no local em questão, a partir de aplicativos de uso
gratuito. O caráter, por um lado, lúdico e, por outro, formativo que envolve o uso desta
estratégia foi também observado, apontando aspectos importantes a serem explorados
em processos que dependem do envolvimento efetivo da comunidade. A surpresa e a
curiosidade de compreender a visualização de elementos virtuais sobrepostos ao
ambiente físico, por si só, despertou para a participação. Todas as estratégias aqui
apresentadas pressupõem um processo participativo, entre comunidade e universidade,
para a requalificação do espaço urbano. Entretanto, o caráter participativo atribuído a
cada uma das estratégias não pressupõe serem caracterizadas como tecnologias sociais,
buscando-se assim analisa-las sob tal perspectiva.
3

JUSTIFICATIVA

A melhoria da qualidade habitacional e o acesso aos serviços urbanos em bairros
informais é um processo de difícil gestão, envolvendo desafios nas respostas técnicas e
participação dos residentes. No entanto, a realidade nas áreas precárias das cidades é de
baixa participação, cooptação pelos políticos locais ou pelos poderes paralelos do trafico
e da contravenção. Aumentar a consciência de sua condição de vida na casa e na cidade
e, segundo Kapp e Cardoso (2013) “... transformar estes grupos em coletividades autoorganizadas é, portanto, um objetivo primário das tecnologias sociais para a moradia”.
Num país em que o acesso às mídias digitais está passando por uma rápida
transformação, com o número de celulares superando o de habitantes, o acesso
facilitado ao credito para compra de equipamentos e a disseminação e popularização de
aplicativos gratuitos, já é possível propor métodos e técnicas participativos modificados
pela presença da tecnologia digital. Entretanto, nessa experimentação, faltava o
cruzamento deste marco conceitual sobre as Tecnologias Sociais com os métodos e
técnicas participativos, onde a tecnologia de informação e comunicação entra como um
recurso de qualificação e acessibilidade. Esta é a justificativa desta reflexão.
4

OBJETIVOS

No contexto de requalificação do espaço urbano tanto a ser projetado como construído,
especificamente voltado à Habitação de Interesse Social (HIS) a partir de TS, este
trabalho estabelece uma reflexão sobre o significado de cada uma das ações. Para isso,
faz-se uma reflexão frente aos parâmetros de TS estabelecidos no âmbito da Rede
Morar TS que se insere este trabalho. Deve-se destacar que tais parâmetros foram
elaborados especificamente para o desenvolvimento de tecnologias sociais de melhoria
e produção da moradia, entendida aqui em seu sentido mais amplo de direito a cidade.
Neste trabalho busca-se observar a aplicabilidade destes parâmetros para avaliar ações
específicas, de criação de ferramentas de participação que utilizam tecnologias digitais
de informação e comunicação a partir de TS, dirigidas para o diagnóstico de áreas
habitacionais de interesse social degradadas., visando sua requalificação.
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5

MATERIAS E MÉTODOS

A pesquisa assume um caráter exploratório, por buscar compreender o potencial de TS a
ser atribuído a cada estratégia adotada, e também um caráter aplicado, por propor uma
aplicação efetiva dos resultados, no sentido de estabelecer um referencial para a
estruturação de novas estratégias que considerem o conceito de TS.
O estudo foi desenvolvido a partir de três etapas: a) Identificação de um referencial de
análise, através de um processo de revisão bibliográfica; b) Análise das estratégias
participativas frente ao referencial adotado, partindo-se das descrições das estratégias e
aplicando-se o referencial de análise, no sentido de categorizá-las ou não como
tecnologias sociais e c) Sistematização das reflexões, tanto sobre a pertinência do
referencial adotado para esta aplicação específica como para estabelecer um referencial
para a estruturação de novas estratégias.
6

INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVAS FRENTE AO REFERENCIAL DE TS

Efetuou-se, considerações sobre cada uma das estratégias de diagnóstico participativo
frente a cada um dos parâmetros de categorização de TS delimitados a partir de Kapp e
Cardoso (2013). Como estas estratégias foram sendo construídas de forma simultânea a
elaboração do marco teórico da Rede Morar TS, cabe agora avaliar a pertinência (ou
não) dos parâmetros para cada uma das três estratégias, participativas, para o
diagnóstico de áreas de HIS degradadas, desenvolvidas com o uso intensivo de
tecnologias digitais, como identificado no Quadro 2. De acordo com Kapp e Cardoso
(2013), expresso na primeira linha do quadro 1, a diretriz “autonomia coletiva” norteia
todas as demais. A partir desta consideração interpretou-se, no âmbito deste trabalho, a
“autonomia coletiva” como um medidor de TS. Tendo-se assim seis parâmetros
indicadores para pontuar uma ação em seu grau de TS, sendo que o atendimento ao
conjunto de todas as diretrizes é que atribui a potencialidade de TS a uma ação.
Quadro 2 – Análise das Estratégias frente aos Indicadores de TS
Indicadores de TS
(KAPP;
CARDOSO, 2013)
Catalisação de
processos coletivos

Análise das potencialidades das Estratégias
MAPA MENTAL
MOTIVAÇÃO
CENÁRIOS
DIGITAL
MOTIVACIONAIS
O mapa mental auxilia a
comunidade a reconhecer
seus pontos de encontro, as
referências, os marcos que
auxiliam a sensação de
localização, os limites de
seu território, suas zonas
homogêneas ou a
diversidade de suas partes,
a estabelecer a hierarquizar
as vias segundo sua
utilização. A concepção de
um mapa mental coletivo
auxilia a identificar os
lugares de maior
importância e significado
para a comunidade como

A ideia de que a
comunidade selecione os
cenários problemáticos
(através de fotos) e possa
transformá-los
virtualmente, poderá
construir -se numa
“imagem prospectiva
coletiva”, alternativa,
motivando sua efetiva
transformação. Por
exemplo, com o caso da
eliminação de um
depósito clandestino de
lixo, que depende
exclusivamente de uma
postura coletiva.
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Os cenários construídos
incentivam e dinamizam
a postura coletiva de
poder requalificar o
espaço urbano através de
ações que são
individuais. Desde a
ampliação da moradia,
plantio de árvores no
recuo, a não adoção de
muros opacos, etc.

um todo.
Valorização de
confronto

Pode promover, por
exemplo, o confronto
entre uma proposta de
colocar em um
determinado espaço
"goleiras de futebol” ao
mesmo tempo em que
outro grupo queira
modificar o cenário com
outros equipamentos,
como equipamentos de
recreação infantil (caixa
de areia, escorregador,
etc.).

Os cenários tem a
oportunidade de
promover o confronto
sobre as perspectivas de
adensamento, por
exemplo, de usuários,
que tem a ideia fixa de
construir o muro fechado
e outros que
compreendem a
qualidade do espaço com
vegetação, mesmo
pagando o preço
(talvez...) da falta de
segurança.

Valorização dos
Promoção da apropriação
pequenos ganhos de da tecnologia de mapas
autonomia
mentais como ferramenta
de resolução de problemas
cotidianos, como, por
exemplo, escolher o traçado
de um novo caminho, ou
como identificar qual é o
centro do bairro que deverá
receber investimentos
prioritários para sua
requalificação.

Proposta de oferecer uma
formação para que a
edição das fotos seja
realizada pela própria
comunidade. Desta
maneira, a estratégia seria
de caráter educativo e a
própria formação confere
algum ganho de
autonomia.

A ação está propondo
exatamente a
conscientização da
comunidade sobre as
consequências sobre o
urbano, da transformação
do espaço da moradia. O
fato de tomar decisão
com critério pode ser
sinônimo de autonomia.
Critério construído a
partir das simulações de
realidades possíveis.

Fortalecimento de
arranjos
cooperativos na
construção civil
(acrescido de
arranjos
cooperativos com a
gestão pública)

O aplicativo pode ser
utilizado para campanhas
para promover ações
conjuntas entre os
moradores e o poder
publico, inserindo os
diversos atores e suas
capacidades e
responsabilidades de
“modificar" os cenários.

A rua é um espaço
público que pode ser
cuidada e configurada de
maneira cooperativa.
Especialmente a calçada,
com as pré-visualizações,
poderia ser planejada e
construída a partir de
arranjos cooperativos.

A cena a ser
“transformada” poderá ser
a própria moradia
acrescentando uma
melhoria, uma cobertura,
uma abertura ou mais
cômodos.

Entende-se o processo de
configuração do espaço
urbano ao longo do
tempo, dependente do
processo de concepção
da moradia e de seu
diálogo com o urbano.

Concepção da
moradia como um
processo

Contextualização
crítica

A espacialização da
informação pode auxiliar à
explicitação dos diversos
modos como os indivíduos
do grupo enxergam e
interpretam a mesma
realidade da moradia e sua
inserção urbana.

Se em vários mapas
mentais aparece a
indicação, por exemplo, de
uma determinada rua ou
zona ser apontada como a
de maior movimento, de
maior convergência. Este
processo auxilia a escolha
da população sobre quais
são os lugares da
coletividade que devem ser
qualificados.

A promoção da participação da comunidade pode ser facilitada através de
estratégias lúdicas e formativas. Todas as estratégias partem da realidade concreta e
específica de cada contexto a ser requalificado. Por outro lado, todas as tecnologias
não estão sendo transplantadas de outras realidades sem a adequada
contextualização. Por exemplo, se a escola não tem telas toutch, o uso do mouse é
incrementado. Se a comunidade demonstra o uso de celulares com câmera, as
capacitações são realizadas voltadas para o uso de tais dispositivos.

Fonte: autores (2014)
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7

SISTEMATIZAÇÃO DAS REFLEXÕES: A PERTINÊNCIA DO
REFERENCIAL ADOTADO E A CATEGORIZAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS

As reflexões registradas sobre as potencialidades das três estratégias de diagnósticos
para áreas de HIS ambientalmente degradadas listadas neste estudo frente a cada um
dos indicadores de TS, no Quadro 2, permitem considerar a pertinência do referencial
adotado. Os parâmetros utilizados junto às diretrizes de Kapp e Cardoso (2013) foram
transpostos ou até mesmo reinterpretados, talvez não correspondendo com o propósito
original de tais diretrizes. Entretanto, o exercício desta reflexão permitiu ampliar a
percepção sobre os potenciais de cada estratégia e problematiza-los. O fato de
compreender possibilidades frente a cada um dos indicadores de TS, e com isto observar
potencialidades para efetivamente promover a “autonomia coletiva”, nos permite
atribuir “algum” grau de TS a cada uma das estratégias, o que poderá ser verificado em
um futuro, após a sistematização dos resultados de um conjunto de experimentações.
A reflexão sobre o MAPA MENTAL DIGITAL reforçou a importância da palavra
chave que anteriormente era utilizada para destacar seu objetivo principal,
autorreconhecimento. O conhecimento sobre o território onde se insere a moradia,
sobre as relações desta com o entorno imediato, entre bairro e cidade, construídos de
forma coletiva, podem promover a autonomia do grupo.
A análise dos aplicativos MOTIVAÇÃO e CENÁRIOS MOTIVACIONAIS destacou o
potencial de auxílio à comunidade a visualizar seus espaços de forma distinta da
realidade do cotidiano, promovendo a reflexão sobre a necessidade de uma ação
coletiva ou para o coletivo. Ambos promovem a conscientização das consequências das
ações individuais para a paisagem urbana e a necessidade de uma ação coletiva ou para
o coletivo. As palavras chave anteriormente utilizadas para destacar as potencialidades
destas estratégias, lúdico e formativo, foram associadas aos parâmetros de
contextualização crítica. Observou-se que estas características podem ser consideradas
especialmente úteis para promover o envolvimento da comunidade. Através do lúdico é
possível facilitar processos formativos, os quais podem promover a aquisição de
critérios para reivindicar direitos e reconhecer deveres, de maneira coletiva e autônoma.
Entretanto, deve-se destacar que todas as considerações partem do pressuposto da ação
ativa da Universidade a qual deve garantir a infraestrutura para a aplicação da estratégia
e para a transferência de conhecimento para que, na medida do possível, possam utilizálas de maneira autônoma também. Neste caso, o MAPA MENTAL DIGITAL é o que
mais propicia a esta autonomia. A MOTIVAÇÃO e os CENÁRIOS MOTIVACIONAIS
são dependentes de prospecções sobre uma realidade concreta caracterizada em um
momento específico. Exigem processos formativos mais avançados da comunidade,
para que ocorra um uso de maneira autônoma. Ao longo desta reflexão foram também
sendo apontadas características das estratégias associadas mais diretamente ao uso das
tecnologias digitais, que talvez reforcem a possibilidade de valorizar “pequenos ganhos
de autonomia” tais como:
1. Promover a compreensão de que a espacialização da informação auxilia a
explicitação dos diversos modos como os indivíduos do grupo enxergam e interpretam a
mesma realidade da moradia e sua inserção urbana. Atribui-se ao poder do espaço como
linguagem, ao poder da imagem e ao poder da antecipação de cenários que a tecnologia
digital propicia.
2. Promover o reconhecimento e a apropriação das novas tecnologias. As três estratégias
pelo simples fato de trabalharem com o propósito de inserção de tecnologia, poderiam
ser consideradas como uma ação para promoção de inclusão digital.
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3. Promover uma motivação para que moradores de um mesmo contexto urbano se
mobilizem para a configuração de um determinado cenário real. A tecnologia permite
uma antecipação do futuro.
4. Promover diversão e formação. Há também o propósito de cada estratégia querer
envolver efetivamente a comunidade através de experiências lúdicas ou formativas
como “estratégia” de ação. E por isto são chamados de estratégias. Abrir espaço de
diálogo através de uma instalação que propõe um jogo de transformação de uma cena
real, seja com sobreposição de elementos virtuais (realidade aumentada) ou de edição de
fotografia, esteve pensado para um contexto em que a comunidade já está cansada de
ser abordada em pesquisas que pouco explicitam um ganho direto. A comunidade tem
se sentido “usada” pela universidade em suas pesquisas. A alternativa é propor
momentos de diversão e formação, pelo menos de reconhecimento e uso de tecnologias
avançadas de visualização.
8

CONCLUSÕES

Como resultados desta reflexão têm-se a delimitação de um método de avaliação dos
dispositivos produzidos de diagnóstico voltado a áreas de HIS e um referencial para o
desenho de novos dispositivos que visem o propósito de desenvolvimento de TS.
Se aposta que as estratégias construídas, seja a dos esquemas de leitura do espaço sobre
um “papel em branco” ou sobre ferramentas de mapas on-line (MAPA MENTAL
DIGITAL), a de edição de fotografias modificando a realidade anterior
(MOTIVAÇÃO), e a de sobreposição de elementos virtuais sobre a realidade concreta
(CENÁRIOS MOTIVACIONAIS), possam ser utilizadas como veículo de compreensão
e consciência de realidades, de problematização desta realidade, de expressão de desejos
e de construção de futuros possíveis.
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RESUMO
O Diretório de Ferramentas de Simulações Computacionais do Departamento de Energia dos EUA
(http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/) fornece informações sobre 416 programas para a
avaliação energética computacional de edificações. Além do EnergyPlus, que é o programa principal
desenvolvido pelo departamento, alguns deles são livres e vários se baseiam no EnergyPlus. No entanto, a
interface primária do EnergyPlus apresenta uma série de dificuldades ao usuário, ao ponto de o próprio
departamento, em conjunto com universidades e empresas, dar suporte a criação de novas interfaces.
Nesse sentido, dois esforços se destacam de forma substancial, o OpenStudio e o Simergy. Apesar do
destaque, tanto um quanto o outro se apresentam em versões iniciais, com uma série de limitações e
implementações de funcionalidades ainda em curso. Este trabalho descreverá as principais características
desses programas e relatará o que já é possível fazer, indicando até que ponto é admissível substituir a
interface primária do EnergyPlus. Serão mostradas as vantagens e desvantagens dessa substituição. O
objetivo é dar informações precisas e sistemáticas aos pesquisadores e profissionais que têm expectativas
sobre a utilização dessas ferramentas, mas não têm disponibilidade para realizar os testes necessários para
certificar-se de que o seu uso será eficaz e adaptado às suas necessidades. Os testes foram feitos com base
em dois modelos: um simples, contendo o mínimo a ser considerado em uma simulação e outro mais
complexo, contendo elementos tipicamente avançados no que diz respeito à edificação. Trata-se de um
trabalho em nível de Iniciação Científica, envolvendo pesquisa bibliográfica e experimentação.
Palavras-chave: Simulação Energética, Interface, EnergyPlus.

ABSTRACT
The Building Energy Software Tools Directory of the U.S. Department of Energy
(http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/) provides information on 416 programs for
computational energy assessment of buildings. Besides the EnergyPlus, which is the main program
developed by the department, some of them are free and based on EnergyPlus. However, the primary
interface of EnergyPlus presents a number of difficulties for the user, and the department itself, in
conjunction with universities and companies, support the development of new interfaces. Two efforts are
highlighted: OpenStudio and Simergy . Despite the highlight, they are presented in early versions, with a
number of limitations and implementations of features still ongoing. This paper will describe the main
characteristics of these programs and report what is already possible to do, indicating how far it is
acceptable to replace the primary interface of EnergyPlus. It will show the advantages and disadvantages
of such substitution. The goal is to give accurate and systematic information to researchers and
professionals who have expectations about the use of these tools, but do not have resources to perform
the necessary tests to ensure that their use will be effective and tailored to their needs. Tests were made
using two models: a simple, containing the minimum to be considered in a simulation, and other more
complex, containing typically advanced elements related to the buildings. This is a job at the level of
Scientific Initiation, involving literature research and experimentation.
Keywords: Energy Simulation, Interface, EnergyPlus.
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1

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

A simulação computacional é uma realidade que se aproxima cada vez mais do usuário
comum, ou seja, a capacidade computacional, as estruturas de dados mais complexas e o
armazenamento de grandes quantidades de dados estão cada vez mais acessíveis (e. g.
AUTODESK, 2014 e DASSAULT SYSTEMES, 2014). Isso torna viável e acessível
criar cenários virtuais e colocá-los à prova com o auxílio de programas que incorporam
equações e métodos de análise que reproduzem fenômenos físicos com bastante
confiabilidade.
Em muitas áreas da engenharia simular é praticamente indispensável nos dias de hoje.
Modelos de automóveis ou aviões são extensamente experimentados através de
simulações computacionais antes dos testes dos protótipos reais (e. g.
AUTOMOTIVEBUSINESS, 2011). Na indústria da construção isso também é uma
realidade, ainda que por enquanto não seja tão aplicada no dia a dia dos projetistas
(HENSEN & LAMBERTS, 2011, p. 6). Algumas dificuldades se apresentam,
relacionadas à natureza distinta dessa indústria. Concretamente, uma das maiores
dificuldades encontra-se no caráter quase artesanal da indústria, além do fato de que os
produtos (edifícios) estão absolutamente relacionados a um local e a umas condições
únicas, não permitindo a replicação exata do mesmo cenário. Em outras palavras, a
simulação tem que ser reprogramada a cada empreendimento e isso implica em definir
uma enorme quantidade de dados a cada novo projeto. Além disso, a simulação é mais
útil no momento em que os dados do projeto estão sendo definidos (HENSEN &
LAMBERTS, 2011, p. 6) (BAZJANAC et al., 2011), embora quanto mais definidos eles
forem, mais precisa é a simulação. Adicionalmente, o ideal é que haja uma evolução
constante das simulações para aferir e indicar diretrizes para o projeto.
Conhecendo essas e outras dificuldades, a comunidade de pesquisadores e
desenvolvedores de softwares procura maneiras de resolver ou pelo menos minimizar os
seus efeitos (e. g. GREENBERG et al., 2013). Os programas de simulação buscam ser
cada vez mais adaptados aos usuários, procurando fazer com que a lógica de entrada de
dados para a simulação esteja mais próxima da entrada de dados do projeto da
edificação e dos seus sistemas (instalações), buscam o reaproveitamento de definições
de simulações anteriores (reutilização de componentes), buscam que os dados possam
ser facilmente atualizados e refinados para que as simulações possam sofrer uma
evolução gradual ao longo do processo de projeto, etc. (e. g. DESIGNBUILDER, 2014).
Há uma quantidade grande de áreas em que as simulações são aplicadas. Em uma
mesma área, pode haver diversos programas que implementam simulações em
diferentes níveis de profundidade e confiabilidade. Alguns programas acabam tendo
uma maior utilização por facilidade de obtenção pelo público em geral. Associando os
requisitos de profundidade, confiabilidade e facilidade de obtenção, o EnergyPlus é um
dos programas mais populares na área de simulação energética. Além disso, uma
característica importante é a sua abertura a contribuições de terceiros (U. S.
DEPARTMENT OF ENERGY, 2014).
Esse trabalho procurou desenvolvimentos que objetivaram melhorar a relação do
EnergyPlus com o usuário, os experimentou e verificou até quanto é possível substituir
a interface primária do EnergyPlus por essas novas interfaces..
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2

OBJETIVO E METODOLOGIA

O objetivo deste estudo foi selecionar programas que atuam em conjunto com o
EnergyPlus, experimentar e avaliar as suas potencialidades, sob o ponto de vista da
capacidade de substituição da interface primária do EnergyPlus.
Os programas foram utilizados na simulação da eficiência energética de dois modelos
de edificação (comparativo de características apresentado no Quadro 1). O primeiro foi
um modelo com dados mais simples, o mínimo para que o programa pudesse retornar
uma resposta. O segundo inclui dados mais avançados, procurando abarcar os dados
mais comuns de uma simulação de porte médio. Os resultados da execução dos
programas foram comparados com os resultados utilizando a interface primária do
EnergyPlus (IDF Editor).
Quadro 1: Comparação entre os modelos escolhidos para o teste dos programas
Características e
parâmetros segundo a
terminologia do
EnergyPlus
Using "proper" Design Days
-- SummerDesignDay,
WinterDesignDay
Sizing Periods
2

Floor Area (thousand m )
Number of Floors
Number of Zones
Interzone Surfaces
Internal Mass
People
Lights
Windows
Compact Schedules
Zonal Equipment

Modelo
1

Modelo
2

X

X

2

3

0,23

48,96

1
1

7
130
X
X
X
X
X
X
X

X

Características e
parâmetros segundo a
terminologia do
EnergyPlus
Central Air Handling
Equpment
System Equipment Autosize
Coils
Pumps
Boilers
Chillers
Towers
Standard Reports
Timestep or Hourly
Variables
HTML Report
Environmental Emissions
Utility Tariffs
Cost Estimates

Modelo Modelo
1
2

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

Trabalhos futuros devem ampliar o escopo das simulações e incluir os resultados em um
relatório público. O resultado da análise dos programas é apresentado aos possíveis
usuários através de um relato sistemático, de modo a que o leitor possa decidir pela
utilização ou não dos novos programas evitando empreender por conta própria essa
análise, poupando tempo e esforços de adaptação. No relato buscou-se também indicar
quais seriam os melhores caminhos caso de optasse pela utilização.
3

O ENERGYPLUS, O EP-LAUNCH E O IDF EDITOR

Não cabe aqui relatar todos os elementos do EnergyPlus. A Figura 1 ilustra os módulos
do programa, sendo o módulo “Third-Party User Interfaces” o foco deste trabalho.
A arquitetura de interfaces do EnergyPlus contempla uma interface que congrega as
diversas ferramentas de apoio, o EP-Lauch, e uma interface que interage diretamente
com os dados do modelo da edificação que vai ser simulada, o IDF Editor (Figura 2). O
IDF Editor, por sua vez, auxilia a entrada e a formatação os dados, gerando um arquivo
com estrutura específica para o EnergyPlus, o arquivo IDF (Input Data File). Outros
programas que atuam em conjunto com o EnergyPlus costumam importar e exportar
esse tipo de arquivo, de modo a garantir a compatibilidade com o EnergyPlus. Nesse
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trabalho, essa característica é importante, já que se propõe a substituição de interfaces, o
que implica em reaproveitamento de trabalhos anteriores, feitos com o IDF Editor.
Figura 1: Módulos do EnergyPlus. Extraído da documentação do software

Figura 2: Janela de interface do IDF Editor

4

OPEN STUDIO

O OpenStudio é um conjunto de ferramentas gráficas, compatível com diversos sistemas
operacionais, que tem como objetivo apoiar a modelagem energética completa de uma
edificação, de modo a que o EnergyPlus utilize os dados modelados nas ferramentas do
OpenStudio para os seus cálculos. É um projeto aberto a contribuições de terceiros
(NREL, 2014).
O programa também prepara os dados para utilização de análise de iluminação natural
pelo conjunto de ferramentas de simulação Radiance (LBNL, 2014).
Através do OpenStudio é possível visualizar e editar a programação do
condicionamento de ar (scheduling), editar as cargas térmicas (loads) e o coeficientes
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dos materiais, utilizar um sistema visual no qual componentes preexistentes
(eventualmente organizados em uma biblioteca virtual) podem ser incorporados ao
modelo arrastando um ícone representativo para a área de modelagem, utilizar um
sistema gráfico que ajuda a montagem do leiaute do sistema de condicionamento de ar,
além de visualizar os resultados de forma bastante incrementada.
Também é possível integrar o Radiance à simulação energética usando a simulação
anual para medir a incidência da iluminação natural e, a partir daí, programar o uso de
energia no EnergyPlus.
Uma ferramenta de análise paramétrica permite também que o OpenStudio realize
alternativas de projeto a partir de determinadas medições chamadas OpenStudio
measures. Além disso, o seu gerenciador de execuções permite cálculos de simulação
simultâneos pelo EnergyPlus e o visualizador de resultados possibilita a navegação e a
comparação de dados de séries temporais provindos do EnergyPlus.
A última versão do Open Studio testada foi a 1.3.0. A versão mais atual, lançada em
01/07/2014 é a 1.4.0 que trabalha em conjunto com o EnergyPlus 8.1, que por sua vez
foi lançado em 31/12/2013.
4.1

Utilização do OpenStudio

O OpenStudio procura ter uma interface altamente amigável e, portanto, intuitiva. No
entanto, como a simulação não é uma tarefa comum, a intuição prevista também não é a
de uma pessoa comum. Em outras palavras, para que o usuário consiga dar os primeiros
passos com certa facilidade, é necessário que tenha um mínimo de experiência
relacionada a algum programa de simulação energética, preferencialmente o
EnergyPlus.
A documentação do OpenStudio também procura ser muito visual e interativa.
4.2

Fluxo de trabalho mínimo

A recomendação dos desenvolvedores é que se comece o trabalho utilizando o sistema
de modelagem arquitetônica SketchUp (TRIMBLE BUILDINGS, 2014) para criar a
envoltória da edificação e em seguida aplicar as definições de espaços, como o uso, a
carga térmica, os materiais, etc. O SketchUp é uma ferramenta independente, com um
modo de execução gratuito, que se comunica com o OpenStudio através de um plugin.
Depois disso, o mínimo recomendado para obter resultados de simulação é seguir a
sequência:





4.3

Definição de Local
Definição de Zonas térmicas
Definição de Sistemas de ar condicionado
Execução da Simulação
Apresentação de Resultados
Vantagens com relação ao IDF Editor

Há uma clara vantagem do OpenStudio desde o início do processo de simulação no que
diz respeito à modelagem de elementos geométricos. Ainda que isso não seja feito
diretamente pelo OpenStudio e sim pelo SketchUp, a compatibilidade entre os dois é
bem feita e não foi constatada nenhuma perda de dados essenciais para a simulação. No
entanto, o fato de serem programas independentes pode também ser considerado uma
fragilidade, dado que a empresa responsável pelo SketchUp não tem um compromisso
absoluto em manter a gratuidade ou mesmo a harmonia com o OpenStudio.
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Em um segundo momento, se verifica uma boa vantagem também no que se refere ao
aproveitamento de predefinições e reaproveitamento de modelagens anteriores. Nesse
sentido, é fácil aproveitar modelos presentes em uma biblioteca pública ou modelagens
armazenadas e organizadas no próprio OpenStudio, anteriormente criadas pelo usuário.
Aqui o aspecto visual também se faz muito presente, uma vez que os elementos
preexistentes aparecem como retângulos que podem ser manipulados no modo “arraste
e solte”.
Em certos casos, elementos aparecem na interface, mas ainda não estão funcionais na
versão atual. Isso pode gerar confusão para um usuário desavisado (ex.: “Utility Rates”).
O painel dedicado à definição das regras de programação de uso (Ruleset Schedule)
(Figura 3) é um dos pontos fortes em relação ao IDF Editor. Além de muito gráfica, este
painel permite vários tipos de edição, facilitando enormemente o estabelecimento das
regras de programação de uso, que tem uma definição muito complexa no EnergyPlus.
Não deixou de ser uma tarefa difícil, mas a interface realmente prestigiou bastante o
usuário.
Figura 3: Painel de definição das regras de programação de uso (Ruleset
Schedule). Retirada do help

A manipulação da hierarquia da edificação (Facility tab) não tem paralelo no IDF
Editor. É muito útil para que os usuários tenham maior controle sobre o modelo e
facilita enormemente a edição e a verificação.
Outro ponto muito forte do OpenStudio é a capacidade de modelar sistemas de ar
condicionado (HVAC Systems) de um modo bastante gráfico, ainda que esquemático.
Não foi possível testar todas as possibilidades, mas fica evidente a superioridade
absoluta em relação ao IDF Editor. O help dedica 14 páginas do PDF interativo para
mostrar essas funcionalidades.
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O resumo dos resultados já se apresentam graficamente, sem a necessidade de
manipular planilhas, que é uma tarefa trabalhosa e propensa a erros no EnergyPlus.
4.4

Desvantagens

As desvantagens encontradas são relacionadas à frequência de atualização do
EnergyPlus, pouca flexibilidade para definição de regras e a mistura de categorias nas
bibliotecas.
O EnergyPlus é frequentemente atualizado e como o OpenStudio trabalha em conjunto
com ele, deveria sofrer atualizações ao mesmo tempo, pelo menos para garantir a
compatibilidade. Não foi possível detectar qual o empecilho para que essa atualização
fosse imediata, mas vislumbra-se que isso é devido à complexidade do OpenStudio.
Certos elementos são indicados com regras prefixadas e por vezes não é possível editar
com tanta facilidade como o é no IDF Editor. No entanto, esse bloqueio na edição pode
garantir que usuários não experientes cometam erros quase imperceptíveis que gerem
problemas graves na simulação.
A biblioteca mistura categorias e isso, por vezes, causa confusão no usuário:
componentes (construction sets), elementos (constructions), materiais (materials),
programações (schedules), modelos completos de edificações aparecem disponíveis em
diversos momentos na interface, quando na verdade não se pode utilizá-los naquele
âmbito.
5

SIMERGY

O Simergy é uma interface gráfica completa para o EnergyPlus, desenvolvida para o
Departamento de Energia dos Estados Unidos pelo Lawrence Berkeley National
Laboratory (LBNL, 2012). Da mesma forma que o OpenStudio, o Simergy procura ser
uma interface altamente amigável, como se pode perceber na Figura 4; entretanto,
requer do usuário conhecimento relacionado à simulação energética de edificações.
A sua proposta é extremamente interessante já que se baseia em um vasto estudo com os
usuários e tem como diretriz a modelagem baseada no IFC (Industry Foundation
Classes) (BUILDINGSMART, 2014). Esse tipo de modelagem pretende facilitar a
integração futura com programas que incorporam o formato IFC.
A versão atual do Simergy (1.1) destaca-se pelas seguintes características:










Gerenciamento de múltiplas alternativas de projeto;
Criação de modelos de edificação baseados em formas predefinidas, incluídas na
própria interface, ou reaproveitamento de desenhos feitos nos formatos
DWG/DXG;
Modelos paramétricos de edificações;
Suporte a sistemas de controle de iluminação natural;
Espaços, zonas e grupo de zonas – suporte para associação de cargas,
programação (scheduling), condições pretendidas e equipamento local a esses
elementos;
Suporte para modelagem e simulação de ventilação natural;
Definição de sistemas de HVAC, incluindo equipamento local e central;
Verificação automática do modelo da edificação e do circuito de HVAC para
compatibilidade com os requisitos do EnergyPlus;
Resultados de simulação para as múltiplas variáveis que podem ser geradas pelo
EnergPlus;
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Conjunto padrão de relatórios de desempenho energético (gráfico e tabular);
Visualização gráfica de séries temporais produzidas pelas simulações do
EnergyPlus em diversas visões e de diversas formas;
 Bibliotecas e Gabaritos (templates) contendo uma grande quantidade de entradas
reutilizáveis e configurações.
Apesar de serem promessas que destacariam o Simergy diante de outras interfaces do
EnergyPlus, as seguintes limitações fazem o seu uso atualmente ficar muito
prejudicado:




5.1

A importação de dados no formato IDF só pode ser feita na versão 7.2;
Uma série de objetos presentes no IDF não são importados para o Simergy;
A importação de dados em IFC e gbXML que existia na versão 1.1 foi retirada
por causa de muitos problemas que surgiram durante o uso. A maior parte dos
problemas surgiu por falta de validação dos esquemas pelos aplicativos
exportadores dos programas que criaram esses arquivos, ou seja, a modelagem
feita por outros softwares teriam que seguir determinadas condições e muitos
desses softwares não auxiliavam ou não executavam corretamente esta tarefa.
Utilização do Simergy

O uso do Simergy enfrentou dificuldades muito grandes. As versões utilizadas (1.0 e
1.1) para este trabalho apresentaram muitas limitações, sendo a importação incompleta
do IDF a principal barreira.
5.2

Vantagens com relação ao IDF Editor

Tendo em conta algumas tentativas de uso e a documentação, é possível destacar a
possibilidade de utilizar arquivos de programas de CAD e até mesmo a pretendida
integração com ferramentas BIM (Building Information Modeling) (EASTMAN et al.,
2011) através do IFC.
5.3

Desvantagens

É uma iniciativa que precisa se desenvolver e atingir um estágio de confiabilidade e de
fluidez no uso. Há uma clara dificuldade também relacionada à atualização com relação
ao EnergyPlus. A versão 1.1 do Simergy (abril de 2014) trabalha com o EnergyPlus 7.2
enquanto a última versão do EnergyPlus é a 8.1 (31/12/2013).
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Figura 4: imagem da interface do Simergy - (SEE et al., 2011)

6

CONCLUSÕES DA ANÁLISE

As propostas do Open Studio e do Simergy guardam uma grande semelhança. Embora
somente o desenvolvimento do Simergy tenha relatado na sua documentação um intenso
estudo com os usuários, percebe-se que ambos tiveram essa preocupação.
Ainda não foi possível comparar adequadamente os dois programas, mas foram
detectadas algumas características nas quais cada um deles se destaca, e é possível
prever o perfil de usuário que mais vai tirar vantagem das funcionalidades.
A vantagem do Simergy com relação ao Open Studio é a promessa de ser gratuito e
aberto sempre, a utilização de outros tipos de arquivo como entrada de dados
geométricos e também não geométricos, além da promessa de implementar a capacidade
de usar o IFC.
A vantagem do Open Studio com relação ao Simergy é que a atual versão é bastante
funcional e pode ser utilizada em diversas plataformas (sistemas operacionais distintos)
e o acesso a uma vasta biblioteca de componentes, embora os componentes nem sempre
estejam adaptados à realidade nacional.
De um modo geral pode-se dizer que o Open Studio já está em condições de ser um
substituto do IDF Editor, mas o usuário precisa saber que algumas limitações do
programa farão que o seu uso não seja garantido em todos os casos previstos pelo
EnergyPlus, da mesma forma que o é com o IDF Editor. Em outras palavras, o usuário
pode usar o Open Studio, mas não poderá ainda abrir mão completamente do uso do
IDF Editor, ainda mais se há simulações anteriores que ele precisa reaproveitar.
Com relação ao Simergy, o perfil de usuário recomendado é daquele que está disposto a
participar do processo de desenvolvimento e tenha tempo disponível para realizar testes.
É muito bom que haja este tipo de usuário e que os testes sejam realizados do modo
mais variado possível. A comunidade de desenvolvedores do Simergy é bastante ativa e
responde rápido às dificuldades e problemas apresentados pelos usuários.
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RESUMO
Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) destacam-se por sua capacidade de organização, análise e
visualização de dados espacialmente referenciados. Recentemente, o uso de SIG tem se popularizado
através de soluções online, gratuitas e abrangentes, como as ferramentas Google Maps e StreetView.
Também destaca-se seu uso em ambientes colaborativos, onde os próprios usuários do espaço mapeado
podem completar e corrigir as informações disponíveis. Essas características conferem grande potencial
ao uso do SIG como ferramenta de inclusão social. Através do mapeamento de áreas de interesse social e
distribuição das informações à população de forma simples e abrangente, é possível fomentar o
autorreconhecimento da comunidade, com reflexos positivos em sua organização social. Este trabalho faz
da rede de pesquisa Morar.TS, que busca o desenvolvimento de Tecnologias Sociais (TS) para a habitação
de interesse social. Seu objetivo é fornecer um conjunto de informações de levantamento e disponibilizálas online, divulgar nas comunidades abrangidas e incentivar seu uso entre a população, além de fornecer
meios para receber a colaboração dos usuários para corrigir e completar as informações. Inicialmente,
foram realizados levantamentos em duas categorias: a) dados socioeconômicos, obtidos a partir do Censo
2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); b) dados físicos, obtidos a
partir de dados de sensoriamento remoto e de levantamento físico no local. A partir da coleta inicial de
dados e organização dos mesmos em SIG, o próximo passo consiste na disponibilização desses dados via
internet. Diversos casos de sucesso de mapas colaborativos online podem ser encontrados, sendo que o
desafio é transpor essa tecnologia para usuários de baixa renda. A experiência relatada neste trabalho tem
relevância por duas razões: a) reforçar o senso de comunidade dos bairros mais pobres, engajando as
pessoas na atualização das informações de sua vizinhança; b) para posteriores trabalhos de pesquisa, que
podem contar com uma base de informações completa, confiável e atualizada.
Palavras-chave: Tecnologias Sociais, Sistemas de Informações Geográficas, Habitação de Interesse
Social.

ABSTRACT

Geographic Information Systems (GIS) stand out due to their capacity of organization, analysis and
visualization of spatially referenced data. Recently, the use of GIS has become popular through online
free solutions, such as Google Maps and StreetView tools. Its use in collaborative environments also
stands out, where the users of the mapped space may complete and correct available information. These
characteristics provide a great potential to the use of GIS as a tool of social inclusion. Through the
mapping of social interest areas and the distribution of information to the population in a simple and
broad way, it is possible to promote the auto recognition of the community, with positive consequences in
its social organization. The purpose of this work is to provide survey information and make them
available online, motivating its use among the population as well as providing means to receive the
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collaboration of users to correct and complete the information. To begin, surveys were performed in two
categories: a) social economical data, obtained from the Census 2010 carried out by the Brazilian Institute
of Geography and Statistics (IBGE); b) physical data, obtained from remote sensing and physical survey
at the site. From the initial data collection and its organization in GIS, the next step consists in making
this data available via Internet. Several successful cases of online collaborative maps can be found, but
the challenge is to transpose this technology for low-income users. The experience reported in this work
is relevant for two reasons: a) reinforcing the sense of community in poorer neighborhoods, engaging
people to update their neighborhood information; b) for later researches, which can rely on a complete,
reliable and updated set of information.
Keywords: Social Technologies, Geographic Information Systems, Social Interest Housing.

!

1.

INTRODUÇÃO

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) faz parte de um grupo de universidades
brasileiras que vem desenvolvendo o projeto Morar.TS, que busca o desenvolvimento
de Tecnologias Sociais (TS) para a habitação de interesse social. Nesse contexto, as TS
são entendidas como o conjunto de tecnologias voltadas à inclusão social, buscando
envolver o usuário em todas as etapas da produção da habitação, desde o programa de
necessidades até o pós-ocupação. A pesquisa investe na busca de Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) que viabilizem as TS, ampliando a interação entre a
comunidade acadêmica e a sociedade.
As TICs são definidas como um conjunto de conhecimentos que se aplicam na
utilização da informática na tomada de decisão, tratando das relações complexas entre
sistemas de informação, o uso e inovação de hardware, sistemas de automação,
software, serviços e usuários (LAURINDO et al., 2001). Dentre as TICs, os Sistemas de
Informações Geográficas (SIG) destacam-se por sua capacidade de organização, análise
e visualização de dados espacialmente referenciados. Além disso, o uso de SIG tem se
popularizado através de soluções online, gratuitas e abrangentes, como as ferramentas
Google Maps e StreetView.
Também destaca-se seu uso em ambientes colaborativos, onde os próprios usuários do
espaço mapeado podem completar e corrigir as informações disponíveis. Essas
ferramentas colaborativas são chamadas PP-SIG’s (participação pública no Sistema de
Informações Geográficas), construídas em linguagem compreensível e de fácil acesso e
disponibilizadas via internet, tornando dinâmico e efetivo o processo de colaboração e
envolvimento de uma determinada comunidade. Segundo Câmara, Davis e Monteiro
(2001) em áreas que apresentam carência de informações adequadas para a tomada de
decisões sobre os problemas urbanos, rurais e ambientais, os SIG’s e as imagens de
satélites são ferramentas de grande potencial. Seu uso é fortalecido se for aplicado em
conjunto a uma TS, fomentando localmente o desenvolvimento de conhecimento.
Hoje em dia as imagens de satélite em alta resolução são de mais fácil acesso, pois estão
disponíveis na internet em sites específicos onde podem ser utilizadas sem a
necessidade de conhecimento prévio de softwares especialistas, facilitando a aplicação
de instrumentos de TS. Essas características conferem grande potencial ao uso do SIG
como ferramenta de inclusão social. Através do mapeamento de áreas de interesse social
e distribuição das informações à população de forma simples e abrangente, é possível
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fomentar o autorreconhecimento da comunidade, com reflexos positivos em sua
organização social.
1.1. Objetivos
O objetivo principal deste trabalho é organizar um conjunto de informações de
levantamento relativas ao uso e ocupação do solo urbano e disponibilizá-las online,
divulgar nas comunidades abrangidas e incentivar seu uso entre a população, além de
fornecer meios para receber a colaboração dos usuários para corrigir e completar as
informações. Inicialmente, foram realizados levantamentos em duas categorias: a) dados
socioeconômicos, obtidos a partir do Censo 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE); b) dados físicos, obtidos a partir de dados de
sensoriamento remoto e de levantamento físico no local. Além de coletar informações
sobre a cidade, outro objetivo é apresentar à população informações já mapeadas em
outros estudos feitos pelo grupo de pesquisa.
A partir da coleta inicial de dados e organização dos mesmos em um SIG, o próximo
passo consiste na disponibilização desses dados via internet. Diversos casos de sucesso
de mapas colaborativos online podem ser encontrados, sendo que o desafio é transpor
essa tecnologia para usuários de baixa renda. O uso da internet tem se difundido entre as
comunidades abrangidas pela pesquisa, através da presença de pequenos provedores de
bairro ou via smartphones de baixo custo. É preciso focar na facilidade de uso e
agilidade do processo.
1.2. Justificativa
A disponibilidade de ferramentas que permitam a expressão da comunidade e
promovam o autoconhecimento de seu território se justifica na possibilidade de
integração da população num processo de construção coletiva. Segundo Dagnino
(2001), as TS buscam o desenvolvimento de ferramentas que facilitem a inclusão social
e os processos participativos, o que não era contemplado pelas tecnologias
convencionais (TC). Entende-se que o uso das TS aplicadas a projetos de HIS possam
ampliar a integração entre a comunidade acadêmica e a sociedade na identificação de
problemas e na busca de soluções adaptadas ao contexto do projeto.
Kaap e Cardoso (2013), na elaboração de um marco conceitual do projeto Morar.TS,
para o desenvolvimento de tecnologias sociais para habitação de interesse social,
enumeram entre as premissas que consideram essenciais para que estas tecnologias
possam ser como tais consideradas: a) promover a construção de autonomia coletiva,
sendo que para os autores, a “...autonomia significa a possibilidade concreta, política,
econômica, social e cultural, de determinar o processo da habitação e seus produtos...”,
e o potencial de aumento da autonomia é um critério para aferir a qualidade de uma
tecnologia social; b) catalisar processos coletivos, que significa dar ênfase em
processos de mobilização popular, iniciar processos para transformar esses grupos
normalmente dispersos em coletividades auto-organizadas.
A experiência relatada neste trabalho têm relevância por duas razões: a) possibilita
reforçar o senso de comunidade dos bairros mais pobres, engajando as pessoas na
atualização das informações de sua vizinhança; b) para posteriores trabalhos de
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pesquisa, que podem contar com uma base de informações completa, confiável e
atualizada.
2.

FUNDAMENTAÇÃO

Atualmente, com a popularização da internet, o acesso a imagens aéreas captadas
remotamente é largamente difundido e está disponível a qualquer usuário da web. A
partir do processo do desenvolvimento tecnológico destas ferramentas tem-se
atualmente o advento dos PP-SIGs, que têm possibilitado a ampliação da participação
do público nos processos de planejamento e de tomada de decisão. O objetivo dessas
ferramentas é a produção e disponibilização de mapas que ajudem a caracterizar o
espaço, apresentando informações à população que dificilmente seriam visíveis por
outras técnicas (BUGS; REIS, 2011).
Existem muitas ferramentas de participação pública disponíveis, e as mesmas têm a
facilidade de poderem ser utilizadas em diferentes plataformas como computadores,
tablets e celulares. Assim, o processo acaba sendo mais cômodo para o usuário, pois é
possível fazer uso da ferramenta em qualquer lugar com acesso à internet.
Existem serviços com diferentes focos. Aplicativos como Cidadera
(www.cidadera.com), Cidade Legal (www.cidadelegal.com), Colab (www.colab.re) e
UrboTip (www.urbotip.com.br) (Figura 1) possibilitam que os frequentadores possam
publicar, na internet, informações sobre problemas existentes no espaço público.
Funcionam em smartphones e tablets com sistema operacional Android ou iOS, bem
como em computadores pessoais através do navegador de internet. É possível
complementar as informações com os recursos de câmera e de GPS dos aparelhos.
Através deles, o usuário pode acompanhar a situação do seu relato, informando se o
problema persiste ou foi resolvido, bem como interagir com outros usuários.
Em uma linha semelhante, há aplicativos como o B.O. Coletivo (www.bocoletivo.org).
Este serviço permite que os usuários mapeiem ocorrências criminais como furtos,
roubos e sequestros. Também é possível imprimir um cartaz com os dizeres “Aqui fui
assaltado” para colar no local de ocorrência do crime, levando ao meio físico a interação
iniciada no mundo virtual. O objetivo é ajudar a população a identificar os locais mais
seguros ou violentos da cidade, expondo-se menos a riscos desnecessários. Tanto este
aplicativo quanto os anteriores funcionam como um meio de apontar e denunciar
problemas nas cidades, buscando um retorno do poder público. Algumas prefeituras já
demonstraram interesse em acompanhar as ocorrências relatadas pelos moradores e
trabalhar na resolução dos problemas. A polícia militar também aprova o uso desses
aplicativos como forma de coletar informações sobre a incidência de criminalidade.

!
!
!
!
!

2895

!
Figura 1 – Aplicativos Cidadera, Cidade Legal, Colab e UrboTip.
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Fonte: Cidadera, Cidade Legal, Colab e UrboTip (2014)

Como iniciativas mais abrangentes, existem serviços como os Mapas Coletivos
(www.mapascoletivos.com.br) e o Ushahidi (www.ushahidi.com) (Figura 2). O site
Mapas Coletivos é um projeto que visa mensurar a qualidade de vida na cidade de São
Paulo, utilizando cartografia digital e compartilhamento de dados. Através da
colaboração de qualquer pessoa, podem ser criados mapas onde são informados temas
importantes no meio urbano. Os colaboradores podem convidar mais pessoas a trabalhar
no mapeamento. Podem ser adicionadas variáveis como: Áreas Verdes, Acessibidade,
Água, Alimentação, Arquitetura e Urbanismo, Arte e Cultura, Educação, Lixo,
Mobilidade Urbana, Qualidade do Ar e Reciclagem. A principal meta é promover o
mapeamento coletivo para engajar os cidadãos a pensarem e opinarem no meio público.
Para colaborar, o cidadão pode utilizar um mapa já existente na Galeria de Mapas, ou
criar um novo mapeamento e convidar outras pessoas para colaborarem.
A Ushahidi é uma ONG que nasceu no Quênia e que busca causar um impacto social
positivo por meio de armazenamento de informações. Utiliza, por exemplo, seu banco
de dados para disseminar as informações - em tempo real - sobre desastres naturais
(como terremotos, furacões) e também monitorar eleições. Esse mapeamento gera
benefícios para o mundo todo e já foi utilizado para ajudar no atendimento aos feridos
no terremoto que atingiu o Haiti, e ajudou no mapeamento das áreas atingidas pelo
furacão Sandy, nos EUA. Serviu também para coletar dados durante conflitos na Líbia.
É um programa aberto que dá a possibilidade de apresentar vários tipos de informações
em um mapa.

!
!
!
!
!
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Figura 2 – Mapas Coletivos e Ushahidi.
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Fonte: Mapas Coletivos e Ushahidi (2014)
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Essas iniciativas mostram um crescimento no uso de informações geográficas pela
população em geral, em temas relevantes para seu dia a dia. Também mostram que a
tecnologia está cada vez mais acessível a usuários não especializados, a partir de vários
tipos de interfaces e equipamentos de acesso a internet.
3.

MÉTODO

O trabalho está sendo desenvolvido a partir das seguintes etapas:
•

organização das informações disponíveis em SIG, tanto levantadas especificamente
para esta pesquisa como provenientes de pesquisas anteriores;

•

seleção de ferramentas de SIG online com capacidade de colaboração,
considerando as possibilidades e limitações de cada uma, bem como os custos
envolvidos na sua utilização;

•

publicação dos dados georreferenciados no SIG online e divulgação para a
comunidade.

4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como primeira etapa da pesquisa, foi organizado um conjunto de informações espaciais
sobre a cidade de Pelotas. Essas informações foram obtidas em outras etapas da
pesquisa ou em trabalhos anteriores, ou então fornecidos por instituições como a
Prefeitura Municipal. Consistem em dados socioeconômicos, provenientes do Censo
2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e em dados
físicos e de uso do solo, obtidos a partir de sensoriamento remoto e de levantamento no
local.
A escala e o nível de detalhamento variam de acordo com a localidade e o tipo de
informação coletada. Assim, para as comunidades onde o grupo de pesquisa atua mais
ativamente e por mais tempo, existem informações mais detalhadas quanto às
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características físicas do local e do uso do solo1. Esse é o caso da área da Balsa, na área
portuária de Pelotas (Figura 3). Pra outras áreas da cidade, as informações são mais
generalistas, ou então foram obtidas a partir de terceiros.
Figura 3 – Área de estudo – Bairro Balsa/Pelotas.

!

!

!

Fonte: Google Earth (2014)

Entre os dados socioeconômicos, estão os dados referentes à renda da população. Mais
detalhadamente, foram coletadas informações referentes à arborização, presença de
resíduos sólidos e uso do solo, como no caso da Rua Paulo Guilaym (Figura 4).

!

Figura 4 – Renda da população em Pelotas e dados sobre arborização, presença de
resíduos sólidos e uso do solo, na Rua Paulo Guilaym.

!

!
Fonte: mapeamento realizado pelos autores.
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A próxima etapa consiste na seleção de ferramentas que possibilitem publicar esses
dados online e receber contribuições da comunidade. Foram catalogadas cinco
ferramentas de SIG online: a) CartoDB (www.cartodb.com); b) GeoCommons
(www.geocommons.com); c) ArcGIS Online (esri.com/software/arcgis/arcgisonline); d)
1

Desde 2009 é desenvolvido na UFPEL o projeto de extensão interdisciplinar “Requalificação Urbana
Participativa na Região da Balsa”, com a geração de dados a partir do DRUP – Diagnóstico Rápido
Urbano Participativo e de levantamentos de campo. Ver: MEDVEDOVSKI et all (2010)
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Google Fusion Tables (tables.googlelabs.com/); e) uMap (umap.openstreetmap.fr/pt).
Essas ferramentas foram analisadas tecnicamente quanto a seus recursos e
possibilidades, além do custo de aquisição e facilidade de uso tanto para o usuário final
quanto para o administrador do sistema. 	

Entre essas ferramentas, foi constatado que CartoDB, GeoCommons e ArcGIS Online
possuem boa capacidade de disponibilização e análise de dados espaciais online. O foco
desses serviços são empresas e instituições com necessidades de recursos de
geoprocessamento normalmente presentes somente em softwares de SIG desktop.
Porém, duas limitações principais foram encontradas: a) custo de licenciamento muito
elevado, impedindo seu uso como tecnologia social e também para fins acadêmicos; b)
capacidade limitada de cooperação por parte do usuário final, visto que são pensados
para o uso por usuários especializados.
O serviço Fusion Tables, disponibilizado pelo Google e integrado aos serviços Google
Drive e Google Maps, apresenta-se como uma alternativa importante neste cenário.
Trata-se de um SIG gratuito e online que permite a produção de mapas online e seu fácil
compartilhamento. Possui recursos que possibilitam até mesmo a substituição de um
SIG desktop para a execução de tarefas mais simples. Porém, a capacidade de permitir
colaboração por parte do usuário depende da produção de scripts personalizados pela
equipe da pesquisa, sendo necessária a presença de pessoal técnico na área de
desenvolvimento web. Além disso, há restrições quanto à quantidade de informações
que podem ser sobrepostas em um único mapa .
Por fim, a ferramenta escolhida para disponibilização do SIG Online foi a uMap,
desenvolvido pela equipe do projeto OpenStreetMap. O uMap é totalmente gratuito e de
código aberto, além de não possuir restrições quanto à quantidade de tabelas a serem
inseridas em seu banco de dados. Além disso, possibilita a visualização de diversas
feições geográficas simultaneamente, com a criação de mapas temáticos personalizados.
Por fim, possui recursos de edição e inclusão das informações pelos usuários,
possibilitando a colaboração entre os técnicos administradores do sistema e os usuários
finais do SIG. Como ponto negativo, está a impossibilidade de restringir quais
informações os usuários finais têm acesso à edição, possibilitando que dados sejam
alterados erroneamente ou apagados do sistema.
Como um teste inicial, parte dos dados de levantamento foram publicados no uMap e
disponibilizados online. A Figura 5, a seguir, mostra a camada de dados referente à
educação, onde foram mapeadas as escolas municipais e estaduais de Pelotas. Ao clicar
em um dos pontos, o usuário pode obter informações sobre a escola, como o nome e o
endereço da mesma. Em seguida, Figura 6, está o mapa com todas as paradas de ônibus
da cidade, bem como das linhas que ligam o bairro do Porto e a região da Balsa ao
centro da cidade.

!
!
!
!
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Figura 5 – Educação, Pelotas.

!
Fonte: mapeamento realizado pelos autores e publicado no uMap (2014)

!

Figura 6 – Paradas de ônibus, Pelotas.

!

!

Fonte: mapeamento realizado pelos autores e publicado no uMap (2014)

Todas essas informações podem ser editadas por qualquer usuário do sistema. Basta
acessar o modo de edição e modificar as feições preexistentes ou adicionar novas, sob a
forma de pontos, linhas ou áreas. Além da informação espacial, o usuário pode editar as
informações tabulares disponíveis, como o nome e o endereço da instituição de ensino.
Como ponto negativo, está a falta de controle sobre o que os usuários podem editar.
Deste modo, recomenda-se que seja mantido um backup das informações publicadas e
manter uma camada de dados dedicada à colaboração dos usuários. Assim, dados
inseridos pelos moradores nessa camada devem ser conferidos e transpostos para as
camadas finais pela equipe do projeto regularmente, mantendo a integridade das
informações.
A continuação do trabalho, correspondente ao terceiro objetivo da pesquisa, consiste em
avaliar, em oficinas presenciais, a receptividade do público alvo quanto à possibilidade
de conhecer melhor as informações disponíveis sobre sua cidade e vizinhança, e de
colaborar para manter essas informações corretas e atualizadas. A partir da avaliação das
ferramentas por parte do público, devem ser feitas as adaptações identificadas. A partir
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daí, estão planejadas ações de divulgação e de incentivo de uso das ferramentas para
toda a comunidade da região da Balsa, em Pelotas/RS.
5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A recente difusão do acesso à internet entre todas as camadas da população tornou
possível o uso de novas formas de comunicação e interação entre as pessoas. Nesse
contexto, os Sistemas de Informações Geográficas passaram a fazer parte do dia a dia
dos usuários de tecnologias através da disponibilidade de ferramentas e serviços online
baseados em mapas. Além disso, é cada vez mais comum a participação ativa dos
usuários na construção da informação disponível, e não apenas no consumo da mesma.
Esse é um dos fundamentos das tecnologias sociais, que buscam auxiliar na autonomia
das comunidades, bem como catalisar seus processos coletivos. O relato apresenta a
busca de uma opção, dentro dos serviços de SIG online disponíveis, que possa apoiar a
construção de TS através da colaboração da comunidade na geração e intervenção no
conjunto de informações espaciais disponibilizadas sobre seu território. Deste modo,
investe na possibilidade de integração do saber técnico da Universidade com o saber
empírico da população local, através da tecnologia do SIG colaborativo.
Esse é um primeiro passo nesse sentido. O resultado final esperado é a apropriação
dessas técnicas pela população e sua utilização de forma autônoma, como ferramentas
auxiliares ao alcance de seus objetivos.
AGRADECIMENTOS
Ao FINEP e ao CNPq, pelo apoio recebido.

!

REFERÊNCIAS

BUGS, G.; REIS, A. T.: Participação Popular no Planejamento Urbano: Mapas Interativos e
Ferramentas SIG na Internet e Aspectos Cognitivos. In: XIV Encontro Nacional da ANPUR,
Rio de Janeiro, 2011.
CÂMARA, G.; DAVIS, C.; MONTEIRO, A. M. Introdução à ciência da geoinformação. São
José dos Campos: INPE, 2001. Disponível em: <http://mtc-m12.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/
sergio/2004/04.22.07.43/doc/publicacao.pdf>. Acesso em: 15/01/2014.
DAGNINO, R. A tecnologia social e seus desafios. (Fundação Banco do Brasil, Org., Comp.)
Tecnologia social: uma estratégia para o desenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundação Banco do
Brasil, 2001.
KAAP, S.; CARDOSO, A. Marco Teórico. Disponível em: < http://www.mom.arq.ufmg.br/
mom/index.html>. Acesso em: 09 jun. 2013.
LAURINDO, F. J. B.; SCHIMIZU, T.; CARVALHO, M. M.; RABECHINI JR.; R. O papel da
tecnologia da informação (TI) na estratégia das organizações. Gestão & Produção, São Carlos,
vol.8, no.2, p.160-179, Ago 2001.
MEDVEDOVSKI, N. S.; BOSENBECKER, A. C.; FERRARI, A. A.; ROTTA, M.;
GUIMARAES, E. S.; COSWIG, M. T.. A experiência interdisciplinar do projeto Vizinhança
na UFPEL RS Brasil: O habitat como elemento integrador. Anais do Congresso Internacional
Sustentabilidade e Habitação de Interesse Social. Porto Alegre: PUC RS, 2010.

2901

http://doi.org/10.17012/entac2014.364

PRÁTICAS DE GERENCIAMENTO ENXUTO EM ESCRITÓRIOS DE
PROJETO DE GOIÂNIA
SANTOS, Vinícius Carrião dos (1); AMARAL, Tatiana Gondim do (2); BATISTA,
Danilo Gonçalves (3)
(1) Universidade Federal de Goiás, (62) 81830187, e-mail: vinicius.arquiteto@yahoo.com.br (2) Universidade
Federal de Goiás, e-mail: tatiana_amaral@hotmail.com, (3) Universidade Federal de Goiás, e-mail:
danilogancalves@gmail.com

RESUMO
Com foco no processo de projeto de edifícios este trabalho investigou a existência de práticas de gestão
coerentes com o lean design management (gerenciamento de projeto enxuto) com vistas à redução das
deficiências do gerenciamento do processo de projeto. A fundamentação teórica sobre o lean design management
é recente e o tema tem adquirido importância por sua potencial contribuição ao processo de projeto de edifícios
por meio de ferramentas simples e, sobretudo, pela ênfase no comprometimento dos agentes do processo. A
pesquisa se classifica como estudo de caso, desenvolvido em dois escritórios de projeto de edifícios de
multipavimentos da cidade de Goiânia. Os resultados demonstraram o estágio ainda preliminar das ações para
melhoramento do processo de projeto e as dificuldades enfrentadas. A pequena amostragem do estudo não
permitiu o aprofundamento das causas destas dificuldades, nem o estabelecimento do nível de compreensão de
conceitos e ferramentas enxutas por parte dos escritórios. A partir dos tópicos criados para a análise do processo
de projeto pôde-se definir qual deles é preferencial na alocação de recursos para melhorias incrementais no
processo. Também foi possível visualizar quesitos de gestão do processo que parecem variar com a disciplina de
projeto. Este estudo foi útil para destacar que há um interesse dos escritórios de projeto em melhorar seus
processos de trabalho e de que novos estudos acadêmicos possam auxiliá-los a superar as dificuldades percebidas
e que se mostram de difícil transposição.

Palavras-chave: Lean design management; gerenciamento de projetos; processo de projeto de edifícios.
ABSTRACT
Focusing on the building design process, this paper studied the occurrence of management practices aligned
with the lean design management with the aim to reduce the management deficiencies in the design process. The
theoretical foundation of the lean design management is recent and it has gained importance in literature for its
potential contribution to the building design process through simple tools and, especially, by emphasizing the
commitment of the process agents. Two design firms of multiple floor buildings of the city of Goiânia were
investigated through semi-structured interviews. The results demonstrated the preliminary stage of further
actions to improve the design process and the difficulties faced. The small sampling of the study did not allow
the deepening of the difficulties causes, nor establish the level of understanding of lean tools and concepts by the
firms. From the topics created for the analysis of the design process could be defined which one is preferred in
allocating resources to generate process improvements. It was also possible to point questions of design process
management that seem to vary with the design discipline. This study was useful to highlight that there is an
interest by the design firms in improve their work processes and that new academic researches help them
overcome the difficulties.
Keywords: Lean design management; project management; building design process.
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1

INTRODUÇÃO

Do ponto de vista do gerenciamento, o processo de projeto de edifícios é caracterizado como
ineficiente, no qual se podem identificar vários tipos de perdas (TILLEY, 2005; KOSKELA et
al., 1997). Pesquisas fundamentadas no pensamento enxuto têm sido desenvolvidas com o
intuito de identificar e desenvolver formas e ferramentas para que o processo de projeto tornese eficiente e alcance o valor desejado pelo cliente (HANSEN; OLSSON, 2011; El.REIFI;
EMMITT, 2011; EMMITT et al., 2011; SMITH et al., 2011).
O processo de projeto é complexo e envolve fluxos de características distintas assim como a
atuação de diversos agentes com diferentes atribuições. Por isso, os trabalhos citados
anteriormente enfocam agentes diferentes do processo, mas com um só objetivo.
De acordo com Emmitt et al. (2011) a maioria das pesquisas relacionadas ao tema diz respeito
a projetos de construção muito grandes ou pertencentes a grandes organizações contratantes,
tendo-se na literatura uma pequena proporção de trabalhos dedicados às pequenas e médias
empresas, que representa grande parcela das empresas do setor da construção.
O artigo insere-se no universo de pesquisas na área de gestão que evidenciam as dificuldades
e deficiências assim como a importância da fase de projeto. Muitos são os problemas
identificados tais como a deficiência das informações, as falhas de comunicação, as perdas e
dificuldades como a falta de entrosamento entre os técnicos envolvidos, a maior
complexidade das edificações contemporâneas que exigem mais especialistas, o aumento da
demanda produtiva e da exigência por qualidade e desempenhos compatíveis, o trabalho à
distância e com equipes multinacionais, entre outros.
2

OBJETIVOS

Explorar as estratégias de ação enxutas para a redução das deficiências do gerenciamento do
processo de projeto em escritórios de projeto de edifícios de multipavimento goianienses.
3

OS PROBLEMAS DE EFICIÊNCIA DO PROJETO E SUA GESTÃO

Atrasos, desentendimentos e incertezas caracterizam o processo de projeto convencional
enquanto a documentação deficiente e a baixa qualidade marcam o produto de projeto. Como
consequências para o processo temos os retrabalhados e outros tipos de perdas, já o produto
construído fica aquém dos requisitos desejados pelo cliente (SMITH et al., 2011).
O uso de informações incompletas, a tomada de decisão vacilante, a locação inadequada de
recursos, a falta de coordenação, a desconsideração de decisões anteriores em etapas
avançadas do projeto e a comunicação deficiente são falhas de gerenciamento que prejudicam
o processo de projeto e que ainda persistem em graus variáveis apesar da evolução da prática
da gestão (KOSKELA et al., 1997; TILLEY, 2005; FORMOSO & TZORTZOPOULOS,
1999).
Tilley (2005) aponta a deficiência do programa de necessidades (briefing) e as falhas de
detalhamento como os principais fatores para a baixa construtibilidade, a má documentação
de projeto e a falta de atendimento aos requisitos do cliente. Situação que se acentua com o
atual quadro de queda do preço da elaboração de projeto, prazos menores para a conclusão
dos planos e o aumento da complexidade dos edifícios.
Três são os focos para a atuação sobre os processos de projeto com vistas a seu
aprimoramento. As falhas de gerenciamento citadas acima evidenciam que o fluxo de
informação e o planejamento do processo de projeto são determinantes. Por outro lado, apenas
a redução dos desperdícios no processo não torna um projeto bem sucedido se ele não atender
2903

os requisitos do cliente, isto é, o gerenciamento do valor (KOSKELA et al.,1997; HANSEN;
OLSSON, 2011; EL.REIFI; EMMITT, 2011).
2.1 O fluxo de informações
O fluxo de informações pode ser analisado a partir de três critérios: os tempos de ciclo, os
trabalhos em aberto e as restrições ou gargalos do fluxo (TRIBELSKY; SACKS, 2010). Estes
critérios tendem a ser cada vez mais automatizados com os avanços das ferramentas de
modelagem da informação no processo de projeto (Building Informatiom Modelling - BIM)
em substituição às ferramentas tradicionais de desenho assistido por computador.
Tempo e informação são fatores críticos na construção. Tribelsky e Sacks (2010) investigaram
o gerenciamento do fluxo da informação e identificaram não só a falta de indicadores para
avaliar o fluxo de informações, que denuncia que o processo não é conhecido a fundo, assim
como a falta de medidas ou soluções gerenciais que objetivem aprimorar o gerenciamento e o
conteúdo das informações compartilhadas. Os autores estudaram também os intervalos e os
meios utilizados para a troca das informações, se via correio eletrônico, CDs ou extranets, e
ainda o tamanho, o conteúdo e à qualidade das informações.
Verificou-se que o volume de informações compartilhadas de uma só vez é grande e isso
dificulta a rápida compreensão de quem o recebe, de modo que conteúdos importantes podem
passar despercebidos. Contribuem também para a dispersão do conteúdo os longos intervalos
de compartilhamento e as repetições.
2.2 O planejamento do processo de projeto
Ferramentas de controle e o comprometimento da equipe de trabalho contribuem para a
redução das deficiências no planejamento do processo de projeto. Koskela et al. (1997), Tilley
(2005) e Emmitt et al. (2011) apontam que o comprometimento de todos os envolvidos no
empreendimento é determinante para a compreensão dos meandros do processo e o
estabelecimento das promessas que regem os compromissos estabelecidos. Sem estes
compromissos, ferramentas de planejamento e controle, como Last Planner, Design Structure
Matrix (DSM), check-lists, briefs, set-base design e cronogramas pouco contribuirão para o
atendimento das metas de prazo e de qualidade dos produtos (TILLEY, 2005).
Koskela et al. (1997), Tilley (2005), Tribelsky; Sacks (2010) e El.Reifi; Emmitt (2011)
destacam que o projeto é gerenciado e entendido a partir de princípios obsoletos, pouco
adequados ao caráter iterativo da projetação. Por isso, a liderança deve existir como recurso
para tornar o processo eficiente e efetivo.
A desconsideração da interrelação entre as tarefas planejadas e a falta de organização do fluxo
de informações são os responsáveis pelo atraso na obtenção dos dados para o projeto, pela
deficiência das informações e pelo retardo na conclusão das etapas de projeto (TILLEY,
2005).
2.3 O gerenciamento do valor
O atendimento aos requisitos do cliente é o foco da elaboração do produto e é estratégico para
o projetista se manter no mercado. Valor pode ser subjetivo ou objetivo e extrapola as
medidas financeiras. Geralmente varia com o tempo e conforme o contexto, mas é avaliável e
apreciável (THYSSEN et al., 2010).
O gerenciamento do valor favorece uma melhor documentação do processo, contribui para a
redução de suas incertezas e orienta a inovação (TILLEY, 2005). Portanto, o
comprometimento da equipe envolvida associado a ferramentas de seleção de soluções de
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projeto como a quality deployment function (QDF) é determinante, tal como acontece com o
planejamento do processo de projeto (KOSKELA et al. 1997; EMMITT et al., 2011).
No gerenciamento do valor o elemento primordial é o programa de necessidades (briefing),
que pode ser único e definido no início do projeto, reunindo o máximo de informações
possíveis, ou dinâmico a ser trabalhado ou completado e revisado a cada etapa do projeto de
modo a proteger o processo de elaboração de suposições excessivas e às vezes necessárias
para que o projeto não pare. Estas suposições surgem por falta de tomada de decisão ou falta
de informação no momento adequado e caracterizam circunstância corriqueira na prática
convencional de gerenciamento (KOSKELA et al. 1997; TILLEY, 2005; EMMITT et al.,
2011).
4

LEAN DESIGN MANAGEMENT (LDM)

A gestão enxuta (lean) aplicada ao desenvolvimento de projetos proporciona uma produção
mais ágil, com melhor aproveitamento da dedicação profissional e a atenção adequada aos
requisitos do cliente. O LDM associa recursos da construção enxuta e das lições e ferramentas
do gerenciamento de projetos. Constitui uma abordagem que pretende aumentar a eficiência e
a qualidade dos resultados do projeto, maximizando o alcance do valor para os clientes do
processo (TILLEY, 2005; EGAN, 1998 apud EL.REIFI; EMMITT, 2011).
No gerenciamento de projetos de construção ainda persiste a compreensão do processo como
uma sequência de atividades, como ocorre na etapa de obra. Esta associação durante a fase de
projetos só é aplicável a partir da etapa de detalhamento (TRIBELSKY; SACKS, 2010).
Diferentemente, as etapas iniciais do projeto não são plenamente lineares e ciclos podem
existir como momentos para análise e seleção de alternativas. Nesta fase criativa, o tempo é
dificilmente determinado e por isso ferramentas tradicionais de programação como o Critical
Path Method (CPM) são inadequadas (EL.REIFI; EMMITT, 2011).
O Integrated Project Delivery (IPD) reúne conceitos e princípios da produção enxuta, técnicas
e recursos informacionais (BIM), ferramentas gerenciais e conceitos de relação interpessoal,
como a confiança e a integração, para criar um ambiente produtivo que favoreça maior
produtividade e eficiência com menos desperdício e maior valor para o cliente (AIA, 2007). O
IPD, considerado como um produto do LDM, é um processo de produção de edifícios que
procura integrar pessoas, sistemas, negócios e recursos num trabalho colaborativo que busca
minimizar as perdas, otimizar a eficiência desde a concepção do empreendimento até a
entrega e avaliação pelo usuário.
No entanto, a aplicação de práticas enxutas exige dedicação e consome recursos. Seus
resultados não se estabelecem em curto prazo e o conjunto de soluções LDM é, em geral,
pouco generalizável. Em função destas características, as práticas LDM são consideradas
desinteressantes para muitas empresas (El.REIFI; EMMITT, 2011).
Para estes autores são apontados como critérios para a adoção de práticas de gerenciamento
enxuto: (a) a garantia do comprometimento de todos os envolvidos no empreendimento; (b) a
definição colaborada de etapas críticas e do monitoramento do projeto e da ação; (c) o uso de
técnicas com vistas a melhorias incrementais (matrizes, verbalizações por meio de oficinas
facilitadas, etc.); (d) a busca da eficiência utilizando a tecnologia; (e) a promoção da filosofia
enxuta e o incentivo de seu uso e (f) a ênfase nas fases anteriores à construção.
Emmitt et al. (2011) constataram que a promoção da interação entre os envolvidos propagada
pela cultura enxuta teve como reflexos para o gerenciamento do projeto a melhoria do fluxo
de trabalho e menos desentendimentos na equipe. Verificou-se que, para a equipe de
desenvolvimento de projeto, parece preferível melhorar o gerenciamento do trabalho coletivo
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do que organizá-lo por meio de roteiros ou fórmulas prontas, como por exemplo, softwares de
administração. Esta observação é coerente com as dificuldades de aplicação do LDM e, por
outro lado, também demonstra a ansiedade por parte dos agentes do processo em tornar o
processo menos penoso e mais eficiente.
Para Tilley (2005) e El.Reifi; Emmitt (2011), a qualidade das soluções de projeto, sua
capacidade de alcançar os requisitos do cliente e maximizar o valor dependem do nível de
interação com o cliente e com os demais envolvidos no processo de projeto.
Por isso, como recurso para a consolidação das práticas de gerenciamento enxuto El.Reifi;
Emmitt (2011), Tilley (2005) e Ghassemi; Becerik-Gerber (2011) destacam a importância da
organização contratual e do uso de contratos relacionais, cuja característica é comprometer
integralmente todas as partes num único instrumento de modo que se reforce o envolvimento
e se construa confiança.
A intrincada relação entre os princípios do gerenciamento de projetos, o modelo produtivo de
transformação e a teoria da produção impõem-se como um nevoeiro que dificulta a
visibilidade de soluções que permitam melhorar o desempenho do processo de projeto e por
isso mais estudos precisam ser desenvolvidos e o conhecimento divulgado (TILLEY, 2005;
EL.REIFI; EMMITT, 2011).
5

MÉTODO

O método de pesquisa adotado para o desenvolvimento deste trabalho é classificado como
qualitativo e foi realizado por meio de estudos de caso.
Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram a pesquisa bibliográfica, seguida da
pesquisa de campo, utilizando-se para o levantamento de dados a aplicação de entrevistas
semi-estruturadas e pesquisa documental dos escritórios estudados.
Para a elaboração do questionário semi-estruturado foram identificados como critérios
orientadores para o aprimoramento do processo de projeto: o fluxo de informações, o
gerenciamento de valor e o planejamento do processo.
Os seguintes critérios foram considerados na seleção das empresas:
−

Ser responsáveis pela elaboração de projeto arquitetônico e complementares que
atendessem ao mercado construtor goianiense de edifícios de multipavimentos.

−

Atendessem clientes construtoras e/ou incorporadores de empreendimentos residenciais
e comerciais.

−

Ter como nicho de mercado a região metropolitana de Goiânia-GO e ser representativa
no ramo de incorporação e construção neste cenário;

−

Ter interesse na realização da pesquisa.

Mediante aos critérios definidos, três empresas foram contatadas, mas apenas duas
responderam positivamente à participação da pesquisa. A terceira empresa não demonstrou
interesse na participação da pesquisa. Os questionários semi-estruturados foram aplicados por
meio de entrevistas em dois escritórios de projetos, um deles de arquitetura e outro de
estruturas e ocorreram em dezembro de 2012 e janeiro de 2013, respectivamente.
Em cada empresa apenas um profissional foi entrevistado. No escritório de arquitetura foi
entrevistado um dos dois diretores da empresa. Este diretor é um dos fundadores da empresa
e, junto com seu sócio, controla todos os processos administrativos e de produção da empresa.
Ele atua, sobretudo, no escritório, recebendo clientes e projetistas colaboradores para as
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reuniões de contrato, projeto e coordenação. No escritório de estruturas o participante da
pesquisa foi um engenheiro civil pertencente ao quadro da empresa, responsável por
coordenar uma das tipologias de projeto desenvolvidas pela: a de reforço de estruturas. Este
engenheiro não atua em atividades administrativas do escritório, concentrando-se na
produção.
O questionário, apresentado no Quadro 1, foi composto de três seções sendo a primeira
dedicada à caracterização da empresa, a segunda com perguntas diretas e de múltipla escolha
a respeito dos tópicos de fluxo de informações, o gerenciamento de valor e o planejamento do
processo de projeto e a terceira com seis perguntas que objetivavam aprofundar no tema das
três questões anteriores e verificar a coerência das respostas dadas.
Quadro 1 – Questionário

1.
2.
3.
4.

Dados da Empresa
Nome da Empresa e tempo de atuação no mercado de edifícios multipavimentos.
Nome do entrevistado e função no escritório.
O escritório tem certificações? Quais?
Número de projetos de edifícios multipavimentos entregues ou produzidos por ano.

5. Breve descrição do funcionamento do escritório (Como um novo projeto entra na produção do escritório?
Quem são os responsáveis? Os auxiliares de projeto que atuam em sua elaboração constituem equipes? Há um
planejamento interno preliminar para a produção do projeto e programação de reuniões? Como é feita e por
que meios se dá a interação com os demais projetistas? Como são controlados os resultados dos projetos?)
Atendimento aos
Descrição
requisitos do cliente
□
NÃO ATENDEU
Circunstâncias demandaram a reelaboração QUASE INTEGRAL do projeto

□

NÃO ATENDEU

□
ATENDEU
□
ATENDEU
Importância do fluxo
de informações
□

ALTO

□

MÉDIO

□

BAIXO

□

NENHUM

Circunstâncias demandaram a reelaboração de PARTES do projeto
Projeto executado integralmente com pequenas modificações
O projeto incorporou melhoramentos aos requisitos pedidos pelos clientes
Descrição
Uso de extranet e CURTOS intervalos de alimentação do sistema com informações
de projeto
Uso de extranet e LONGOS intervalos de alimentação do sistema com informações
de projeto (mais de 2 semanas)
Uso de CDs e e-mails para o registro e compartilhamento das informações de projeto
As informações de projeto e arquivos de desenho só são compartilhadas quando
solicitados pelos demais projetistas ou quando completos.

Deficiências no
planejamento do
processo de projeto
□
□
□
□
1.

2.

Descrição

Não foi realizado planejamento do processo de projeto ou a definição formal de um
cronograma.
Foi realizado o planejamento das etapas do projeto e definidos marcos no
MÉDIA
cronograma para seu acompanhamento.
O planejamento foi realizado de forma colaborativa e foram definidos marcos no
BAIXA
cronograma para seu acompanhamento
O planejamento foi realizado de forma colaborativa, com o uso de marcos no
MÍNIMA
cronograma e indicadores para monitoramento do processo.
Questionário
O quanto contribuiria para os resultados do projeto elaborado pelo escritório a realização de uma reunião
preliminar com os demais projetistas e outros agentes relevantes para a preparação do PLANEJAMENTO DO
PROCESSO DE PROJETO?
O programa de necessidades que subsidia os projetos elaborados pelo escritório é fornecido pelo cliente? A
definição do programa de necessidades de forma colaborativa, reunindo cliente, projetistas, fornecedoreschave, construtores e usuários potenciais resultaria em melhorias para as soluções de projeto? Que

ALTA
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deficiências ou dificuldades seriam superadas com este tipo de procedimento?
3. A falta de compreensão completa dos requisitos do cliente antes do início do projeto geram alterações no
projeto em suas fases mais avançadas, exigindo retrabalhos, o que significa mais dedicação dos trabalhadores
e maior consumo de recursos e de tempo. Que soluções ou modificações na organização e no fluxo das
informações necessárias para o projeto permitiriam que os requisitos do cliente fossem plenamente
compreendidos antes da projetação?
4. Quais as vantagens e as dificuldades para o uso de ferramentas de planejamento do processo de projeto como
cronogramas detalhados, marcos definidores de reuniões e entrega de produtos preliminares e o uso de
indicadores de desempenho?
5. Que modificações nos contratos firmados entre projetistas e clientes contribuiriam para melhorar o
comprometimento e o envolvimento dos diversos colaboradores de um projeto em seu planejamento?
6. Que medidas poderiam ser tomadas para minimizar ou até mesmo solucionar os problemas de interface
(interoperabilidade) entre os projetos dos diversos escritórios e fornecedores envolvidos no processo?

Devido à pequena quantidade de entrevistas os resultados não puderam ser tabulados. A partir
da comparação dos resultados procuramos identificar nos escritórios a existência de
estratégias ou ações que visem o aprimoramento do processo, as dificuldades para a
realização das melhorias e as contribuições que estas melhorias trariam para o processo de
projeto.
6

LEVANTAMENTOS DE DADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

6.1 Caracterização das empresas entrevistadas
O escritório 1 é uma empresa de profissionais associados que presta serviços de consultoria e
projetos estruturais com 40 anos no mercado. A empresa não possui certificações e produz
uma média de 30 projetos de edifícios de multipavimentos por ano. Por ser uma empresa de
pequeno porte é administrada por um único diretor-proprietário que concentra o controle
administrativo e produtivo da empresa.
Partindo da diretoria do escritório existem distintas equipes de produção de projeto
coordenadas por engenheiros civis. Cada equipe detém uma tipologia especial, com a qual
pode trabalhar caso existam contratos que as demandem. As tipologias são alvenaria
estrutural, obras industriais, reforços estruturais, estrutura metálica e concreto protendido.
O funcionamento do escritório não se dá por divisão de tarefas e sim por equipes e tipologia
de projetos. Assim, não há um departamento exclusivo para lançamento de estruturas, outro
para detalhamento de vigas, outro para detalhamento de pilares e etc. A diretoria do escritório
acredita que a divisão por tarefas não contribui para o aprimoramento profissional do
engenheiro e que a oportunidade de participar de um projeto do início é mais proveitosa,
apesar de ser menos produtiva se comparada com o regime por tarefas.
O escritório tem por procedimento uma reunião de partida para a caracterização inicial do
trabalho e faz uso de check-lists para o registro do programa inicial. Estas medidas têm por
objetivo agilizar lançamento do partido estrutural e evitar retrabalhos. Cada equipe efetua seus
registros e compartilha informações exclusivamente por e-mails. Ao longo do trabalho, o
escritório aproveita as reuniões de coordenação dos empreendimentos e eventualmente as
solicita para apresentar soluções ou demandas de novos dados.
O escritório 2 é uma empresa de profissionais associados que presta serviços de coordenação
e elaboração de projetos de arquitetura com 10 anos no mercado. A empresa tem sistema de
gestão da qualidade (ISO 9001/2008) certificado e uma produção média de 18 projetos de
edifícios de multipavimentos por ano.
O escritório se organiza em três níveis: diretoria, coordenadores e profissionais responsáveis.
São três coordenações responsáveis por tarefas distintas: (a) estudos de viabilidade técnica e
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projetos legais, (b) projetos executivos e detalhamentos e (c) coordenação de projetos
complementares. Os profissionais responsáveis atuam dentro das coordenações no
desenvolvimento das tarefas sob a orientação de profissionais arquitetos.
O sistema de gestão da qualidade orienta as práticas do escritório e cada departamento tem
seu conjunto de procedimentos que se iniciam em reuniões de partida, seguem por instantes
de análises críticas, validações internas, revisões e reuniões de entrega. Esta sequência é
documentada, em cada departamento, por meio de documentos gráficos, check-lists,
cronogramas e históricos que servem de registro de ações e de responsáveis, assim como de
subsídio para o trabalho do departamento seguinte. O programa de necessidade no escritório 2
tem caráter dinâmico e é completado a cada fase do projeto.
Para as atividades internas do escritório 2 e para o compartilhamento de informações com
agentes externos o e-mail é o recurso preferencial de comunicação, especialmente para a
solicitação de informações.
6.2 Análise e discussão de resultados
Ambos os escritórios indicaram que atendem os requisitos do cliente, sendo que o escritório 1
tem de lidar com pequenas modificações nos projetos finalizados mais frequentemente que o
escritório 2, que consegue incorporar melhoramentos aos requisitos pedidos pelos clientes.
Esta diferença pode ser atribuída ao tipo de projeto. O projeto de arquitetura é anterior ao de
estruturas e este, por ser complementar, sofre mais diretamente as influências dos
determinantes executivos no canteiro de obras. Muitas vezes o edifício difere do projeto
arquitetônico em função de modificações ocorridas nos projetos complementares.
Para o gerenciamento de valor são adotados check-lists e reuniões de partida nos dois
escritórios. Práticas que podem ser consideradas alinhadas ao LDM. No escritório 2, reuniões
de partida, com seus respectivos check-lists, são realizadas toda vez que um projeto avança de
um departamento para outro, o que não acontece no escritório 1 por duas razões: o caráter
complementar do projeto estrutural e por uma só equipe conduzir o projeto do início ao fim.
Para os dois escritórios a principal contribuição de ações que melhorem o atendimento dos
requisitos do cliente é minimizar os retrabalhos.
A importância do fluxo de informações foi classificada como baixa pelos dois escritórios. Nas
duas empresas o uso de CDs e e-mails para o registro e compartilhamento das informações de
projeto constitui a forma mais comum de comunicação com outros projetistas e com o cliente.
O uso de extranets acontece em ambos os escritórios quando o cliente faz uso deste recurso
ou o exige, circunstância comum quando o cliente contrata um serviço de coordenação de
projetos independente dos escritórios investigados.
A baixa importância do fluxo de informações se deve ao padrão de ferramentas de desenho e
comunicação adotados pelo mercado. Ainda é restrito o uso de plataformas colaborativas para
projeto de edifícios em Goiânia. Os softwares de desenho são essencialmente 2D e com baixa
interoperabilidade. O fluxo de informações fragmentado marca o mercado goianiense de
projetos de edifícios, situação que parece evoluir aos poucos sob a demanda dos clientes.
A principal contribuição de melhorias no fluxo de informações seria a redução da ocorrência
de faltas ou de atrasos de dados que emperram os projetos. A coordenação de projetos parece
ser uma ferramenta bem-vinda para iniciar esta melhoria por atuar simultaneamente no
planejamento e na gestão da informação. O uso de ambientes colaborativos virtuais também é
considerado positivo por dispensar a necessidade de que algum agente do processo tenha de
ser o gerenciador de versões de arquivos.
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O fluxo de informação está mais intimamente ligado ao planejamento do processo de projeto
do que com a organização do escritório, no entanto, uma correlação pode ser feita entre o
fluxo de informações e a organização de cada escritório. O fluxo é eficaz e mais estanque no
escritório 2 que é departamentalizado e possui sistema de gestão da qualidade, enquanto que
no escritório 1, o fluxo é mais difuso e informal.
Assim como a importância do fluxo de informações, o planejamento do processo de projeto
também é caracterizado pelo relacionamento com o cliente e apesar das divergências das
respostas, as deficiências no planejamento existem e não são poucas. Os dois escritórios
relatam que nos casos em que há uma coordenação efetiva estas deficiências são minimizadas
e que marcos e cronogramas são estabelecidos para o cumprimento das metas. Por outro lado,
quando a coordenação não existe o processo de projeto caminha conforme são repassadas as
informações pelo cliente e pelos demais colaboradores.
Foi observado que o prazo, como quesito de planejamento, tem importância diferente para
cada tipo de projeto. Para o escritório 1, o prazo é um gargalo e é o foco dos instrumentos
contratuais, já para o escritório 2 o prazo de entrega tem de ser flexível por ser dependente de
informações do cliente, que muitas vezes vacila em seus requisitos. No entanto, esta
flexibilidade no escritório 2 não o exime de manter rigorosos cronogramas internos de
trabalho, de modo a deixar os atrasos sob a responsabilidade do cliente.
A principal dificuldade verificada pelos escritórios para o uso de ferramentas de planejamento
e controle é a falta de disciplina dos agentes participantes, sobretudo do cliente. Por isso, a
possibilidade de se estruturar um bom planejamento parece ser condicionada pela noção e
qualificação gerencial do cliente. O planejamento é mais eficaz se o cliente percebe ou sabe
que planejar gera economia para o empreendimento como um todo. Todavia, se o cliente não
monitora suas perdas e as origens delas, o planejamento pode parecer desnecessário.
Melhorias no planejamento contribuiriam com a compatibilização do projeto, que associada a
um sistema de informações, permitiria que ela acontecesse a partir de visualizações em 3
dimensões, tornando-a mais eficaz. O planejamento também reduziria os prejuízos
financeiros, fazendo com que os projetos tivessem menos interrupções e que permanecessem
menos tempo dentro do escritório, comprometendo a captação de novos trabalhos. Por fim,
contribuiria para reduzir a inércia do mercado profissional que é resistente a mudanças.
Novamente a coordenação de projetos e o ambiente colaborativo são recursos desejáveis.
Neste trabalho não foram identificadas práticas enxutas consolidadas nos escritórios para se
reduzir as deficiências do planejamento.
7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relevância do estudo pode ser verificada no impacto causado pelas deficiências do processo
na organização do trabalho dos escritórios. Pôde-se verificar que práticas coerentes com o
LDM são insipientes nos escritórios investigados e que dos três tópicos definidos para a
avaliação do gerenciamento do processo de projeto, a definição de ações de melhorias para o
planejamento do processo é a mais promissora em função dos resultados que pode
proporcionar sobre os outros dois tópicos, apesar de ser, dentre os três, o mais intrincado
como também apontaram Emmitt et al. (2011) e El.Reifi, Emmitt (2011).
A visão de mercado e o indutor de melhorias no escritório 1 é a valorização da formação
profissional e a qualidade do produto entregue. No escritório 2 a visão de mercado é a de
melhoria do processo de trabalho aliada a um produto de qualidade e o indutor desta melhoria
é a compreensão das tendências do mercado a partir do que acontece dentro e fora do país. Foi
citado na entrevista feita no escritório 2 que a chegada de empreendedores estrangeiros no
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país tem sido um incentivo para que os escritórios avancem em seus processos sob o risco de
perderem oportunidade de bons negócios e espaço no mercado de projetos.
As dificuldades e deficiências do planejamento do processo de projeto apontadas pelas
entrevistas acentuam a ideia de uma origem cultural para o problema. No país, a prática do
planejamento e do monitoramento ainda está em consolidação e por essa razão entraves desta
ordem são para nós difíceis de serem superados. A resistência do setor profissional a
mudanças e inovações relatada nas entrevistas demonstra a extensão desta dificuldade e já há
algum tempo identificadas por Formoso e Tzortzopoulos (1999).
Os resultados deste estudo foram limitados pela pequena amostragem e também por não ser
possível aprofundar a investigação sobre o nível de conhecimento dos escritórios sobre os
princípios enxutos. Pesquisas futuras podem preencher estas lacunas e ainda buscar
estabelecer qual é a real interferência dos clientes nas deficiências do planejamento do
processo, assim como qual a contribuição do sistema de gestão da qualidade e da interação
para a adoção de ferramentas de controle enxutas no processo de projeto.
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RESUMO
No intuito de aproveitar os benefícios da aplicação tanto da modelagem BIM quanto da Construção
Enxuta, estudos foram publicados relacionando a aplicação de ambos em sinergia. Neste contexto, o
objetivo deste trabalho é apresentar um caso de aplicação de ferramentas BIM no Planejamento e
Controle da Produção (PCP) em uma obra de construção residencial vertical, apoiando a adoção de
princípios da Construção Enxuta, na cidade de Araucária, Paraná. Através do processo de gestão da obra,
o modelo BIM foi utilizado para proporcionar produção puxada de atividades produtivas. Os
pesquisadores atuaram na elaboração do modelo BIM, da estratégia de intervenção e do auxílio às
atividades realizadas em canteiro com o modelo BIM. Os resultados demonstram ganhos tanto no PCP
quanto para a equipe de produção da construção ao trabalhar com os princípios enxutos e BIM. O
trabalho conclui com uma proposta de interação sistemática da equipe com o modelo BIM e o Sistema
Last Planner na forma de um arcabouço teórico. Outros estudos de casos estão sendo realizados nesta
pesquisa de modo a validar o arcabouço teórico proposto.
Palavras-chave: Construção enxuta, Planejamento e Controle da Produção, BIM, Sistema Last Planner.

ABSTRACT
In order to have the benefits of application of both BIM modeling as Lean Construction, studies have
been published relating the application of both in synergy. In this context, the aim of this paper is to
present a case of application of BIM tools in Production Planning and Control (PCP) in a project of
vertical residential construction, supporting the adoption of principles of Lean Construction in the city of
Araucaria, Parana. Through the management of the construction process, BIM model was used to
provide pull production of productive activities. The researchers worked on drafting the BIM model, the
intervention strategy and assistance with the BIM model in construction activities. The results show
improvement in both the PCP and for the production team when working with BIM and lean principles.
The paper conclude with a proposal for systematic interaction of staff with the BIM model and the Last
Planner System in the form of a theoretical framework. Other case studies are being conducted in this
research in order to validate the theoretical framework proposed.
Keywords: Lean Construction, Production Planning and Control, BIM, Last Planner System.

1.

INTRODUÇÃO

Embora independentes, a construção enxuta e a modelagem BIM já são reconhecidos
por pesquisadores que ambos podem se auxiliar mutuamente e aumentar seu potencial
de aplicação na gestão da construção (KOSKELA et al, 2010).
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A construção enxuta influencia no processo de Planejamento e Controle da Produção
(PCP). Por meio de mapeamento e definição de fluxos de trabalho, informações,
suprimentos e empreendimento, o PCP é elaborado com visão de fluxos da construção
enxuta.
Uma ferramenta de construção enxuta utilizada largamente em PCP é o Sistema Last
Planner (Ballard, 2000; Formoso et al, 2001) que divide o processo de PCP em três
níveis hierárquicos: plano mestre (longo prazo), Lookahead (médio prazo) e Last
Planner (curto prazo).
Nas etapas do PCP, bem como nos três níveis do Sistema Last Planner, a modelagem a
modelagem BIM é possível de ser utilizada apoiando princípios da construção enxuta. O
objetivo deste trabalho é discutir como a modelagem BIM pode ser utilizada em PCP e
as suas interações com os princípios da construção enxuta. O presente artigo apresenta
um estudo de caso realizado na cidade de Araucária, Paraná, que serve de base para as
discussões e para a proposta de um arcabouço de integração entre a modelagem BIM e o
Sistema Last Planner.
2. PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO
O modelo de planejamento e controle da produção (PCP) utilizado é segmentado em
quatro etapas adaptado de Formoso et al. (2001). O processo de PCP é dividido em três
níveis hierárquicos: planejamento de longo prazo, médio prazo e curto prazo. Esta
divisão apresenta-se tal como é aplicado o Sistema Last Planner (Ballard, 2000), com
longo prazo sendo o Plano Mestre, o médio prazo sendo o Lookahead e o curto prazo
sendo o weekly work plan. O indicador proposto pelo autor que demonstra eficácia do
planejamento semanal é chamado Percentual da Programação Concluída (PPC).
As etapas do PCP são: 1) Preparação do processo de PCP, com as decisões
preliminares, definição dos padrões de planejamento, identificação das restrições e
definição do plano de ataque; 2) Elaboração do plano de longo de prazo, com coleta de
informações, fluxo de caixa, cronograma, plano mestre, programação dos recursos
classe 1 e difusão do plano; 3) Elaboração do plano de médio prazo, com coleta de
informações, plano de médio prazo, difusão do plano, programação dos recursos classe
2, difusão da programação de recursos; 4) Elaboração do plano de curto prazo, com
coleta de informações, plano de curto prazo, difusão do plano, programação dos
recursos classe 3, difusão da programação de recursos.
3. INTERAÇÕES ENTRE MODELAGEM
CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO ENXUTA

DA

INFORMAÇÃO

DA

Koskela et al (2010), propõe 56 interações entre BIM e construção enxuta. A seguir no
quadro 1 são listadas interações aplicadas diretamente ao PCP. Alguns trabalhos já
publicados que discutem aplicações da modelagem BIM e sua interação com o PCP e a
construção enxuta são discutidos em seguida.
Quadro 1 – Interações entre BIM e construção enxuta aplicadas ao PCP
Nº

Funcionalidade
BIM

Princípio lean

1

Fonte única de Redução
de O modelo passa a ser um banco de dados único
informação
variabilidade.
contendo documentos necessários à fase de projeto,
construção e operação da edificação.

2

Checagem

de Redução

Descrição

do Detalhamento de desenhos melhor especificados,
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incompatibilida tempo
des
físicas ciclo.
automatizada

de sem necessidade de decisões no canteiro de obras.
Aumento em produtividade.

3

Geração
Redução
da Retira erros humanos em elaboração de cronogramas
automatizada de variabilidade e resultando em pacotes de trabalho sequenciados e
tarefas
de tempo
de passíveis de execução.
construção
ciclo.

4

Simulação
processo
construção

5

Visualização em Redução
da Refino de cronograma de pacotes de trabalho e
modelos BIM variabilidade e sistema de produção para suporte da produção.
4D
tempo de ciclo
e
gestão
visual.

6

Visualização de Redução
do
status
do tempo
de
processo
ciclo, controle
apropriado,
gestão visual e
validação.

Controle e gestão através de visualização da
produção, sem necessidade de coletar dados em obra.
O controle fornece informações e status de cada
pacote de trabalho naquele momento.

7

Comunicação
online
do
produto
e
processo

Informações referentes a pacotes de trabalho em
plano, execução e já produzidos atualizadas online
para todos os envolvidos com a produção, desde
encarregados até responsáveis por aquisição de
recursos.

do Redução
da Otimização de cronogramas através de simulações
de variabilidade e estocásticas e checagem em modelos BIM 4D.
tempo de ciclo
e controle.

Gestão visual,
redução
do
tempo de ciclo
e
controle
apropriado.

Fonte: Adaptado de KOSKELA et al. (2010)

Sacks, et al. (2013) implementam o sistema KanBIM em uma obra: O modelo BIM,
ligado ao Sistema Last Planner, organizado por estrutura analítica de projeto (EAP)
como pacotes de trabalho. Este demonstra às equipes de produção o nível de maturidade
de cada pacote. A maturidade é aumentada com a remoção das restrições que impedem
o início do trabalho. O processo de construção é visualizado e comunicado online.
Bhatla & Leite (2012) propõem através de estudo de caso o uso do modelo BIM para
coordenação de modelos de instalações elétricas, hidráulicas e mecânicas. Essa
coordenação ocorre durante o planejamento Lookahead (médio prazo), como forma de
remoção de restrições, e trouxe: Redução do tempo de ciclo de atividades, devido à
checagem e correção de incompatibilidades físicas entre disciplinas de projeto, no
modelo; A utilização do modelo em reuniões de Last Planner auxiliou na comunicação
e entendimento da produção por parte dos profissionais;
Um gestor do empreendimento afirmou que necessidades de informação no momento da
execução foram diminuídas, pois muitos requisitos de produção foram obtidos antes do
início da atividade.
Biotto (2012) propõe um método para utilização de BIM no PCP com apresentação de
quatro estudos. No primeiro estudo, um modelo 4D é utilizado para definir o plano de
ataque da obra. Posteriormente o cronograma é refinado e gerado uma linha de balanço
como resultado. Em seu segundo estudo, o modelo BIM é utilizado nos planos de longo
prazo (mestre) e médio prazo (Lookahead). No primeiro, a visualização auxilia na
sincronização de fluxos de produção de pacotes de trabalho. Para o Lookahead,
comparações entre previsto e realizado são feitas visualmente. Novos planos de médio
prazo são propostos para atingir metas produtivas. No terceiro estudo, a estratégia de
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ataque do empreendimento é revista como perspectiva de reduzir o trabalho em
progresso e também a distância percorrida pela mão de obra. O modelo é utilizado para
este fim, que dita todo o andamento das atividades de planejamentos de longo, médio e
curto prazo. Em seu quarto e último estudo, a autora utiliza o modelo para decisões de
plano de ataque e de projeto de sistema de produção. Trazendo como resultados
informações que serão utilizadas por todo o empreendimento.
4. ESTUDO DE CASO
Neste trabalho é apresentado um primeiro caso estudado em 2013 para utilizar o modelo
BIM em atividades do PCP. O estudo foi realizado na cidade de Araucária, Paraná, em
uma obra residencial do programa Minha Casa Minha Vida. O empreendimento contém
quatro torres de quatro pavimentos cada com 64 unidades residenciais e terreno de 8700
m². As torres foram executadas pelo sistema construtivo alvenaria estrutural com blocos
de concreto e lajes pré-moldadas com posterior capeamento de concreto.
4.1.

Elaboração do modelo BIM do empreendimento.

O modelo BIM do empreendimento foi elaborado no seu início, enquanto atividades de
terraplenagem eram executadas. Os projetos e o planejamento do empreendimento já
estavam finalizados. O modelo BIM proporcionou detecção de interferências físicas,
organização de informações e verificação do planejamento de longo prazo da obra.
Para organizar os elementos do modelo BIM e informações referentes foi utilizada a
Estrutura Analítica de Projeto do empreendimento. A EAP foi revisada e passou por
diversas alterações, visto que o modelo trouxe pacotes de trabalho que não tinham sido
considerados anteriormente.
4.2.

Utilização do modelo BIM em atividades do PCP

Inicialmente a estratégia de ataque foi revista com o auxílio da visualização pelo
modelo BIM 4D. Algumas atividades tiveram suas datas de início alteradas devido à
presença, no local de construção, de instalações do sistema de produção.
Figura 2 – Refino do planejamento de longo prazo com BIM

Fonte: Os autores (2014)

Um exemplo dessas alterações foi nas atividades de instalações de água esgoto (figura
2). Em (a) as atividades de instalações de água fria/quente e esgoto estavam planejadas
para serem executadas em pisos diferentes (superior e inferior do mesmo pavimento).
Isso gera excessivo transporte da mão de obra. Foi decidido que a equipe faria
simultaneamente as instalações de água daquele pavimento e de esgoto acima,
diminuindo a necessidade de transporte. Em (b) o planejamento não contemplava
instalações de esgoto e suas saídas da torre antes da laje piso. Foi alterado também o
planejamento.
O modelo BIM 4D era revisto durante a elaboração do plano de médio prazo para
interpretar o comportamento de uma atividade entre outras que seriam ou já estavam em
produção e incompatibilidades entre atividades eram identificadas no modelo e
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solucionadas. A figura 3 demonstra uma solução para incompatibilidade repassada à
obra.
Figura 3 – (a) incompatibilidade resolvida; (b) produção em canteiro; (c) mão de
obra em contato com o modelo.

Fonte: Os autores (2014)

Os planos de médio prazo eram difundidos com o Sistema Last Planner e as restrições
eram removidas pela equipe de administração. O objetivo era eliminar as necessidades
de informação. A figura 4 demonstra um kit de materiais como restrição de atividade
que foi difundida através do médio prazo.
Figura 4 – Kit de materiais de instalações hidráulicas separados no médio prazo

Fonte: Os autores (2014)

Semanalmente, os planos de curto prazo eram confirmados e difundidos à equipe de
produção através do modelo. A figura 5 demonstra atividades em atraso durante três
semanas. Detalhe para as atividades que estão em vermelho (em atraso).
Figura 5 – Visualização do modelo no curto prazo em três semanas diferentes

Fonte: Os autores (2014)
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5. BIM COM SISTEMA LAST PLANNER ATRAVÉS DO PCP: ARCABOUÇO
TEÓRICO
Os quadros a seguir relacionam como o modelo BIM foi utilizado nas etapas do PCP,
sua interação com a construção enxuta (do Quadro 1) e as referências identificadas.
a) Etapa Preparação do Processo de PCP
Quadro 2 – Uso do modelo BIM na preparação do processo de PCP
Uso do modelo BIM

Interação BIM e Referência
construção
enxuta

Conhecendo o PCP e as potencialidades do BIM, definir Nº1
o plano de utilização.
Definir quais informações devem ser adicionadas e
quais devem ser retiradas do modelo BIM.

(Eastman et al.
(2014); Smith el
al. (2011);
Koskela et al.
(2010);

Definir a EAP do empreendimento com base na
visualização dos pacotes.
Associar critérios de projeto, informações de custo,
prazo e qualidade a cada pacote da EAP, representados
no modelo.
Estudar o plano de ataque da obra com o modelo BIM Nº4 e Nº5
4D.

Biotto (2012)

Projetar o sistema de produção com base na
visualização dos espaços no canteiro e das etapas
construtivas identificadas no plano de ataque.
Fonte: Os autores (2014)

b) Planejamento de longo prazo: deve fazer (should)
Quadro 3 – Uso do modelo BIM no Plano de Longo Prazo
Especificações e informações de cada pacote de trabalho Nº1 e Nº7
podem ser obtidas pelo modelo BIM, após as
informações serem inseridas na etapa anterior.
Realizar plano mestre da obra com apoio do modelo Nº3, Nº4 e Nº5
BIM 4D.
Simulação para otimizar o planejamento.
Definir alterações no sistema de produção e seus prazos.

Bhatla & Leite
(2012);
Biotto
(2012); Garrido et
al (2013); Wang
et al (2014)

Utilizar o modelo BIM 4D para difundir e explicar o Nº3, Nº5 e Nº7
plano mestre aos responsáveis através da visualização
da produção.

Staub-French &
Khanzode, 2007;
Davies & Harty,
2013)

Listas de compras extraídas de cada pacote de trabalho, Nº1 e Nº7
através do modelo, com especificações técnicas,
quantidades, custos e prazos para cada pacote de
trabalho definidos no modelo.

Mendes Junior et
al. (2013)

Disponibilizar necessidades de recursos atualizados no
modelo BIM, devido à integração de documentos de
produção, projeto e compras.
Fonte: Os autores (2014)
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c) Planejamento de médio prazo: pode fazer (can)
Quadro 4 – Uso do modelo BIM no Plano de Médio Prazo
Com a visualização do modelo BIM 4D puxar Nº1, Nº6 e Nº7
atividades a serem realizadas no médio prazo. Preparar
restrições para serem removidas.
Informações detalhadas da edificação com vistas
gráficas e especificações produtivas do pacote.
Quantitativos de pacotes de trabalho.
Do Last Planner, o Lookahead é elaborado para atingir e Nº3, Nº4, Nº5 e (Bhatla & Leite,
recuperar metas com auxílio do modelo BIM 4D.
Nº6
2012;
Biotto,
2012; Garrido et
Realizar o sequenciamento de atividades, resolver
al, 2013; Wang et
incompatibilidades físicas de projeto e replanejar metas
al, 2014)
em médio prazo.
Instalações temporárias do sistema de produção e
interferências futuras neste.
Utilizar o modelo BIM 4D para difundir e explicar o Nº6 e Nº7
lookahead aos responsáveis através da visualização da
produção.

(Eastman, et al,
2014; Sacks et al,
2013)

Do Lookahead, obtenção de recursos são restrições a Nº7
serem removidas. Todas as informações necessárias
para aquisição estão disponíveis em cada pacote de
trabalho no modelo BIM.

(Mendes Junior et
al, 2013)

Disponibilizar necessidades de recursos atualizados no Nº1 e Nº7
modelo BIM, devido à integração de documentos de
produção, projeto e compras.

(Sacks
2013)

et

al,

Fonte: Os autores (2014)

d) Planejamento de curto prazo: vai fazer (will)
Quadro 4 – Uso do modelo BIM no Plano de Curto Prazo
Buscar do modelo BIM 4D pacotes a serem produzidos Nº1, Nº6 e Nº7
no curto prazo, visualmente.
Visualizar o status do processo de produção no modelo
(work in progress¸ PPC e qualidade de pacotes
terminados).
O Lookahead disponibiliza de forma visual e integrada, Nº3, Nº4, Nº5 e Bhatla e Leite,
pacotes de trabalho sem restrições, passíveis de serem Nº6
(2012); Garrido et
produzidos.
al, (2014)
Definir o plano visualmente e por meio de documentos Nº6 e Nº7
gerados.
Transmitir visualmente o status do processo de
produção.

Eastman et al,
(2014); Sacks et
al, (2013)

Todas as informações necessárias para aquisição estão Nº7
disponíveis em cada pacote de trabalho no modelo BIM.

Mendes Junior et
al, (2013)

Disponibilizar necessidades de recursos atualizados no Nº1 e Nº7
modelo BIM, devido à integração de documentos de
produção, projeto e compras.

Sacks
(2013)

Fonte: Os autores (2014)
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et

al,

Baseado no arcabouço teórico proposto por Bhatla & Leite (2012) e no estudo de caso
aqui relatado, um arcabouço teórico de integração da modelagem BIM com Last
Planner é proposto, conforme a figura 6.
A estrutura analítica de projeto (EAP) é definida orientando o escopo e os pacotes de
trabalho de empreendimento. Cada pacote de trabalho possui demanda por informações
de custo, prazo, qualidade e critérios de projeto. Todas essas informações, devidamente
alocadas na EAP correta, são inseridas no modelo. Esta será a chave para localização no
banco de dados do empreendimento.
Figura 6 – Arcabouço teórico de integração de BIM com Sistema Last Planner

Fonte: Os autores (2014)

O planejamento é elaborado e revisto junto ao modelo BIM 4D. A visualização e análise
deste possibilitam revisão do refino do planejamento mestre que é integrado ao modelo
e alocado em um local específico no banco de dados. Está definido então o que a
produção deve (Should) fazer.
No Lookahead, o modelo BIM como banco de dados, traz sistematicamente as
demandas por informação para a atividade que irá iniciar. Essas demandas por
informação são transformadas em restrições e distribuídas à equipe de gestão.
Informações coletadas diretamente no canteiro de obras são recursos para
replanejamento e sequenciamento da produção, neste mesmo Lookahead. O exemplo da
Figura 6 demonstrar que estas são as atividades que a equipe de produção pode fazer
(Can). Em formato de restrição está também a resolução de interferências entre sistemas
(resolução de clashs). Neste arcabouço conceitual, essa atividade é puxada pelo
Lookahead. E todas as informações são novamente inseridas no modelo.
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Atividades de restrição zero são divididas em tarefas menores e sequenciadas, como
orientação à produção. Assim, semanalmente é realizado o plano semanal. As
informações necessárias para a produção constam no modelo: recursos utilizados,
especificações técnicas, procedimentos de execução e incompatibilidades resolvidas.
Nesta parte do arcabouço são as atividades que a produção vai fazer (will).
Passado o período de processamento produtivo, recursos e informação são empregados
e transformados em saídas. O resultado da prática do planejado é coletado em forma de
dados e adicionado ao modelo como forma de controle. Controle este para trazer tomada
de decisão durante a atividade produtiva e conhecimento da situação. Essa etapa é coleta
do que foi feito (Did). Esses dados se transformarão em informação quando em contato
da equipe de gestão e produção, para avaliar qual é a situação da obra e verifica o que
pode ser feito, a cada Lookahead.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo apresenta em estudo prático da utilização da interação da modelagem BIM com
o Sistema Last Planner. Demonstrou que é possível obter mais informações para
produção do que utilizar documentos sem integração (projetos, cronogramas,
orçamentos, etc.). A visualização e a possibilidade de simular cenários futuros de
produção, opção por outros sistemas construtivos e resolução de incompatibilidades traz
mais opções para as decisões de produção, bem como confiabilidade nos resultados. A
integração das informações em um só banco de dados reduz a variabilidade e melhora a
comunicação entre os envolvidos. Isso traz redução de tempos de ciclo, redução em
retrabalho pelo acerto em uma primeira tentativa entre outros. Assim, a utilização de
modelagem da informação da construção apoia os princípios da construção enxuta. Para
que tenha sucesso, essa utilização deve ser feita de maneira sistemática, inserida no dia
a dia da equipe do empreendimento. E deve ser comprovado que suas informações têm
confiabilidade. Além de um rigoroso critério de inserção de informações no modelo, o
feedback coletado no dia a dia de produção também aumenta essa confiabilidade.
Porém, a experiência realizada no estudo de caso relatado acima, mostrou que a equipe
não estava pronta para utilizar o modelo. Muitos não compreendiam a importância do
modelo, outros simplesmente não sabiam como interagir. À menor falta de informação
integrada, a equipe deixava o modelo de lado e voltava ao seu trabalho tradicional com
documentos sem integração.
O artigo conclui com uma proposta de interação sistemática da equipe com o modelo
BIM e o Sistema Last Planner na forma de um arcabouço teórico elaborado a partir do
estudo realizado e da proposta apresentada por Bhatla e Leite (2012). Outros estudos de
caso estão sendo realizados de modo a validar o arcabouço teórico proposto.
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RESUMO
Este trabalho propõe um método de projeto que incorpora questão de valores a estimativa de custo, dentro
de uma abordagem de custeio-meta e integrado ao Modelo da Informação da Construção (BIM). Este
método de projeto incorpora mecanismos de avaliação do valor desejado associado ao custo, durante o
processo de projeto de EHIS desenvolvidos sob a égide do programa federal Minha Casa Minha Vida
(MCMV). A pesquisa mostra que existe uma real possibilidade de inserção de instrumentos
metodológicos de projeto, que permita a avaliação de valores desejados, em tempo real, durante as ações
projetuais. Esses valores podem contribuir para o redirecionamento de uma proposição projetual,
possibilitando que as decisões dos projetistas sejam tomadas atendendo mais claramente aos desejos dos
moradores, sem desconsiderar questões de custo, que são essenciais para a viabilidade de um
empreendimento desse tipo.
Palavras-chave: Building Information Modeling, Valor desejado, Avaliação Automática, Custeio-meta.

ABSTRACT
The method proposed in this paper addresses the management of values and the cost estimate, based on
target costing approach, and integrated with Building Information Model (BIM). This design method
must incorporate mechanisms of automated assessment associated with desired value at cost during the
design process. The paper will try to show, in brief, that there is a real possibility of inclusion of
methodological tools of design, allowing assessment of values in real time during the design actions.
Keywords: Building Information Modeling, Desired value, Automatic Assessment, Target Costing.

1 INTRODUÇÃO
A indústria da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO), no Brasil, no
campo da habitação social vem passando por um processo de crescimento significativo
nos últimos anos. No entanto, carece de métodos de concepção destinados a melhorar a
qualidade das tipologias, tendo em conta a redução de custos. Confrontado com este
problema, este trabalho apresenta uma pesquisa, em andamento, que propõe um método
de projeto para ser usado na concepção de Empreendimentos Habitacionais de
Interesse Social (EHIS). O método proposto neste trabalho trata da gestão de valores e
estimativa de custo, em uma abordagem de custeio-meta, integrada ao Modelo da
Informação da Construção (Building Information Modelling – BIM).
Para entender melhor esta abordagem, esta pesquisa iniciou-se definindo os conceitos de
custo e valor e sua aplicação em habitação. De acordo com Silva (2008), custos são
recursos aplicados na transformação dos ativos representados por gastos relativos à
utilização de bens ou serviço aplicado na produção de outros bens ou serviços. Para
Martins (1998) o custo pode ser entendido como um gasto monetário relativo à
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utilização de bens ou serviços utilizados na produção de outros bens. Ou seja, O custo é
uma medida monetária dos sacrifícios financeiros que um indivíduo ou grupo de
pessoas arcam a fim de atingir seus objetivos.
Já o conceito de valor, segundo Miron (2008) está intrinsecamente relacionado à
satisfação para o cliente. Este autor, com base em Oliver (1980), infere que o
julgamento da satisfação está sobre a influência do valor percebido pelo cliente, tanto na
situação de pré-compra (valor desejado) quanto na situação de pós-compra (valor
recebido). O valor recebido, por sua vez, está relacionado ao trade-off (ponderação)
entre os benefícios recebidos pela aquisição do produto, ou serviço e os sacrifícios
percebidos ao se confrontar com o custo destes, expresso pelo preço pago pelo mesmo.
A abordagem de custeio-meta (CM) é uma abordagem proveniente da indústria da
manufatura que tem como objetivo gerenciar lucros (MONDEN, 1995) e
resumidamente consiste em uma nova metodologia para se desenvolver produtos tendo
em vista a relação entre o custo e o valor do produto pela perspectiva do cliente. Assim
todas as informações são trabalhadas como dados que podem alimentar o processo de
projeto ainda nas suas fases iniciais (JACOMIT; GRANJA, 2010).
Para colocar essa abordagem em prática, o método proposto neste trabalho trata da
gestão de valores e estimativa de custo, em uma abordagem de custeio-meta, integrada
ao Modelo da Informação da Construção. De acordo com Eastman et al. (2008), uma
abordagem de projeto baseada no BIM pode proporcionar o uso da engenharia de valor
no desenvolvimento de produtos da construção civil por meio de estimativas de custos e
programação contínua, integradas na concepção do projeto. Com isso, facilita-se a
tomada de decisão nas fases inicias de projeto, possibilitando uma avaliação do produto
da construção sob uma abordagem de custeio-meta.
O método apresentado neste artigo busca incorporar mecanismos de avaliação do valor
desejado associado ao custo monetário do empreendimento, já nos estágios iniciais do
processo de projeto de EHIS desenvolvidos sob a égide do programa federal Minha
Casa Minha Vida (MCMV). Para isso, foram estabelecidos alguns valores desejados
pela população, a partir de pesquisas bibliográficas. Esses valores, com base em um
método de monetarização, foram transformados em custos. Estes custos foram
agregados à informações de projeto, associados ao modelo digital do edifício. Dessa
forma, espera-se que seja possível, já nas etapas conceituais, compreender os custos
(monetários) dos valores desejados pelos usuários.
2. METODOLOGIA
2.1. Pesquisa Documental: definição do universo
A primeira etapa da pesquisa, apresentada neste artigo, consistiu em uma análise crítica
da produção arquitetônica e tecnologias construtivas de edifícios de EHIS,
desenvolvidos nos últimos cinco anos na Região Metropolitana do Recife/ Brasil
(RMR) e financiados pelo programa federal MCMV, nas faixas de renda 2 (renda de 4 a
6 salários mínimos) e 3 (renda de 7 a 10 salários mínimos). Para isso, foi realizada uma
pesquisa documental.
Após o fichamento individual, as informações foram organizadas em uma tabela no
Excel. Nesta tabela as respostas foram padronizadas e foram classificados em categorias
de modo a facilitar a análise. Além das tabelas, alguns gráficos comparativos e
correlações foram criados.
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2.2. Pesquisa Documental: estudo de casos
A partir de uma visão geral sobre o perfil da habitação, passou-se para a fase seguinte
da pesquisa que constituiu da realização de estudos de casos com o objetivo de obter um
levantamento mais completo, que confirmasse as informações catalogadas na fase
anterior e detalhasse as informações relacionadas principalmente a tecnologia e
processos construtivos.
Foram escolhidos como estudos de casos empreendimentos que ainda estão em
construção e que são considerados como típicos, representativos da produção
habitacional MCMV na RMR. Os estudos foram realizados através de visitas guiada à
canteiros de obra, aplicação de questionários estruturados e entrevista com o arquiteto
projetista, gerentes de obras e o engenheiro responsável pela obra.
2.3. Pesquisa Experimental
O passo seguinte está sendo o desenvolvimento de um método de projeto, apoiado em
uma ferramenta computacional de autoria BIM (customizada) para o desenvolvimento
de projetos arquitetônicos de EHIS, visando análise de custo e do valor percebido para o
cliente, desde a fase de estudo preliminar. Os dados da pesquisa documental foram
essenciais para definir o modo de operacionalização das variáveis e de inserção das
informações em templates, que deverão ser utilizados pelos projetistas.
3. A PESQUISA
3.1. Pesquisa Documental: catalogação de dados
O Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal estabelecem uma séria de regras
descritas em cartilhas e especificações para o desenvolvimento de empreendimentos
dentro do programa MCMV. Estas especificam o perfil do empreendimento, o porte, o
dimensionamento das unidades habitacionais, o tipo de acabamento, as dimensões
mínimas, as tecnologias recomendadas e uma série de exigências mínimas para a
realização desses empreendimentos. Mesmo assim, cada empreendimento tem
características particulares que os diferencia de outros. Essa diferenciação está
vinculada à localização do empreendimento, as características do terreno, o perfil das
construtoras, ao projeto arquitetônico, as tecnologias construtivas empregadas, à
demanda local, questões regionais, entre outros fatores.
Buscando entender melhor as especificidades desse perfil de habitação na região de
estudo delimitada por essa pesquisa o presente trabalho realizou a catalogação de 29
EHIS. Estes representam um total de 18.090 unidades habitacionais. Este valor
representa cerca de 70% do total de empreendimentos realizados pelo programa MCMV
na RMR, durante o período pesquisado. (Segundo dados do Ministério das Cidades este
valor é de 26.039 unidades habitacionais, entre 2009/2014.) Com esse levantamento se
obteve um catálogo representativo do perfil dos empreendimentos habitacionais que
estão sendo lançadas na RMR. Entre os dados catalogados constam-se de
dimensionamentos dos empreendimentos, perfil da implantação, características
tipológicas, tecnologias construtivas empregadas, etc.
Entre as características dos empreendimentos pesquisados observa-se que os mesmos
reproduzem o perfil programático de empreendimentos voltados para uma população de
maior renda: são todos eles condomínios fechados compreendidos por empreendimentos
de médio porte (47% dos casos são edifícios constituídos por 1 a 10 blocos de
apartamentos; 70% dos empreendimentos são constituídos por até 500 apartamentos);
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todos os empreendimentos possuem 1 vaga de automóvel por apartamento e possuem
áreas de lazer, com diversos equipamentos de apoio; são condomínios constituídos por
blocos de 4 pavimentos (70%), mas nos últimos anos, por conta de uma mudança
tecnológica, estão sendo substituídos por blocos de 7 a 8 pavimentos (30%) com
elevador; são empreendimentos com áreas que variam entre 41 a 50 m2; e são
constituídos, em sua grande maioria, por apartamentos de 2 dormitórios (74%
empreendimentos). Quanto às tecnologias construtivas utilizadas destacam-se as
seguintes tecnologias: sistema de paredes de concreto in loco, estrutura de concreto
armado com pilar e viga e a alvenaria de bloco estrutural de concreto.
3.2. Pesquisa Documental: estudo de casos
Com relação ao processo de tomada de decisões para a realização dos
empreendimentos, o que se tem observado, a partir dos estudos de casos, é que afora as
restrições estabelecidas pelo Ministério das Cidades e pela Caixa Econômica Federal, a
equipe de vendas das incorporadoras é o principal instrumento que define o porte, a
localização dos empreendimentos, e questões programáticas, como por exemplo, a
existência de piscinas, quadras de esporte, etc. O custo vai ser definido com base no uso
de uma tecnologia construtiva ou outra. O papel dos projetistas é secundário, assim
como questões de desempenho e de valor, que poderiam estar melhor agregada ao
projeto dos empreendimentos.
3.3. Pesquisa Experimental
Esta fase da pesquisa, em andamento, analisa as questões relacionadas com o valor e o
custo da habitação e propõe metodologia para o desenvolvimento de projetos de
habitação apoiados pela avaliação de valores e sustentados no conceito BIM.
3.4 Valor Desejado da Habitação de Interesse Social no Brasil
Uma das abordagens mais comumente discutidas em habitação de interesse social, no
Brasil, trata do custo da produção e manutenção dos EHIS. Essas, pouco consideram
questões de valor associadas ao custo da habitação. Abordagens que considerem o valor
são, geralmente, empíricas e pouco contribuem para a qualidade da solução, sendo
difícil de levar à cabo durante o desenvolvimento de projetos. Por outro lado, autores
como Maslow (1998) mostram que uma abordagem baseada em valores, a partir da
teoria da hierarquia das necessidades, deveria se constituir um elemento chave em
qualquer projeto de edificação.
A partir de análises de trabalhos que avaliam o valor desejado em EHIS no Brasil foi
possível identificar valores mais relevantes e que poderiam ser quantificados e
introduzidos em processos de projeto de EHIS. Entre estes trabalhos destacam-se:
Granja et al. (2009) e Formoso et al. (2011). Embora esses trabalhos representem
realidades culturas, econômicas e sociais diferentes da realidade da presente pesquisa,
estas serviram como referências de eventuais valores desejados referenciados nesta
pesquisa.
Na prática projetual, o que se observou, nos estudos de casos, é que os valores presentes
nos programas de EHIS na RMR são definidos de maneira empírica, a partir de análises
de mercado estabelecidas pelos Corretores de Imóveis. Estes profissionais, a partir de
conversas com o público e de um conhecimento do que se vende e o que não se vende,
indicam para as empresas incorporadoras alguns dos principais “valores” que devem ser
considerados em novos empreendimentos de EHIS.
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Visando ter um referencial de valores este pesquisa utiliza uma base de dados de
pesquisas realizadas com populações advindas de realidades sócios culturais diferentes,
porém com um público de faixa econômica parecida. Assim, utilizou-se como valores
de referência aquelas levantados por Granja et al. (2009) e Formoso et al. (2011). Para
Granja et al. (2009) os valores foram agrupados em cinco categorias: Perspectiva
Financeira, Percepção Sócio-espacial, Valores Culturais, Qualidade do Ambiente
Interno e Qualidade Espacial. Para Formoso et al. (2011) a abordagem envolveu
questões como: habitabilidade, funcionalidade, segurança, aparência, acessibilidade a
transporte e equipamentos urbanos, etc.
A partir da análise dos valores considerados mais importantes nas duas pesquisas acima
supracitada e com base nos valores que poderiam ser melhor quantificáveis e
transformados em dados de projeto, esta pesquisa se propôs a trabalhar com os seguintes
valores desejados: (1) Baixo Custo de Manutenção; (2) Segurança/ Privacidade; (3)
Acessibilidade; (4) Existência de Área de laser; (5) Custo das Unidades; (6) Qualidade
Acústica; (7) Qualidade Térmica; (8) Conforto Ambiental; (9) Tamanho das unidades.
Com base nas análises empreendidas na pesquisa documental e em autores como
Eastman (2009), Eastman et al. (2011) esta pesquisa propõe um método de projeto que
avalia o valor desejado da solução arquitetônica, a partir de informações de custo do
empreendimento, já nas etapas inicias do processo de projeto. Com isso, é possível
estabelecer uma correlação entre o custo das decisões projetuais, e o valor desejado pelo
morador.
Estabelecidos os valores desejados, procurou-se identifica categorias de custo existentes
em um empreendimento MCMV que pudessem estar relacionados com esses valores.
Entre as categorias de custos identificados destacam-se: custo absoluto e custo
comparado. O custo absoluto se refere a um custo que é padrão para todas as unidades
habitacionais, dentro de um empreendimento. Este custo, que é fixo e igual para todas
as unidades habitacionais, varia em função da característica do empreendimento. O
custo relativo se refere ao custo agregado ao apartamento em virtude de características
específicas da unidade habitacional. Este pode variar em função da localização e
disposição da unidade em relação ao conjunto habitacional. Também pode variar em
função as tecnologias usadas e das soluções empreendidas de projeto.
Para o cálculo do custo também se levou em consideração a vida útil do
empreendimento. Para o cálculo da Vida Útil, utilizou-se como referência a European
Organization for Technical Aprovals (CIB Report Publication 294, 2004 apud
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008). Esta organização
considera a Vida Útil de um empreendimento habitacional de 50 anos. Logo, para o
cálculo do custo do valor desejado deve-se considerar o custo, mensal ou anual,
multiplicado pelo tempo de vida útil do empreendimento, considerado por esta pesquisa
como de 50 anos.
No quadro abaixo (Quadro 1) são apresentados os valores desejados, considerados como
os mais importantes nesta pesquisa, a descrição resumida desses valores e os
referenciais de custos, obtidos na pesquisa documental deste trabalho. A partir de cada
um desses valores, obteve-se os custos agregados a cada um desses valores. Nos itens à
seguir, são apresentados suscintamente como se obteve dois desses valores.
Quadro 1 – Valores desejados em projetos habitacionais MCMV
Valor desejado

Descrição

Referencial de custos
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1

Baixo Custo de
Manutenção

Relação unidade/conjunto

Referência: 380 unidades
Acima – reduzir custo
Abaixo – aumentar custo

2

Existência de
área de lazer

Relação área de lazer/ número de
unidades

Referência: 0,5m2/Unid.
Acima – aumentar custo
Abaixo – reduzir custo

3

Conforto
Ambiental

Custo Total da
Construção/densidade do
empreendimento

Densidade de referência: 55 m2
Acima – aumentar conforto
Abaixo – reduzir conforto

4

Custo do m2

Valor em Reais obtidos a partir do
custo total da construção pelo
número de apartamentos.

Quando o valor do m2 estiver acima do valor de
referência o empreendimento terá um custo maior,
e vice-versa.

5

Maior
Segurança/
Privacidade

Visibilidade/ segurança dos
apartamentos no Térreo

Térreo – Custo de barreira vegetal (R$)/ Custo
grade
Nos demais andares o custo é zero

6

Boa
Acessibilidade

Acessibilidade aos apartamentos –
térreo – boa, demais andares ruins.

No térreo a acessibilidade é boa e o custo é zero.
Nos demais deve-se acrescentar o custo elevador/
número de unidades por bloco (não incluir o
térreo)

7

Qualidade
acústica

Custo de reparação. Em função da
localização das unidades em
relação à fontes de ruído.

Bom – custo 0
Regular – R$
Ruim – R$ (tratamento acústico mais severo)

8

Qualidade
térmica

Custo para refrigeração.

Referência Leste/ventilação cruzada.

Fonte: Autores

3.4.1 Valor Desejado: menor valor do condomínio
Um dos valores mais desejados pela população é que o empreendimento tenha um baixo
custo de manutenção, o que causa uma sensação de conforto. Este custo está
diretamente associado ao custo do condomínio. Para o cálculo do custo do condomínio
levou-se em consideração a quantidade de unidades habitacionais por empreendimento.
Empreendimentos com muitas unidades, o custo do condomínio é, teoricamente,
reduzido. Inicialmente criou-se um custo de referência. Este foi obtido com base no
número médio de apartamentos por condomínio pesquisado. O número foi de 330
unidades por empreendimento. (O valor monetário de referência do condomínio foi
obtido com base nos custos de condomínio praticados em empreendimentos MCMV na
RMR, já em funcionamento (fev/2014).) Este custo foi de R$ 158,00. Um
empreendimento com 295 unidades de apartamentos, por exemplo, o custo do
condomínio seria de R$ 176,00, ou seja, um aumento de R$ 18,00 em relação ao custobase. Para se obter o custo do valor desejado multiplica-se o custo da diferença entre o
custo de referência e o custo real e multiplica este valor pela Vida Útil do edifício (50
anos/600 meses), obtém-se o custo de manutenção do empreendimento (R$ 10.800,00).
Embora o custo de manutenção se reduza com o aumento do número de unidades do
empreendimento, outros valores desejados, como o conforto ambiental está associado à
redução da densidade do empreendimento. Portanto, serve como medida de
compensação.
3.4.2 Valor Desejado: qualidade térmica
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Outro exemplo de valor desejado que foi quantificado nesta pesquisa foi a qualidade
térmica. Este está associada à qualidade térmica de um apartamento em função da sua
disposição em relação ao Norte e em relação à existência ou não de ventilação cruzada.
Assim, um apartamento (A), que possui a orientação principal Leste e Ventilação
Cruzada, possui (em tese) uma melhor qualidade térmica de que um apartamento cuja
orientação principal é Oeste e não tem ventilação cruzada.
Para quantificar, em termos monetários, o custo da qualidade térmica dos apartamentos,
em função da localização realizou-se o seguinte procedimento: construiu-se um modelo
digital de um bloco de apartamento padrão (modelo fornecido pelo manual do MCMV Figura ); Fez-se os estudos das cargas térmicas e da quantidade de calor necessário para
a refrigeração de quatro fachadas (Norte, Sul, Leste e Oeste); A carga térmica da melhor
posição é considerada com o valor de referência; A partir daí são avaliadas as cargas das
demais posições e estabelecida a quantidade de BTUs necessário para se chegar ao valor
de referência (Melhor posição).

Figura 1 Modelo padrão MCMV proposto em manual (modelo digital do MCMV
modelo no ArchiCAD da Graphisoft).
A partir do modelo 3D do edifício realizou-se o estudo da carga térmica. Para isso
utilizou-se a ferramenta Avaliação Ecodesigner (que é uma extensão do ArchiCAD da
Graphisoft). Foram consideradas duas situações de uso dos apartamentos, para o cálculo
energético: o apartamento com as janelas fechadas e condicionadas a uma temperatura
de 24 graus e os apartamentos com as janelas abertas, considerando a ventilação natural
e a quantidade de calor que incide na fachada. Para esta última opção considerou-se
como temperatura de referência 25 graus. Para cada situação foram consideradas as 4
posições geográficas, Norte, Sul, Leste e Oeste.
Os resultados mostram que a melhor posição é a fachada Norte. Para esta fachada seria
necessário 10.428 KW/ano para que o ambiente permanecesse com uma temperatura de
25 graus. Para as demais fachadas a quantidade de energia necessária para se obter a
mesma temperatura precisaria de ser de 10.625(Leste), 10.651(Sul) e 10.864 (Oeste)
KW/ano.
Para se obter o custo total de energia considerou-se como valor de referência a
quantidade de energia em Quilowatts/Ano que cada uma das outras três fachadas,
precisaria de gerar para se obter o mesmo valor da fachada de referência (Fachada
Norte). Assim foi possível obter a quantidade de Energia necessária para que as demais
fachadas do empreendimento tivessem a mesma qualidade térmica da fachada Norte
(melhor fachada). Para as fachadas Leste, Sul e Oeste seriam necessárias as seguintes
cargas térmicas para se chegar ao mesmo padrão de aquecimento da fachada Norte: 197
Quilowatts/Ano (fachada leste); 223 Quilowatts/Ano (fachada sul); e, 436
Quilowatts/Ano (fachada oeste). Considerando como valor de referência do
Quilowatts/hora de R$ 0,50, ter-se-ia como custo agregado às demais fachadas leste, sul
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e oeste, de R$ 98,50, R$ 111,50 e 218 reais por ano. Considerando a vida útil do
empreendimento tem-se que os custos agregados são de respectivamente de R$ 4.925,
R$ 5.575 e R$10.900.
3.4.3 Custo Final do Imóvel
A partir das considerações abreviadamente apresentadas acima se chegou a uma relação
de Custos dos Valores Desejados e impactos desses no Custo Final do Imóvel (CFI). O
CFI é a soma do Custo Total da Construção (CTC) do Imóvel acrescido do Custo do
Valor Desejado (CVD), que é a soma dos custos dos valores desejados nesta pesquisa.
Para a obtenção do CVD foram utilizados como parâmetros dados obtidos na pesquisa
documental, além de informações da cartilha e especificações do programa MCMV.
Para esta etapa da pesquisa esses valores foram formulados de maneira empírica, sem
uma calibração (o que deverá ocorrer na etapa seguinte da pesquisa).
Para o Custo Total da Construção (CTC) foram levadas em consideração, as tecnologias
construtivas utilizadas. As tecnologias identificadas nos estudos de casos foram: paredes
de concreto in loco, estrutura de concreto armado com pilar e viga e a alvenaria de
bloco estrutural de concreto. Para cada uma dessas tecnologias foram estudados os
componentes que tinham maior peso na composição de preço da construção.
Acredita-se que ao se obter o CVD e o CTC, a partir de soluções de projeto propostas
ainda na fase de estudo preliminar, será possível com que projetistas e construtores
avaliem, com muito mais precisão, os custos das decisões arquitetônicas em projetos de
EHIS e os impactos desses custos no CFI.
Para que os resultados da pesquisa fossem considerados como satisfatórios seria
necessário que os mesmos estivessem agregados às ferramentas de avaliação
automática, utilizadas pelos projetistas durante o processo de projeto. Dessa maneira,
seria possível que os valores pudessem ser mensurados automaticamente, em virtude
das decisões projetuais.
3.5 Implementação em software de autoria BIM
Na etapa final, desta pesquisa está sendo proposto um processo metodológico que
permita com que o CVD seja obtido juntamente com o lançamento do estudo preliminar
de uma solução de projeto. A ideia é que o CVD esteja agregado em templates de
softwares de autoria BIM. Estes templates deverão ser utilizados pelos projetistas já
durante as fases iniciais do processo de projeto. Estes templates também incorporarão
informações sobre as tecnologias construtivas utilizadas neste tipo de empreendimento,
e identificadas na pesquisa documental. Estes templates, portanto, conterão as famílias
de objetos típicas dessas tecnologias.
É importante destacar que os CVD precisam ser transformados em valores monetários e
precisam estar “pendurados” em templates, de modo que possam ser resgatados, em
função da característica do projeto. Para a análise final de uma proposta o modelo
deverá fornecer informações do CVD e do CTC. Este último deverá ser obtido (em
termos de estimativa) a partir das tabelas dos quantitativos obtidos de modo automático
nos templates.
Com relação à inserção de informações para a obtenção dos valores procurou-se
minimizar os trabalhos dos projetistas, de modo que os mesmos tivessem o mínimo de
trabalho, de modo a comprometer ao mínimo o processo projetual. Para isso, limitou a
inserção da informação dos valores desejados a um único sistema do edifício: Zona (As
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zonas, de acordo com a Graphisoft 2013, são unidades espaciais do projeto).
A partir de dados obtidos diretamente das zonas, é possível extrair os custos dos
principais valores considerados na pesquisa. Essas informações de zonas estão sendo
inseridas também nos templates de projeto dentro de um software de autoria BIM. O
software que esta sendo usado é o ArchiCAD da Graphisoft. Dentro desses templates
estão sendo criadas tabelas automáticas, que fornecem esses índices.
Na zona são associadas informações sobre a localização geográfica das unidades de
apartamentos, a área, o pavimento, questões acústicas, etc. Essas informações são
posicionadas em localizações estratégicas dentro de tabelas.
Ao modelar as zonas das unidades habitacionais com as informações dos valores
desejados, o projetista exporta a tabela gerada automaticamente, para o software Excel
da Microsoft. Neste último, esta sendo criado um Macro, com informações sobre os
valores de referência pesquisados neste trabalho. Assim, ao abrir o Macro nas tabelas
exportadas do software de autoria BIM é possível obter de maneira automatizada os
resultados tanto do CVD e quanto do CTC.
O que se espera, por fim, é durante o desenvolvimento da proposta de uma solução
arquitetônica de HIS, já no estudo preliminar, seja possível obter o CVD e o CTC da
solução arquitetônica proposta. Desse modo, será fácil e rápido identificar os impactos
das alterações espaciais no CVD e CTC. Com isso também será possível empreender
ações de projeto que valorizem mais os valores desejados pelos moradores e identificar
como esses valores podem interferir no custo do empreendimento.
A obtenção do CTC está sendo obtida também de maneira automática, a partir da
definição daquelas famílias de componentes que têm maior impacto no custo do
empreendimento. Essas famílias estão agregadas aos templates, que, por sua vez,
reproduzem as tecnologias construtivas utilizadas nesse tipo de empreendimento.
3.LIMITAÇÕES
Como o foco principal do estudo está na proposição de um método de projeto, baseado
o uso de informações de valores desejados “pendurados” nos modelos digitais de
edifícios para a obtenção do CVD e CTC, é necessário que os valores considerados na
pesquisa sejam validados regionalmente. Ressalta-se que esses valores foram
considerados apenas como meio de validação de um método de trabalho. Na prática,
precisar-se-iam desenvolver pesquisas em valor, dentro do MCMV na RMR.
Outra questão que não foi considerado neste trabalho, mas que deve ser visto como de
extrema importância foi à calibração dos valores monetários considerados nesta
pesquisa. Esses valores foram obtidos de maneira empírica, a partir de dados analíticos
dos conjuntos habitacionais estudados neste trabalho e precisariam ser validados.
Por fim, entende-se que para comprovar a eficiência do método proposto nesta pesquisa
seriam necessários alguns testes de projeto, com estudos de análise de protocolos. Com
isso, seria possível efetivamente validar a eficiência do método.
4 CONCLUSÕES
O que se conclui com esta pesquisa, embora com resultados ainda muito preliminares, é
que existe uma real possibilidade de inserção de instrumentos metodológicos de projeto,
que permita a avaliação de valores desejados, em tempo real, durante as ações
projetuais. Esses valores podem contribuir para o redirecionamento de uma proposição
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projetual, possibilitando que as decisões dos projetistas sejam tomadas atendendo mais
claramente os desejos dos moradores, sem desconsiderar questões de custo, que são
essenciais para a viabilidade de um empreendimento desse tipo. Mas, para isso a
incorporação e extração de informações no modelo digital do edifício aparecem como
instrumento essencial para a viabilização do método.
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RESUMO
Devido à importância de se ensinar conceitos e ferramentas BIM (Building Information Modeling) para
estudantes de Arquitetura e de Engenharia Civil, várias escolas têm procurado introduzir este assunto em
seus currículos. No entanto, como o currículo já está sobrecarregado e há pouco espaço para novas
disciplinas, uma estratégia útil é distribuir conteúdos BIM em diversas disciplinas do curso. O objetivo
deste trabalho é propor uma ferramenta que pode ajudar professores no planejamento de disciplinas com
conteúdos BIM. Este instrumento é o resultado final de uma pesquisa de doutorado em que se aplicou
todo o conhecimento construído na etapa de ‘Teorização’. Na pesquisa de doutorado, foi utilizada a
‘Metodologia da Problematização’ (MP), que possui 5 etapas: Observação da Realidade; Definição de
Pontos-Chave; Teorização; Hipóteses de Solução e Aplicação à Realidade. Na etapa de Teorização, foram
analisados 406 documentos com base no método ‘Análise de Conteúdo’. Uma das Hipóteses de Solução
foi analisar disciplinas relacionadas com: projeto, representação gráfica digital e gerenciamento de
projeto/construção, de dois currículos de uma universidade pública brasileira. Por meio desta análise, foi
possível identificar alguns parâmetros, os quais foram sistematizados em forma de um instrumento. O
objetivo deste estudo é descrever ao leitor a estrutura do instrumento proposto e a teoria que lhe dá
sustentação. O professor da disciplina a ser analisada fornece algumas informações sobre a mesma e
seleciona as habilidades individuais BIM que pretende desenvolver. Ao final, é possível saber quais
conceitos e usos de BIM estão relacionados com as habilidades e quais são os recursos que possivelmente
serão necessários. O instrumento também informa qual é o nível de proficiência BIM da disciplina e que
tipos de especialistas BIM ela pode ajudar a formar. As recomendações da ferramenta são enviadas
através de mensagem eletrônica (e-mail) para o respondente e para os autores do instrumento.
Palavras-chave: Ensino de BIM. Engenharia Civil. Arquitetura e Urbanismo. Modelagem da Informação
da Construção.

ABSTRACT
The importance of teaching BIM concepts and BIM tools to students of Architecture and Civil
Engineering has led several schools to introduce this subject in their curriculum. However, as in many
schools the curriculum is already overloaded and there is little ‘space’ for including new courses, a
useful strategy is to distribute BIM content over various existing courses. The purpose of this work is to
propose a tool that can help teachers in planning courses with BIM content. This instrument is the
outcome of a PhD research project based on all the theoretical knowledge that has been explored. In this
doctoral research the 'Problematization Methodology' (PM) was employed. This follows five stages:
Observation of Reality; Definition of Key Points; Theorizing; Finding possible solutions and Application
to Real Situations. In the theorizing stage, 405 documents were analyzed by means of the 'content
analysis' method. Another procedure was to analyze syllabuses related to design, digital graphic
representation, and project management; this involved planning two different curricula for a Brazilian
university. Through this analysis it was possible to classify several parameters, which could be combined
in a systematic way to form an instrument. The aim of this study is to describe the framework of the
proposed instrument and its underlying theory. The teacher of the course being analyzed provides some
information about the course and selects the individual BIM skills that he/she intends to develop with
his/her students. As a result, it is possible to find out the concepts and BIM uses related to the skills and
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to determine what resources will possibly be required. The tool also gives information about the level of
BIM proficiency of the course and what BIM specialists it is able to help to prepare. The
recommendations of this tool are sent by email to the respondent and to the instrument authors.
Keywords: BIM Teaching. Civil Engineering. Architecture and Urbanism. Building Information Modeling

1

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta uma proposta de ferramenta para auxiliar o planejamento de
disciplinas com conteúdos BIM. Este instrumento é o resultado final de uma pesquisa de
doutorado sobre o ensino de BIM. Na pesquisa, foi utilizada a ‘Metodologia da
Problematização’ (MP), que possui cinco etapas: Observação da Realidade para a
definição do problema de pesquisa; definição de Pontos-Chave; Teorização; Hipóteses
de Solução; e Aplicação à Realidade. Na etapa de Teorização, foi utilizado o método
‘Análise de Conteúdo’ para se analisar 292 documentos sobre ‘Ensino de BIM’ e 114
documentos sobre ‘Especialistas BIM’.
A análise textual dos documentos sobre ensino de BIM revelou que 168 universidades,
no mundo todo, estão experimentando alguma forma de ensino de conteúdos BIM, entre
as quais, 17 são do Brasil. Barison e Santos (2013) classificaram, em uma escala
progressiva, denominada Nível de Proficiência BIM’ (NPBIM), as várias estratégias de
ensino BIM relatadas nesses documentos. Essa escala permite identificar se uma
disciplina desenvolve, no aprendiz, a capacidade para dominar certos assuntos e realizar
determinadas atividades que são específicas de especialistas BIM. O estudo também
investigou as responsabilidades e as funções desses especialistas (BARISON, SANTOS
2010), porém, focou as competências do Gerente BIM (BARISON; SANTOS, 2011a).
Succar, Sher e Williams (2013) e o Computer Integrated Construction (2012) também
definiram as competências BIM individuais e de equipes, respectivamente, porém de
forma genérica.
A partir dessas evidências, na etapa de levantamento de ‘Hipóteses de Solução’, foram
determinadas algumas alternativas para se tentar solucionar o problema de pesquisa:
‘encontrar formas de preparar estudantes de Arquitetura e de Engenharia Civil
para ingressar no mercado de trabalho com conhecimentos e habilidades em BIM’.
Na etapa de ‘Aplicação à Realidade’, foram escolhidas as soluções possíveis de serem
encaminhadas para que a realidade possa ser transformada em algum grau.
Uma das várias soluções propostas pelo estudo, possível de ser implementada, envolveu
a análise dos currículos de dois cursos de uma universidade pública do Estado de São
Paulo: Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. O objetivo foi identificar
disciplinas que possuem potencial para ensinar BIM. Entretanto, para realizar a análise
das ementas desses dois currículos, foi necessário utilizar alguns parâmetros, os quais
foram sistematizados em forma de uma ferramenta computacional.
Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar esta ferramenta que pode ser utilizada
não apenas pelos professores desses dois cursos, como também por professores de
outras universidades. Vale ressaltar que uma das limitações da ferramenta é a
plataforma escolhida para sua implementação piloto, que não ofereceu alguns recursos
necessários, e que poderão ser aprimorados em implementação posterior.
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2

A IMPLEMENTAÇÃO DA FERRAMENTA

2.2 Justificativa
Devido à importância de se ensinar conceitos e ferramentas BIM para estudantes de
Arquitetura e Urbanismo e de Engenharia Civil, várias escolas têm procurado introduzir
este assunto em seus currículos. No entanto, como o currículo já está sobrecarregado e
há pouco espaço para novas disciplinas, uma estratégia útil é distribuir conteúdos BIM
em diversas disciplinas do curso.
Com o objetivo de transformar a realidade em algum grau, esta pesquisa investigou dois
currículos de uma universidade pública do Estado de São Paulo. A investigação
envolveu a análise textual de ementas de disciplinas, assim como as respostas a um
questionário que foi aplicado a professores das disciplinas selecionadas. Como
resultado, foi possível identificar alguns parâmetros, os quais foram, posteriormente,
sistematizados em forma de um instrumento.
2.3 Interface
A ferramenta proposta é um questionário on-line que fornece recomendações de acordo
com as respostas fornecidas pelo usuário.
Para implementar esse questionário, foi utilizado o Google Forms. O professor fornece
informações sobre a disciplina a ser analisada e seleciona as habilidades BIM que
pretende desenvolver. Ao final, é possível saber: quais conceitos e usos de BIM estão
relacionados com as habilidades BIM selecionadas, qual é o NPBIM recomendado para
a disciplina e que tipo de especialista BIM a disciplina ajudaria a formar. O instrumento
envia duas mensagens eletrônicas com recomendações: uma para o respondente e outra
para os autores.
Inicialmente, o respondente fornece as seguintes informações: nome da universidade,
nome do curso e nome da disciplina. Em seguida, o respondente seleciona os
conhecimentos prévios dos alunos que cursarão a disciplina (Quadro 1). A partir desta
seleção, a ferramenta informa qual é o NPBIM recomendado para a disciplina e solicita
que o usuário selecione as habilidades que ele pretende desenvolver.
Quadro 1 – Conhecimentos prévios dos alunos
Bloco Conhecimentos prévios
1
Não possuem experiência em ferramentas BIM
Não conhecem conceitos BIM
Não possuem conhecimentos na área de AEC
2
Têm experiência em uma ferramenta BIM de sua área
Conhecem conceitos de BIM
Conhecem conceitos básicos de modelagem de dados
Sabem gerar documentações, quantidades e especificações a partir do modelo BIM
Conhecem fundamentos de projeto
Sabem comunicar informações de projetos de arquitetura/engenharia
3
Têm experiência na utilização das principais ferramentas BIM
Conhecem técnicas avançadas de modelagem 3D
Conhecem padrões BIM e fluxo de trabalho BIM
Sabem utilizar um modelo BIM em processos 4D e 5D
Têm experiência profissional em AEC
Conhecem linguagem de programação
Conhecem materiais e métodos de construção
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4

Conhecem tecnologia de construção
Conhecem sistemas do edifício
Conhecem técnicas de BIM e processos relacionados
Têm experiência de trabalho em equipes de projeto
Conhecem processos de formação e dinâmicas de equipes

No total, existem no instrumento 235 habilidades BIM individuais distribuídas em 8
grupos e 51 subgrupos. Ao usuário são apresentadas somente as habilidades referentes
ao NPBIM menor ou igual ao NPBIM recomendado para a disciplina (Tabela 1).
Tabela1 – Quantidade de Habilidades BIM de cada NPBIM

NPBIM

Quantidade de Habilidades (N=235) Habilidades visíveis

Introdutório
Intermediário
Avançado
Profissional
Total

9
46
28
152
235

9
46 + 9 = 55
46 + 9 + 28 = 83
46 + 9 + 28 + 152 = 235

A identificação das habilidades (Quadro 2) baseou-se em Succar, Sher e Williams
(2013), no Computer Integrated Construction (2011) e em Barison e Santos (2011a).
Quadro 2 – Agrupamentos de habilidades BIM
N Grupo (N=8)

N

Subgrupo (N=51)

1

Técnicas

2

Gerenciais

3

Administrativas

4

Funcionais

5

Operacionais

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Habilidades técnicas Básicas
Gerenciamento de documentos
Específicas com equipamentos
Gerenciamento do Modelo
Modelagem e desenhos
Detalhamento e documentação
Gerenciamento geral
Gerenciamento estratégico
Gerenciamento organizacional
Gerenciamento do cliente
Parcerias e alianças
Liderança
Finanças, custos e orçamentos
Administração geral
Procedimentos e políticas do escritório
Recursos humanos e recrutamento
Marketing
Licitações e aquisições
Observância e administração de contratos
Gerenciamento de risco
Controle de qualidade
Colaboração
Habilidades funcionais básicas
Gerenciamento do fluxo de trabalho e equipe
Gerenciamento do empreendimento
Planejamento e programação
Quantificação e estimativa
Uso geral do modelo
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6

De implantação

7

De suporte

8

Pesquisa & Desenvolvimento

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Análises e Simulações
Seleção e Especificação
Verificação e Monitoramento
Operação e Controle
Ligação e extensão
Concepção e conceitualização
Desenvolvimento de componente
Guias e Manuais
Fundamentos de implementação
Padronização e templates
Testagem do processo e sistema
Treinamento técnico
Gerenciamento da biblioteca
Software e projeto de web
Dados, arquivos e gerenciamento da rede
Suporte TI em geral
Resolução de problemas com software
Facilitação de mudanças
Habilidades de avaliação e pesquisa
Planejamento e desenvolvimento de estratégia
Ensino e treinamento
Desenvolvimento e pesquisa geral
Engenharia do conhecimento

Fonte: Succar, Sher e Williams (2012); Barison e Santos (2011a) e Computer Integrated
Construction (2011)

Depois que o usuário remete sua resposta, a ferramenta processa as informações nela
contidas e faz algumas recomendações úteis. Por exemplo, de acordo com as
habilidades selecionadas, a ferramenta determina um grupo de conceitos (Quadro 3) e
um grupo de usos de BIM (Quadro 4) relacionados a eles. Além disso, a ferramenta
indica o nível cognitivo de cada habilidade, dos conceitos e usos, conforme o NPBIM
recomendado.
Quadro 3 – Conceitos relacionados ao BIM e níveis cognitivos recomendados
N

Conceitos relacionados ao BIM

1
2

Modelagem paramétrica
Propriedade intelectual do modelo e
componentes
Programação Orientada a Objetos
Modelagem Generativa e Geometria
Complexa
Integridade e Consistência de dados
Restrições e regras que definem
comportamentos de objetos
Interoperabilidade
Padronização BIM
Novas formas de contratos (inclui
IPD)
Fluxo de trabalho BIM
Nível de detalhe e nível de
desenvolvimento do modelo
Segurança de dados

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1º e 2º anos

3º e 4º anos

5º ano

Profis.

Introdutório
Aplicar
Entender

Intermediário Avanç. Profiss.
Aplicar
Avaliar Criar
Entender
Aplicar Analisar

Entender
Entender

Aplicar
Aplicar

Analisar Avaliar
Avaliar Criar

Entender
Entender

Entender
Aplicar

Aplicar
Avaliar

Entender
Entender
Entender

Entender
Entender
Aplicar

Aplicar Criar
Aplicar Analisar
Analisar Avaliar

Entender
Não se aplica

Aplicar
Aplicar

Analisar Avaliar
Analisar Avaliar

Não se aplica

Entender

Aplicar
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Criar
Criar

Criar

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Aspectos legais e contratuais da
implementação BIM
Repositório de informações e base
central de dados
Ferramentas de comunicação e mídia
Compartilhamento de informações
Seleção e avaliação de ferramentas,
processos e/ou tecnologias BIM
Mudanças em processos e
procedimentos de gestão
Vantagens de BIM para projeto e
construção e riscos associados
Mudança de papéis
Obstáculos na implementação BIM
Nível de maturidade e nível de
capacidade BIM de organizações
Colaboração
Gerenciamento do fluxo de
informações
Procedimentos de contratação/gestão

Não se aplica

Entender

Aplicar

Analisar

Não se aplica

Entender

Analisar Criar

Aplicar
Aplicar
Não se aplica

Aplicar
Aplicar
Aplicar

Criar
Aplicar
Criar

Avaliar
Avaliar
Avaliar

Não se aplica

Aplicar

Aplicar

Criar

Não se aplica

Aplicar

Analisar Criar

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

Entender
Entender
Entender

Aplicar
Aplicar
Aplicar

Analisar
Analisar
Analisar

Não se aplica
Não se aplica

Entender
Entender

Aplicar
Aplicar

Analisar
Analisar

Não se aplica

Aplicar

Analisar Avaliar

Obs. Níveis em negrito foram adaptados da pesquisa Sacks e Pikas (2013).

A ferramenta também gera um gráfico que ajuda o usuário a visualizar quantas das
habilidades de cada especialista BIM e respectivos tipos de profissionais são
desenvolvidas na disciplina, conforme pode ser observado no exemplo da Figura 1.
Figura 1 – Gráfico de habilidades dos especialistas e profissionais

Por fim, a ferramenta informa as características do NPBIM recomendado para a
disciplina, em termos de: tipos de projetos que podem ser conduzidos e tipos de
colaboração que podem ser praticados (BARISON; SANTOS 2011b). Além disso,
sugere recursos de acordo com os usos de BIM relacionados.
Quadro 3 – Usos de BIM
N

Usos de BIM

1
2
3

Modelagem de condições existentes
Estimativa de custos automatizada
Integração de BIM com ERP

1º e 2º

Introdutório
Aplicar
Aplicar
Não se aplica
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3º e 4º

Intermed.
Aplicar
Aplicar
Entender

5º ano

Avanç.
Analisar
Analisar
Entender

Profiss.
Profiss.
Avaliar
Avaliar
Aplicar

Extração de quantitativos automatizada
Aplicar
Aplicar
Analisar
Avaliar
Planejamento das etapas da obra
Aplicar
Aplicar
Analisar
Criar
Análise do terreno
Aplicar
Aplicar
Analisar
Avaliar
Programação de espaços
Aplicar
Aplicar
Analisar
Avaliar
Avaliação e revisão do projeto
Não se aplica
Entender
Aplicar
Analisar
Modelagem com componentes
Aplicar
Aplicar
Aplicar Analisar
catalogados
10 Modelagem com componentes
Aplicar
Aplicar
Analisar
Criar
customizados
11 Modelagem de sólido/volume
Aplicar
Aplicar
Analisar
Avaliar
12 Geração de ambientes imersivos
Não se aplica
Entender
Aplicar
Analisar
Entender
Entender
Entender Analisar
13 Criação de renderizações e apresentações
Não se aplica
Aplicar
Analisar
Avaliar
14 Produção de desenhos - detalhes em 3D
Entender
Aplicar Analisar
15 Geração automatizada - documentação
Entender
Entender
x
Analisar
16 Verificação do código de obras
Entender
Entender
Entender
x
Analisar
17 Verificação da conformidade com os
requisitos do programa/cliente
18 Análise energética
Entender
Entender
Entender Analisar
Entender
Entender
Entender
x
19 Análise estrutural
Não se aplica
20 Análise de iluminação
Aplicar
Analisar
Avaliar
Não se aplica
21 Análise de ar-condicionado
Aplicar
Analisar
Avaliar
Aplicar
Analisar
Avaliar
Aplicar
22 Análises e revisão de construtibilidade
23 Simulação de evento discreto
Não se aplica Não se aplica Entender
x
Não se aplica Não se aplica Aplicar
24 Avaliação de sustentabilidade (LEED,
Avaliar
etc.)
Não se aplica
Entender
Entender
x
25 Outras análises de engenharia
Não se aplica
26 Detecção de interferências
Aplicar
Analisar
Avaliar
Entender
Entender
Aplicar
Avaliar
27 Coordenação 3D
28 Construção virtual
Não se aplica
Entender
Entender
Aplicar
Entender
Aplicar Analisar
Entender
29 Fabricação/instalação controlada por
computador
Analisar
Avaliar
30 Planejamento da utilização do canteiro
Aplicar
Aplicar
31 BIM na obra
Entender
Aplicar
Analisar
Criar
32 Planejamento e controle 3D
Entender
Entender
Aplicar Analisar
33 Modelo de registro BIM
Entender
Entender
Aplicar Analisar
34 Gerenciamento/manutenção da facilidade
Entender
Entender
Entender Aplicar
Entender
Entender
Entender Aplicar
35 Rastreamento/gerenciamento de espaços
Entender
Entender
Entender Aplicar
36 Gerenciamento do patrimônio
37 Análises de sistemas do edifício
Não se aplica
Entender
Entender
Aplicar
Não se aplica
38 Planejamento de desastres
Entender
Entender
Aplicar
Obs. Níveis em negrito foram adaptados da pesquisa Sacks e Pikas (2013) para a Taxonomia de Bloom
revisada.
4
5
6
7
8
9

Fonte: Adaptado de Sacks e Pikas (2013) e Computer IntegratedConstruction (2011)

3

A FERRAMENTA

3.3 Fluxograma
A Figura 2 apresenta um fluxograma da ferramenta. Nele, é possível observar a entrada
de informações pelo usuário e o processamento das recomendações.
Inicialmente, o usuário seleciona os conhecimentos prévios dos alunos, os quais
determinarão o NPBIM recomendado. Este, por sua vez, determinará quais habilidades
BIM estarão visíveis e são passíveis de ser selecionadas pelo usuário. A desativação de
habilidades não recomendadas, tanto facilita a seleção pelo respondente pela redução da
quantidade de opções, quanto o orienta ao não permitir escolha de habilidades que
dependem de pré-requisitos que os alunos ainda não têm. Após submeter suas escolhas,
o usuário recebe um e-mail com as recomendações.
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As recomendações descrevem as características do NPBIM sugerido, em termos de: tipo
de colaboração e projeto a ser desenvolvido pelos alunos. Em seguida, são apresentadas
três tabelas: lista das habilidades BIM selecionadas pelo usuário, lista de conceitos BIM
ligados às habilidades e lista de usos de BIM relacionados a elas. Além disso, para cada
habilidade, conceito e uso há uma recomendação sobre o nível cognitivo a ser alcançado
na disciplina (Quadro 4). Com estas informações, o professor pode escolher quais usos
de BIM abordar na disciplina e, quais atividades educacionais planejar, em função do
nível cognitivo. Os gráficos de especialistas BIM e respectivos profissionais são gerados
de acordo com o especialista BIM indicado para cada habilidade.
Figura 2 – Fluxograma da ferramenta

Fonte: Os autores, 2014
Quadro 4 – Taxonomia de Bloom revisada
Nível cognitivo

Descrição

Lembrar

Consegue reconhecer e recordar informações importantes usando a
memória de longa duração.
É capaz de fazer sua própria interpretação do material.
É capaz de usar o conhecimento aprendido em uma situação nova ou
familiar.
É capaz de dividir o todo em partes e descobrir como essas partes se
relacionam com o todo.
É capaz de verificar e criticar.
É capaz de reunir elementos para dar origem a algo novo.

Entender
Aplicar
Analisar

Avaliar
Criar
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3.4 Princípios das recomendações
A análise textual dos 114 documentos sobre ‘Especialistas BIM’ mostrou que há uma
ampla variedade de funções que requer um conjunto de habilidades. Na prática, um
profissional pode conduzir as tarefas de um ou mais especialistas, dependendo do grau
de complexidade do projeto e do tamanho da empresa em que ele/ela trabalha.
Cada competência BIM individual (Quadro 1) é relacionada com seu respectivo
especialista. O objetivo é informar ao usuário qual especialista BIM a disciplina irá
abordar.
A matriz NPBIM consiste de três níveis: introdutório, intermediário e avançado. Em
cada nível existe um grupo de características que mostra a natureza do projeto BIM a
ser conduzido pelos estudantes. Um quarto nível foi adicionado à ferramenta:
profissional.
Sacks e Pikas (2013) também conceberam uma metodologia para que escolas de AEC
pudessem definir o tipo de conteúdo BIM a ser ensinado. Esta metodologia envolveu
uma pesquisa com profissionais e resultou em uma lista de 39 competências BIM
individuais, relacionadas à Taxonomia de Bloom. O presente estudo utilizou os
resultados da pesquisa de Sacks e Pikas (2013) para determinar o relacionamento entre
níveis cognitivos e NPBIM. Contudo, no instrumento aqui apresentado, foi utilizada a
Taxonomia de Bloom revisada, cujo nível mais alto é “criar” ao invés de “avaliar”.
Um estudo do Computer Integrated Construction (2011) determinou os recursos
requeridos para se trabalhar com cada uso de BIM. O presente estudo baseou-se nas
recomendações do Computer Integrated Construction (2011) e na matriz de ferramentas
BIM publicada pelo BIM Fórum (2011). Portanto, o instrumento aqui apresentado
agregou esses conhecimentos em uma interface fácil de usar, acessível ao professor não
especialista em ensino de BIM.
3.5 Validação do instrumento
Todo o conteúdo relacionado a habilidades, conceitos, usos e recursos foi revisado por
três profissionais que estão praticando BIM e que possuem respeitabilidade, experiência
de trabalho e liderança. A abordagem foi qualitativa porque, no Brasil, existem ainda
poucos especialistas nesta área. Os profissionais corrigiram o conteúdo dos quadros e
deram sugestões.
4

CONCLUSÕES

O instrumento foi implementado 1 como um aplicativo da Web para uso on-line
(GoogleForms). A recomendação fornecida pelo instrumento fundamenta-se nas
conclusões da pesquisa de doutorado, desenvolvida pelos autores, sobre o planejamento
de uma disciplina BIM e/ou currículo. Acredita-se que, com base nesse conhecimento, o
usuário poderá avaliar, com maior facilidade, a adequação dessa proposta para o caso
particular de sua disciplina.
Esta pesquisa de doutorado procura sintetizar conhecimentos advindos de vários
importantes autores, em sua maioria internacional, nas áreas: ensino de BIM e
especialistas BIM. Com esse trabalho, parte desse conhecimento é disponibilizada em
um formato possível de ser usado pelos interessados primários (professores
1

A implementação da ferramenta foi realizada por um aluno do 3° ano do curso de Ciências da
Computação - UEL (Felipe Kengi Nakano), sob a orientação do Prof. Dr. Fabio Sakuray.
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universitários dos cursos de Arquitetura e Engenharia Civil, de forma simples e semiautomatizada.
Ao se levar em consideração o longo tempo de existência da ampla maioria dos cursos
superiores nas áreas de AEC, pode-se concluir que cursos focados em BIM ou que
abordam esse tema ainda são extremamente recentes nas Universidades. No entanto, a
demanda do mercado por profissionais qualificados por universidades já é bastante
significativa. Mais que isso, o próprio sucesso da implantação mais ampla de BIM em
um país dependerá da resposta de suas universidades em relação a essa formação, pois
profissionais qualificados atuam como agentes de transformação da cultura e da
tecnologia empregadas na Construção.
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RESUMO
O processo de projeto em arquitetura tem como característica a modificação e a revisão constante de
cada elemento construtivo durante todas as fases do projeto. Na Era Digital, a Modelagem Paramétrica
(MP) é aquela que permite desenhar e modificar todos os componentes de um edifício a partir de
parâmetros. A MP permite definir e interagir com a geometria de um elemento construtivo contido num
modelo digital a partir de parâmetros, regras, funções, restrições e interdependências entre suas partescomponentes, e/ou entre elementos construtivos. A definição dos parâmetros presentes na MP é
dependente dos conhecimentos e das experiências do programador, que deve explicitar, nos parâmetros
adotados, conjuntos de possibilidades de relações e características pretendidas para o projeto. O
objetivo deste artigo é explicitar como a MP possibilita gerar diferentes famílias de elementos
construtivos a partir da manipulação de parâmetros. Esta pesquisa, financiada pelo CNPq, propiciou a
criação de algoritmos com o auxílio do plugin Grasshopper. Este procedimento metodológico permitiu a
definição de elementos construtivos a partir da compreensão de sua ontologia. O artigo se propõe a
apontar as vantagens de tal processo a partir da pormenorização, passo a passo, da criação de quatro
diferentes elementos construtivos, e suas variações paramétricas. Neste artigo o autor aponta como este
tipo de modelagem permite projetar a partir da exploração sistemática de diferentes configurações
geométricas e dimensionais embutidas nos parâmetros adotados. Desde estruturas, esquadrias, escadas,
vedações até edifícios inteiros podem ser rapidamente modelados e modificados a partir da manipulação
de parâmetros relacionados entre si. Esta flexibilidade para a mudança é ainda mais fundamental em
edifícios de alta complexidade formal, onde a geometria entre os elementos varia de acordo com os
parâmetros adotados. Os resultados obtidos permite afirmar que a MP é extremamente eficaz na
investigação de formas de grande complexidade geométrica e espacial.
Palavras-chave: Modelagem Paramétrica, TIC, Processo de Projeto.

ABSTRACT
The design process in architecture is characterized by constant revision and modification of each
construction element during all phases of the project . In the Digital Age, Parametric Modeling (PM)
allows you to draw and modify all components of a building from the parameters. The PM lets you define
and interact with the geometry of a building element contained in a digital model from the parameters,
rules, functions, constraints and interdependencies between parts, components, and / or between building
elements. The parameters definition in MP is dependent on the knowledge and experience of the
programmer who must specify, in the adopted parameters, sets of possible relationships and
characteristics desired for the project. The aim of this paper is to explain how the PM enables to generate
different families of constructive elements from parameter manipulation. This funded research by CNPq
led to the creation of algorithms with the help of Grasshopper plugin. This approach allowed the
definition of constructive elements from the understanding of his ontology. The article aims to point out
the advantages of such a process from detailing step by step, creating four different construction
elements, and their parametric variations . In this article the author shows how this type of modeling
allows you to design from a systematic exploration of different geometric and dimensional configurations
embedded in the adopted parameters. Since structures , frames, stairs , fences even entire buildings can
be quickly modeled and modified from the manipulation of parameters related to each other. This
flexibility to change is even more crucial in high buildings formal complexity , where the geometry of the
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elements varies according to the adopted parameters. The results obtained allow us to affirm that the PM
is extremely effective in the investigation of ways to great complexity and spatial geometry.
Keywords: Parametric Modeling, ITC, Design Process.

1

INTRODUÇÃO

Pesquisas publicadas nos últimos anos (HOLZER; HOUGH; BURRY, 2007;
GOLDBERG, 2006; HERNANDEZ, 2004; HERRERA, 2009; MONEDERO, 2000;
SHAH; MANTYLA, 1995; WOODBURY, 2010;) revelam a crescente importância da
modelagem paramétrica (MP) e dos sistemas generativos no processo de projeto em
arquitetura. Além disso, a intensificação do uso de protótipos rápidos e da fabricação
digital de elementos construtivos, no âmbito acadêmico, tem renovado o interesse pelo
processo construtivo e sua materialização em ambiente físico.
A pesquisa investiga o uso da MP na definição preliminar de alguns elementos
construtivos no domínio do projeto de arquitetura. São investigados elementos para
estrutura, aberturas (porta e janela) e fechamentos (painéis laterais e de cobertura).
Nesta pesquisa, a geometria adotada partiu de conhecimentos consolidados sobre
superfícies regradas (ruled surfaces) (Quadro 1), e sobre superfícies de revolução.
Devido à facilidade de interpolar curvas no espaço para gerar superfícies, arquitetos têm
se mostrado cada vez mais interessados em geometrias curvilíneas complexas,
particularmente aquelas contínuas, derivadas de curvas de terceiro grau.
Quadro 1 – Superfícies Regradas

Fonte: Wilson Florio (2012)
A MP possibilita manipular, com facilidade, entidades localizadas no espaço, que são
controladas por vetores e dimensões. Curvas e retas podem ser editadas por meio de
comandos muito simples. A interpolação por meio de comandos como o “loft e
extrude”, por exemplo, permite gerar superfícies e volumes sólidos com grande rapidez
e precisão. Estes fatores têm estimulado a imaginação dos arquitetos e impulsionado
novas investigações relativas aos elementos construtivos.
A geometria subjacente de cada elemento destinado à construção de edifícios civis deve
ser definida com exatidão para a sua execução e montagem no canteiro de obras. É
importante destacar que simples componentes como janelas e portas contêm muitos subelementos, que os constitui dentro de uma lógica própria de fabricação e de montagem.
Assim, a compreensão inicial destes elementos e sub-elementos torna-se fundamental,
pois a definição de sua geometria depende do entendimento de suas dimensões, fixações
e encaixes.
O foco desta pesquisa não é pormenorizar elementos construtivos a tal ponto de definir
a geometria dos sub-elementos. A presente pesquisa restringe-se a definir,
parametricamente, alguns elementos e posicioná-los espacialmente em superfícies
curvilíneas não padronizadas.
Devido aos poderosos recursos de MP na atualidade, pode-se obter, com precisão,
caixilhos e vedações não convencionais, com geometrias complexas. Pode-se definir
parametricamente diferentes famílias de elementos construtivos e inseri-los em paredes
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de dupla curvatura. Os algoritmos criados nesta pesquisa têm a intenção de investigar
novas possibilidades para a criação de projetos de edifícios complexos na atualidade.
A concepção de formas curvilíneas depende da clara adoção de princípios geométricos.
Neste sentido, as superfícies regradas, com diretriz e geratriz, geradas e manipuladas
parametricamente, podem ser de extrema importância para a criação de edifícios com
geometria topológica.
De um modo experimental, adotou-se a MP para testar novas geometrias e novas
possibilidades de conceber elementos construtivos, que vão desde esquadrias e aberturas
zenitais até painéis de vedação e estruturas. Como afirmou James Gleick (1989, p. 219220), “[…] com os computadores, a geometria da tentativa e erro tornou-se possível”.
Assim, é possível avaliar as restrições e dificuldades na definição e na adoção de
geometrias de elementos construtivos não padronizados destinados à construção civil.
Pelos motivos acima, a presente pesquisa investiga a MP como um meio de expressar
novas possibilidades criativas a partir da geometria, seja euclidiana, seja a não
euclidiana. Os algoritmos que serão apresentados a seguir abarcam diferentes
possibilidades para a definição de superfícies regradas, controladas parametricamente.
2

ALGORITMOS

Durante a definição dos algoritmos, procurou-se diversificar as possibilidades de
definição ou de captura de superfícies para a produção de elementos construtivos. Em
alguns casos partiu-se de pontos, capturados no plano XY, em outros casos partiu-se de
curvas ou ainda de superfícies, previamente definidas no programa Rhinoceros.
Entretanto, vários algoritmos não partiram de entidades previamente definidas, ao
contrário, estes algoritmos definiram todos os vetores e elementos geométricos, desde
pontos e linhas até superfícies e sólidos.
Procurou-se criar um número de parâmetros compatível com as necessidades de
controle da geometria dos elementos pretendidos para o algoritmo. Algumas funções
matemáticas, particularmente para definir as operações básicas, como adição, subtração,
multiplicação e divisão foram estabelecidas a priori, sem serem controladas por
parâmetros. Do mesmo modo, algumas funções matemáticas foram necessárias para
transformar radianos em graus, para operar com seno, co-seno e a função Pi.
Muitos recursos disponíveis para a definição de vetores foram propositadamente
utilizados, pois a intenção foi explorar suas capacidades na definição de elementos no
espaço. A localização, a direção e a intensidade dos vetores definidos permitiram
estabelecer relações lógicas entre os elementos que compuseram cada algoritmo. O
pensamento matemático algorítmico foi norteado por encadeamentos de soluções
lógicas, mas que estabeleceram uma interface de uso para o usuário criar famílias de
formas e de componentes, seja de esquadrias, vedações ou de estruturas.
Os algoritmos mais simples não exigem muito da capacidade de processamento e de
memória de computadores. No entanto, alguns algoritmos mais complexos, sobretudo
aqueles que combinaram dois a três tipos de componentes, exigem um processamento
matemático mais complexo e demorado, exigindo muito da capacidade do computador.
2.1

Pórtico com mosaicos

Este elemento construtivo é constituído por dois algoritmos. O primeiro permite gerar
famílias de mosaicos; o segundo possibilita a criação de pórticos. A intenção é interligar
os dois algoritmos, de modo a estabelecer relações entre diferentes algoritmos.
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A criação de mosaicos parte de uma superfície plana. Neste caso, pode ser uma
superfície no plano XY, XZ ou YZ. Esta superfície é inicialmente subdividida em partes
iguais, de modo a gerar vértices de cada face (de 0 a 3). Foram criadas linhas a partir
destes vértices, de modo a obter outros vértices como referência para formação de
superfícies. Assim, um parâmetro denominado comprimento da linha parte de cada um
dos quatro vértices, na direção de vetores diagonais e paralelos à cada face.
O passo seguinte foi criar linhas que interligassem os vértices da face com os pontos
finais (endpoints) das linhas diagonais e paralelas. As linhas criadas formaram
polígonos, que foram transformados em superfícies.
Quadro 2 – Desenho paramétrico dos mosaicos

1. Superfície inicial

2.Superfície
subdividida

3. Linhas e vetores para
a definição do mosaico

4. Detalhe dos vértices
referenciais para o
mosaico

5.Conexão dos vértices
por linhas

6.
Definição
da
superfície do mosaico

7. Metade espelhada

8.
Resultado
com
ambas as metades

9. Detalhe da opção 2

Algumas alternativas

Fonte: Wilson Florio (2012)

As superfícies criadas nas faces correspondem a metade da superfície total inicial. Elas
foram espelhadas a partir de um ponto de referência ao centro da superfície inicial pelo
comando “câmera obscura” (ou point mirror). Estes dois ramos da “árvore” foram
subdivididos pela metade comando “list”. Os dois ramos da árvore (tree branches, como
é denominado no Grasshopper) foram o mosaico final.
É importante destacar que este algoritmo é constituído apenas por três parâmetros: dois
para a divisão da superfície inicial na direção U e V; e o terceiro para controlar o
comprimento das linhas diagonais e paralelas. A combinação entre eles e a opção de
utilizar ou não as faces espelhadas, possibilita a criação de mosaicos com diferentes
geometrias. Uma das possibilidades foi selecionada para gerar os mosaicos que foram
sobrepostos às superfícies na segunda parte deste algoritmo.
O algoritmo que constitui a segunda parte tem como objetivo a criação de pórticos
curvilíneos não convencionais. As curvas iniciais que definem o perfil lateral do pórtico
foram previamente desenhadas no programa Rhinoceros. Isto possibilita maior
flexibilidade ao usuário, pois ele pode gerar diferentes perfis, com diferentes
geometrias.
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As duas curvas NURB são de terceiro grau, e foram capturadas pelo algoritmo e
interpoladas no Grasshopper pelo comando Loft. Esta superfície inicial corresponde a
metade da área total da cobertura constituída por pórticos.
Esta superfície inicial foi dividida por pontos. Entretanto, o número de pontos na
direção U determina a suavidade da curva, enquanto que o número de pontos na direção
V determina o número de pórticos.
Para estabelecer a largura do pórtico, os pontos sobre a curva foram manipulados pelo
comando Graph Mapper. Devido a flexibilidade necessária, a curva escolhida no Graph
Mapper foi a gaussiana. Assim, esta segunda curva, derivada da primeira, foi definida
pelo deslocamento perpendicular dos pontos na direção U.
Quadro 3 – Pórtico com mosaicos

2. Superfície inicial
gerada pelo loft no
Grasshopper

3. Superfície inicial
dividida por pontos

4. Curvas internas

5. Curvas externas em
elevação manipulada
pelo Graph Mapper

6. Curvas externas e
internas

7. Pórticos resultantes
do loft entre a curva
interna e a curva
externa

8.
Superfície
da
cobertura resultante do
loft entre a curva
externa de um módulo
com a curva interna do
outro módulo

9. Cobertura e pórticos
espelhados

10. Detalhe do mosaico
gerado e aplicado sobre
as
superfícies
da
cobertura

11. Aplicação dos
mosaicos
sobre
a
superfície

12. Detalhe do mosaico
sobre a superfície

13. Detalhe do pórtico

14. Perspectiva oposta

15. Perspectiva interna

16. Render

1. Curvas iniciais
capturadas no Rhino

Fonte: Wilson Florio (2012)

As duas curvas planares criadas, ou seja, a curva interna inicial e a curva externa foram
interpoladas pelo comando Loft. Um recurso denominado Shift List permitiu que a lista
de curvas internas avançasse e se conectasse à curva externa do outro pórtico, gerando a
superfície da cobertura. Porém, para que as curvas fossem interpoladas foi necessário
mapear a lista de curvas internas. Os paths e os índices da lista da curva interna foram
combinados com os da curva interna, de modo que o loft entre elas fosse possível. Por
2947

outro lado, a superfície do pórtico foi obtida pelo Loft entre as duas curvas, a interna e a
externa, sem o comando Shift List.
Esta manipulação dos ramos da árvore (Tree) foi possível devido ao recurso
denominado Path Mapper, que permite indicar qual trajetória (path) e qual índice irá
combinar com o outro. Esta seleção de objetos distribuídos em diferentes ramos
(branches) da árvore é fundamental, pois sem este recurso é difícil determinar qual
objeto será combinado com o outro.
As duas superfícies, ou seja, a superfície da cobertura e a superfície dos pórticos foram
espelhadas pelo comando Mirror, formando uma grande área coberta. Ambos foram
extrudados na direção de vetores perpendiculares às superfícies.
Neste algoritmo, três parâmetros controlam toda a geometria das superfícies: dois
controlam o número de pontos na direção U e V, estabelecendo o número de pórticos e
sua suavidade; e o terceiro que controla a geometria da curva externa do pórtico. A
maior definição é a que diz respeito a manipulação indireta das listas de curvas pelos
comandos Path Mapper e Shift List.
Por fim, as superfícies geradas para a cobertura foram selecionadas para a aplicação do
padrão de mosaicos. Este processo exigiu memória e grande capacidade de
processamento da máquina. Os mosaicos foram moldados às superfícies curvilíneas,
gerando um relevo instigante e complexo. Os detalhes e perspectivas dos Quadros 2 e 3
mostram a complexidade geométrica resultante do processo.
2.2

Pórtico Metálico Paramétrico

Este algoritmo tem como intenção principal a geração de diferentes estruturas metálicas
constituídas por pórticos a partir de simples perfis. Pode-se gerar pórticos curvilíneos ou
retilíneos. Pode-se controlar a proporção entre a altura do pórtico e a largura da aba.
Pode-se controlar a proporção entre a altura e largura dos pórticos, das vigas e das
terças. Além disso, pode-se estabelecer relações entre a altura da viga e o espaçamento
entre os pórticos. Isto é possível graças a operações matemáticas simples de
multiplicação ou divisão entre dois valores.
Inicialmente a curva desenhada previamente no programa Rhinoceros é capturada. Esta
curva é duplicada (pelo comando Offset) por um parâmetro denominado altura da viga.
A largura da viga é obtida por um parâmetro que divide a altura da viga por um número
variando entre 2 e 5. Esta operação matemática estabelece a largura das abas inferior e
superior do pórtico.
O número de repetições deste pórtico inicial é controlado por um parâmetro. Porém, a
distância entre os pórticos se dá pela multiplicação da altura da viga por um fator que
varia entre 5 e 20.
As vigas perpendiculares aos pórticos são dimensionadas em proporção às dimensões
do pórtico inicial. Este cálculo é controlado por um parâmetro que estabelece um fator
de divisão que varia entre 1 e 5. Assim, pode-se, por exemplo, obter uma viga de 0.30 a
partir da divisão da altura de 0.60 do pórtico pelo fator 2. Por outro lado, o número de
vigas é controlado por outro parâmetro, que divide o comprimento da curva inicial em
partes iguais.
O mesmo processo ocorre na determinação da geometria das terças. Estas são
dimensionadas em proporção às dimensões do pórtico inicial. Porém, neste caso a altura
e a largura da terça são definidos por dois outros fatores de divisão variando entre 4 e
12. Por exemplo, se a altura do pórtico for 0.60 e o fator de divisão for 4, a altura da
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terça será 0.15. O número de terças pode ser controlado por um parâmetro específico.
Entretanto, a distância entre elas é definida a partir da divisão da curva inicial pelo
número de terças.
Como se pode notar, a altura do pórtico inicial determina as proporções e distâncias dos
pórticos, vigas e terças. Pode-se obter diferentes desenhos alterando-se os valores dos
parâmetros estabelecidos. No entanto é importante lembrar que tais proporções devem
obedecer às normas de estrutura metálica, relativas ao pré-dimensionamento.
Quadro 4 – Pórtico Metálico Paramétrico

1. Curva inicial do
pórtico posicionada no
plano XZ capturada
no Rhinoceros

2. Curva offsetada
com a largura do
pórtico no plano XZ

3. Pórtico inicial com
a alma e as abas

4. Repetição dos pórticos
no eixo Y

5.
Vigas
perpendiculares aos
pórticos

6.Terças

7. Perspectiva
estrutura

8. Detalhe

9.
Elevação
estrutura

da

da

Resultado final obtido

Fonte: Wilson Florio (2012)

O Quadro 4 sintetiza todo o processo, e permite visualizar as principais etapas descritas
anteriormente. A repercussão de uma mudança se dá por todo o algoritmo, tornando-se
valioso quando se deseja gerar novas famílias de estruturas metálicas constituídas por
pórticos.
2.3

Janela diagonal sobre superfície regrada

O propósito deste algoritmo é criar uma janela paramétrica envolvida por um requadro
trapezoidal que possa ser inserida em superfícies regradas. Assim, o algoritmo foi
dividido em duas partes: a primeira destinada a gerar a janela; e a segunda destinada a
inserir a janela sobre uma superfície curvilínea.
A primeira parte teve início com a definição dos pontos limites do requadro que envolve
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a janela. Estes pontos foram localizados no plano XY. Em seguida os quatro pontos
geraram uma superfície plana correspondente à base do requadro. Na sequência, foram
criados quatro pontos na base para definir as duas superfícies laterais do requadro. As
três superfícies foram extrudadas na direção do eixo Z, finalizando com a cópia da base
do requadro (Quadro 5 – Figuras 1 a 5). Quatro parâmetros controlam o desenho do
requadro: profundidade, largura, altura e espessura.
O caixilho da janela, envolvido pelo requadro, foi determinado por um parâmetro
adicional que permite estabelecer sua largura e profundidade. A geometria do caixilho
mais a do requadro pode ser obtida por uma única boundary representation (Brep). Este
Brep gera o módulo que será inserido sobre a superfície curvilínea.
Quadro 5 – Janela diagonal sobre superfície regrada

1. Pontos iniciais da
janela diagonal no
plano XY

2.
Definição
dos
pontos iniciais do
requadro da janela
diagonal no plano XY

3.
Superfícies
requadros laterais

dos

5. Cópia da base do
requadro da janela
diagonal

6. Linhas do caixilho
da janela diagonal

7.
Superfície
caixilho

do

9. Módulo da janela
diagonal para o morph

10. Pontos das retas
iniciais e pontos da
manipulação do Graph
Mapper

13. Definição das
superfícies ímpares

14. Painéis da parede

11. Superfície inicial –
parabolóide hiperbólico

15. Janelas e molduras
diagonais nos módulos
pares
obtidos
pelo
Morph
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4. Superfícies da janela
diagonal extrudados em
Z

8. Caixilho da janela
diagonal

12.
Definição
superfícies pares

das

16.
Caixilhos
nos
módulos
ímpares
obtidos pelo Morph

Fonte: Wilson Florio (2012)

A segunda parte do algoritmo permite gerar a superfície, controlar sua subdivisão,
inserir a janela com o requadro e a janela separadamente, assim como determinar as
áreas de painéis de vedação. Para a definição da superfície inicial, foram criadas duas
retas manipuladas pelo comando Graph Mapper. Neste caso, foram escolhidas retas, em
direções opostas, tendo como resultado um parabolóide hiperbólico. Esta superfície
regrada, constituída por retas na direção vertical, foi subdivida por dois parâmetros, um
para divisões em U e outra para divisões em V.
Metade das faces da superfície foi destinada a aberturas, e a outra metade para painéis
cegos para vedação. As superfícies pares (0, 2, 4, etc.) receberam painéis, enquanto que
as superfícies ímpares (1, 3, 5, etc.) receberam aberturas. As faces ímpares foram
alternadas entre janelas com e sem requadro. Para realizar esta intenção, foi utilizado o
recurso Morph, que permite substituir um módulo por outro (Quadro 5 – Figuras 12 a
16).
Dois tipos de aberturas foram utilizados: janela com requadro e sem requadro. A janela
com o requadro diagonal foi gerada pela primeira parte do algoritmo, e foi inserida
como a geometria para o primeiro Morph. A janela sem o requadro foi também gerada
pela primeira parte do algoritmo e também foi inserida como a geometria para o
segundo Morph. Dois parâmetros controlam a profundidade da janela com e sem
requadro.
Um parâmetro foi criado para controlar a espessura dos painéis cegos da outra metade
da superfície, ou seja, sobre as superfícies pares.
O resultado obtido permite visualizar a oscilação da superfície, e, consequentemente, a
oscilação das aberturas sobre a mesma. A combinação entre as variações paramétricas
das partes que controlam a geometria da janela (com e sem requadro) e as variações da
geometria da superfície permite gerar uma família de janelas e posicionamentos na
fachada de edifícios. Este processo generativo facilita a criação de novas possibilidades,
tanto em termos de estudo preliminar como para projetos destinados à execução.
3

DISCUSSÃO

O pensamento paramétrico requer um olhar abrangente, uma vez que as múltiplas
variáveis e parâmetros podem conduzir diferentes raciocínios interpretativos. Os novos
edifícios, construídos a partir deste poderoso recurso tecnológico, têm demonstrado, na
prática, que há, recentemente de fato, um novo modo de pensar, que é ao mesmo tempo
criativo e matemático, lógico e analógico, algorítmico e improvisado, sem, contudo,
perder o foco sobre o principal objetivo: obter um edifício com qualidade construtiva,
qualidade de espaços e adequado ao uso específico.
A MP amplia nossa capacidade e processar informações na mente. O processamento
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matemático nos computadores expande nossa capacidade de combinar diferentes
padrões e variados conhecimentos. Essa relação dialógica entre homem-máquina tem
alargado e catalisado explorações formal-espaciais até então nunca vistas. Embora
arquitetos visionários sempre tenham imaginado novas concepções espaciais, somente
em anos recentes ideias futuristas exploratórias puderem ser viabilizadas a partir dos
recursos tecnológicos, sobretudo pela fabricação digital.
A MP permite explorar o que há de melhor no ser humano e no processamento
computacional. Enquanto a imaginação é um típico atributo do ser humano, a
capacidade de processar, matematicamente, grandes quantidades de informações, é
típica do computador. Ao programar intencionalmente algoritmos paramétricos, pode-se
alcançar novos conhecimentos a partir de combinações de conhecimentos já adquiridos.
Este processo estende nossa capacidade de imaginar e de combinar, uma vez que,
enquanto que o ser humano tem a capacidade de programar e o computador tem a
capacidade de processar, de modo ágil, dados extremamente complexos, que a mente
humana não seria capaz de fazer com a mesma desenvoltura.
Projeto paramétrico é o uso do computador para modificar automaticamente um projeto
enquanto os valores dos parâmetros mudam, e fazer as mudanças correspondentes nos
modelos computacionais durante o processo de projeto. A modelagem paramétrica é
particularmente útil para modelar edifícios com formas complexas, ou que possuam
uma geometria curvilínea de grande complexidade.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A maior alteração do CAD tradicional da modelagem paramétrica é a possibilidade de
interação entre o usuário e o modelo paramétrico. Esta diferença crucial se deve à
mudança de uma modelagem baseada na definição de objetos para uma modelagem
baseada na definição de características, restrições e variáveis de um objeto. Mas isto
depende de como foram concatenadas as relações entre as partes, assim como quais
variáveis estão disponíveis para esta interação. Portanto, a repercussão automática das
mudanças por todo o modelo, assim como as alternativas dependerão das restrições e
variáveis entre objetos de um modelo paramétrico impostas pelo programador. Cabe ao
usuário explorar as alternativas e julgar qual a mais viável dentro do contexto projetual.
É interessante notar a agilidade com que as informações contidas no sistema de
representação simbólica por meio de scripts, na forma de texto, é transformada em outro
sistema de representação, o sistema gráfico. Esta comunicação entre um sistema
abstrato e um sistema visual mais concreto traduz aquilo que McLuhan denominou de
“movimento da informação”.
A MP permite transformar informações abstratas, constituídas por textos e símbolos
abstratos, em desenhos bi e tridimensionais. Esta transformação requer o
desenvolvimento de nosso pensamento abstrato e espacial. A entrada de dados, a
ordenação de sequências de símbolos e de variáveis abstratas nos scripts tem como
resultado a produção de sequências de operações de construção de objetos espaciais em
programas gráficos. Este ciclo interativo entre pensamento abstrato e visual obriga o
programador a avaliar, de modo consciente, o propósito de cada componente e a
sucessão de eventos articulados decorrentes destas operações sequenciais.
Durante a articulação entre as variáveis contidas na MP, os pequenos ciclos
abstrato→concreto→abstrato conduzem o encadeamento do raciocínio lógico do
arquiteto, de modo a explorar diferentes aspectos do projeto, desde os técnico-
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construtivos, até os espaciais e funcionais. Uma vez que a representação mental é
incorporada na representação simbólica da modelagem paramétrica, esta exteriorização
começa a tornar-se concreta, pois o percurso – mente do sujeito→modelagem
paramétrica→representação gráfica – transforma a ideia contida na mente do sujeito em
símbolos programados e, daí, em representação concreta 3D. A alternância entre o
pensamento abstrato simbólico e o pensamento visual permite avançar na prospecção de
formas e espaços em arquitetura.
Pela primeira vez na história que arquitetos estão projetando edifícios baseados em
parâmetros e restrições contidos em scripts. Se por um lado a geometria sempre esteve
presente na definição de formas e de espaços, por outro a definição da geometria,
indiretamente, por meio de parâmetros, potencializa o processo, gerando infinitas
possibilidades de criar novas formas com diferentes geometrias, euclidianas e não
euclidianas. A habilidade dos arquitetos de definir uma forma a partir de scripts regidos
por parâmetros amplia sua capacidade imaginativa de buscar e organizar formas
dinâmicas, não lineares, de um modo não determinista e criativo.
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RESUMO
Este artigo apresenta o desenvolvimento de ferramenta de verificação de requisitos de projeto de
arquitetura de biotérios - o VeR_Arq -, desenvolvido através de API (Application Programming
Interface) e que funciona internamente ao Revit®. Este estudo apresenta os requisitos de projeto, as regras
de negócio e o funcionamento desta ferramenta.
Palavras-chave: verificação de requisitos, Revit® API, processo de projeto.

ABSTRACT
This article presents the tool’s development of check requirements of architectural design for vivariums the VeR_Arq - developed by API (Application Programming Interface) and that works internally to
Revit®. This study presents the design requirements, business rules and operation of this tool.
Keywords: check requirements, Revit® API, project process.

1

INTRODUÇÃO

A verificação de requisitos de um projeto pode, atualmente, ser realizada por meio da
utilização de alguns softwares, com base na tecnologia BIM 1. Dentre eles, cita-se o
Solibri Model Checker® e o Trelligence Affinity®. Nestes programas, é possível verificar
a área mínima dos ambientes, a conexão entre eles, sua localização nos pavimentos da
edificação e a localização adequada de mobiliário / equipamento, por exemplo.
O objetivo deste trabalho é apresentar o desenvolvimento de uma ferramenta – o
VeR_Arq - que funciona internamente ao Revit® 2e, com ela, reduzir a necessidade de
exportação para outros softwares. O Revit® API (Application Programming Interface) é
a interface pela qual um programador pode se comunicar com o núcleo do software,
através de bibliotecas disponibilizadas pela empresa que o comercializa, neste caso, a
Autodesk®.
O tipo do método utilizado para o desenvolvimento deste trabalho quanto aos
procedimentos é o constructive research, que é uma abordagem de pesquisa para o
1

Para este artigo, adotamos como referência teórica básica para o BIM, o texto de EASTMAN… [et al.],
BIM handbook: a guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers,
and contractors.
2
Revit é uma plataforma da Autodesk que usa a tecnologia BIM. É um software de design de projeto de
arquitetura e engenharia e um sistema de documentação que suporta as diversas fases do processo de
projeto.

2954

desenvolvimento de construções inovadoras – artefatos (LUKKA, 2003 apud
BALDAUF, 2013). O estudo é exploratório no sentido de desenvolver uma lógica de
programação que relacione os diversos requistos de um projeto de arquitetura para um
biotério. Biotérios possuem programa arquitetônico com requisitos específicos e
padronizados por normas e foi por isto, neste trabalho, utilizado para a demonstração da
funcionalidade do VeR_Arq.
Utilizou-se para tal, a modelagem de um banco de dados com todos os itens a serem
comparados neste projeto, além da modelagem das relações ou regras de negócio entre
os itens a serem verificados. Especificamente nesta pesquisa, foram verificados os
ambientes, os equipamentos e o fluxograma, através das conexões (portas).
2
2.1

FUNDAMENTAÇÃO
Requisitos de Projetos de Biotérios

Segundo Cardoso (2000), “biotérios são instalações capazes de produzir e manter
espécies animais destinadas a servir como reagentes biológicos em diversos tipos de
ensaios controlados, para atender as necessidades dos programas de pesquisa, ensino,
produção e controle de qualidade nas áreas biomédicas, ciências humanas e tecnológicas
segundo a finalidade da instituição”.
O ambiente edificado para biotérios deve atender aos níveis apropriados de
biossegurança para propiciar condições adequadas de trabalho (Pessoa, 2008), além de
assegurar a qualidade dos animais e das pesquisas. Para atender às questões de
biossegurança, sistemas e equipamentos de elevados custos de implantação e operação
são necessários. Para a separação de áreas possivelmente contaminadas das áreas
limpas, pode-se utilizar como barreiras de contenção, antecâmaras, autoclaves 3 com
dupla porta, microisoladores4 entre outros.
As salas dos animais devem ser separadas por espécie e também pela qualidade sanitária
e genética que se pretende para eles. A partir desta identificação, deve-se avaliar o nível
de biossegurança requerido para a manipulação dos agentes de risco. Para a avaliação
do nível de biossegurança deve-se levar em conta a classificação do risco potencial do
agente biológico e a natureza da pesquisa.
No caso de tratar-se de biotérios de criação, os animais, mesmo os convencionais, são
considerados, em princípio, não contaminados e, assim, não representariam riscos aos
funcionários, à comunidade do entorno, ao ambiente e aos outros animais. Porém, tratase do risco biológico presumido. Assim, agentes infecciosos podem ser liberados
acidentalmente. Daí a necessidade da instalação de barreiras para que riscos e perdas
sejam minimizados e não atinjam toda a colônia de criação, contaminem o meio
ambiente ou prejudiquem as pesquisas.
Na Figura 1, apresenta-se o fluxograma de um biotério de experimentação, com base em
NIH (2003). Podem-se verificar fluxos de pessoas, animais, materiais, equipamentos e
resíduos. Assim, na linguagem dos pesquisadores, há fluxos considerados sujos, limpos,
contaminados, não contaminados, descontaminados e não descontaminados.

3

Autoclave é um equipamento utilizado na esterilização de materiais e insumos, por calor sob pressão. O
calor úmido sob forma de vapor saturado sob pressão na autoclave é o fator de esterilização (Majerowicz,
2008).
4
Microisolador é a gaiola de paredes rígidas providas de tampa com filtro, que isola o ambiente interno
da gaiola do ambiente laboratorial (Majerowicz, 2008).
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Figura 1 – Fluxograma de um biotério

Fonte: Baseado em NIH (2003)

2.2

Tipos de requisitos de Projetos de Biotérios

No caso de projetos de biotérios, os requisitos específicos de projeto para garantir o
funcionamento da edificação, seguindo normas e controles ambientais que visam à
padronização das condições sanitárias dos animais nela produzidos, correspondem aos
requisitos esperados.
Os requisitos explícitos para os biotérios são os declarados pelos clientes, que envolvem
desde as definições para os tipos de animais a serem produzidos / mantidos (questões
funcionais) até o nível de impacto estético desejado (questões de composição
arquitetônica). O cliente pode ainda declarar as limitações financeiras para a construção
ou reforma do biotério.
Os recursos alcançáveis com o uso da ferramenta – a serem apresentados nesta pesquisa
- para satisfação e controle dos requisitos explícitos, atendem às definições dos tipos de
animais a serem criados, porque tratam de questões objetivas. Porém não contempla os
requisitos estéticos de composição que influenciam no que se pode chamar de beleza e
qualidade arquitetônica (questões subjetivas).
Os requisitos implícitos para os biotérios são, por exemplo, o silêncio desejado para as
salas dos animais e para as salas de procedimentos, mas que não é declarado pelo
cliente. Ou ainda, o estudo de ergonomia para a sala de lavagem, com a correta
distribuição dos equipamentos visando atender a sequencia das atividades, sem idas e
vindas desnecessárias e sem os cruzamentos de fluxos entre os funcionários.
Os requisitos inesperados para os biotérios podem ser, por exemplo, a inserção de
elementos arquitetônicos que promovam maior qualidade ambiental e bem estar animal,
que ultrapassem o nível mínimo exigido e também as expectativas dos clientes. A
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verificação de atendimento a esses requisitos, tanto os implícitos quanto os inesperados,
não é objeto de estudo desta pesquisa. Os requisitos estudados nesta pesquisa para
verificação através do aplicativo são dos tipos específicos e explícitos e são indicados
na Figura 2.
2.3

VeR_Arq no processo de projeto de biotérios

O processo de projeto de arquitetura de biotérios envolve diversas fases e, por tratar-se
de um programa arquitetônico complexo, a ideia de se utilizar o VeR_Arq é de
aumentar o controle nos arranjos de fluxos, a fim de se atender aos requisitos legais e de
biossegurança, criando-se um padrão para verificação e validação nas fases mais
técnicas deste processo.
Pode-se, assim, sistematizar parte do processo de projeto, automatizando-se etapas de
verificação e de documentação das tomadas de decisão. Ao otimizar esta parte do
processo, libera-se tempo e esforço para as demais fases, das que envolvem processos
criativos às que envolvem a verificação de outros requisitos, como os de diminuição do
impacto ambiental.
Uma das vantagens do uso da ferramenta no processo de projeto é, certamente, o fato do
aumento da necessidade de se ampliar o planejamento na fase inicial do processo, de
forma a organizar as informações e estruturá-las. Um dos itens do processo de projeto
que podem interferir na melhoria da qualidade do produto é o gerenciamento eficaz
destas informações – os requisitos de projeto.
“O gerenciamento de requisitos do cliente consiste na identificação, análise, priorização
e disponibilização das informações sobre as necessidades e preferências do cliente”
(KAMARA et al, 1999 apud BALDAUF, 2013). No caso desta pesquisa, foram
modelados os requisitos de projeto, esquematizados na Figura 2.
Figura 2 – Modelagem de requisitos realizada nesta pesquisa
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3

MÉTODOS

Foi desenvolvido um aplicativo correspondente a uma ferramenta, acessada como um
plug-in do Revit® na sua versão 2013. Sua função é de apoio ao processo de projeto de
arquitetura de biotérios, de forma a aumentar a qualidade e o controle do mesmo,
conforme apresentado na Figura 3.
Um plug-in para um software (programa) é um tipo de módulo (ou arquivo) que
adiciona funcionalidade para o produto, geralmente sob a forma de um comando para
uma tarefa ou automatização personalizada do comportamento do produto. Um plug-in
para o Revit® – ou Add-in (suplementos) - significa um módulo que contém um código
que faz uso do Revit® API. O Revit® carrega como plug-ins e os utiliza para
customizar o seu comportamento sob determinadas condições (Autodesk, 2013).
Figura 3 – Desenho do aplicativo VeR_Arq para o Revit® (versão 2013)

O desenvolvimento do aplicativo iniciou-se pela programação em C# dos filtros. Os
filtros funcionam como um visualizador dos dados de projetos que serão verificados,
comparados com um banco de dados. Foram utilizados quatro filtros para estas
informações, a saber:
 Informações do Projeto;
 Ambientes;
 Equipamentos;
 Conexões.
Após a aplicação destes filtros, para que as informações possam ser verificadas, foram
modeladas as regras de negócio5. Assim, as informações extraídas do projeto são
comparadas com as informações armazenadas em um banco de dados, segundo estas
regras de negócio.

5

Regras de negócio representam um importante conceito dentro do processo de definição de requisitos
para sistemas de informação e devem ser vistas como uma declaração genérica sobre a organização
(LEITE E LEONARDI, 1998 apud DALLAVALLE, 2000).
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3.1

Informações do Projeto

A partir do desenvolvimento de um projeto de biotério de experimentação, utilizou-se a
ferramenta desenvolvida para a demonstração de seu funcionamento. Inicialmente,
foram incluídas as informações de projeto.
Importante informação acrescentada já pela necessidade de posterior utilização do
projeto para a verificação de requisitos foi o registro, nesta etapa de configuração, do
nível de biossegurança animal requerido (pode ser de NBA-1 a NBA-4). Registrou-se
para este projeto o NBA-3.
Os requisitos para atender ao nível de biossegurança foram limitados, neste aplicativo, à
obrigatoriedade ou recomendação de equipamentos e à área mínima dos ambientes, mas
podem ser estendidos à obrigatoriedade ou não de ambientes específicos e a outros
requistos de localização (isolado em uma edificação exclusiva ou não).
3.2

Ambientes

Com as regras de negócio para ambientes, são verificados os nomes, as áreas mínimas,
as alturas e volumes mínimos por ambiente, além dos materiais de acabamento para
piso, parede e forro. Se houver algum desacordo ou ausência de informação para o
ambiente projetado, o aplicativo acusará o erro através de caixa de diálogo, com texto
explicativo. Estas informações serão salvas em arquivo de texto externo ao Revit®.
Quadro 1 – Dados armazenados no banco de dados referentes ao Departamento
Sala de Animais e Áreas de Apoio de um biotério de experimentação
DEPARTAMENTO
NOME

AMBIENTE

ÁREA (m²)

ALTURA (m)

VOLUME
(m³)

ÁREA POR
DEPARTAM
ENTO (m²)

Sala de Animais
Sala de Procedimentos
Corredor Descontaminado
Corredor Não Descontaminado

24,00
12,00
17,50
8,75

3,00
3,00
3,00
3,00

72,00
36,00
52,50
26,25

62,25

Nº

SALA DE ANIMAIS E
ÁREAS DE APOIO

1

Quadro 2 – Exemplo de dados armazenados no banco de dados referentes ao
material de acabamento do piso

AMBIENTE

Alta
Resistência

Sala de Animais
Sala de Procedimentos
Corredor Descontaminado
Corredor Não Descontaminado

X
X
X
X

MATERIAL DE ACABAMENTO DO PISO
Mármore
Argamassa
Carpete Cerâmica Madeira
ou
Vinílico
autonivelante
Granito
X
X
X
X

As áreas e altura dos compartimentos apresentadas nas planilhas são sempre
consideradas as mínimas e algumas delas serão determinadas em função do número de
trabalhadores / usuários dos espaços, em função do tipo e quantidade de animal criado /
mantido ou em função de outras áreas, como é o caso dos corredores descontaminados e
não descontaminados.
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3.3

Equipamentos

Com as regras de negócio para equipamentos, serão verificados os equipamentos e suas
devidas localizações, levando-se em consideração o nível de biossegurança, e se são
equipamentos obrigatórios (O) ou simplesmente recomendados (R). Cada ambiente
poderá conter, no mínimo, os equipamentos relacionados a ele, dependendo do nível de
biossegurança.
Quadro 3 – Exemplo de dados armazenados no banco de dados referentes aos
equipamentos obrigatórios ou recomendados para o NBA-3
EQUIPAMENTOS NBA-3

AMBIENTE

Autoclave

Autoclave
Dupla
Porta

Chuveiro

CSB

Sala de Animais
Sala de Procedimentos
Corredor Descontaminado
Corredor Não Descontaminado

3.4

Torneira
com
Lavatório acionament
o sem o uso
das mãos

O
O
O

O
O

Conexões

Com as regras para conexões apresentadas, é possível verificar o fluxograma para o
projeto de biotério. Isto porque, através do filtro de portas, tem-se a informação de que
ambiente para qual ambiente a conexão é estabelecida por cada porta (porta.FromRoom,
porta.ToRoom) e assim comparada ao banco de dados modelado com estas regras de
negócio. Cada ambiente poderá se conectar a outros ambientes ou ao exterior (que pode
tratar-se de um ambiente de outro departamento ou ao exterior mesmo), estabelecendo
uma relação de proximidade, segundo as restrições modeladas no banco de dados.
Quadro 4 – Exemplo de dados armazenados no banco de dados referentes à
restrição de conexão entre os ambientes do Departamento 1
RESTRIÇÃO DE CONEXÃO ENTRE AMBIENTES
DEPARTAMENTO 1
A

4

Sala de Animais

A

Sala de Procedimentos

B

X

Corredor Descontaminado

C

X

Corredor Não Descontaminado

D

B

C

X

X

D

EXT

X

X

X
2, 3, 4, 5, 9
X
7, 9

RESULTADOS

Conforme mencionado, o plug-in VeR_Arq irá aparecer na barra de ferramentas do
Revit®, em sua versão 2013, após o desenvolvimento do código em C#. Ao selecioná-lo,
as opções dos filtros aparecem: Informações do Projeto, Ambientes, Equipamentos e
Conexões, conforme apresenta a Figura 4.
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Figura 4 – O plug-in na barra de ferramentas do Revit® e as opções de filtros para
a verificação das informações

Ao selecionar o filtro Ambientes, uma nova janela se abre com as informações dos
ambientes e dos departamentos existentes no projeto. Estas informações são as mesmas
exibidas pela paleta de propriedades do Revit®, que aparecem após selecionar o
identificador do ambiente no projeto. O filtro é aqui utilizado para que a programação
possa enxergar estes dados e compará-los ao banco de dados. Ao selecionar um
ambiente ou vários ambientes pelo ID (Figura 5), é possível realizar a verificação da
adequação destas informações, pois as mesmas são comparadas às informações
cadastradas no banco de dados, segundo as regras de negócio já estabelecidas.
Figura 5 – Filtro Ambientes

A Figura 6 é um exemplo da caixa de texto que apresenta a verificação dos requisitos
para os ambientes selecionados.
Figura 6 – Verificação de requisitos para os ambientes selecionados
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Após fechar esta caixa de texto (janela), aparecerá a mensagem de que um arquivo de
texto, contendo estas informações, é criado e salvo no local indicado, conforme a Figura
7.
Figura 7 – Indicação da criação de um arquivo texto contendo as informações da
verificação de requisitos realizada

Apesar da criação de um arquivo texto externo ao Revit®, contendo as informações de
cada verificação de requisitos realizada, tanto para ambientes, como para equipamentos
e fluxograma, é possível, através de outro comando - Relatórios / Verifica Requisitos obter a verificação completa dos requisitos citados, salvar e/ou imprimir estas
informação de forma resumida. Há, portanto, um formulário (Figura 8), contendo todos

ν

χ

os itens verificados, com a indicação de conforme ( )ou não conforme ( ).
Figura 8 – Formulário integrado - Relatório com todas as verificações realizadas

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este trabalho, é possível demonstrar que a customização de ferramentas de projeto,
neste caso, permitida pela tecnologia BIM e pela API do Revit® (parametrização /
modelagem orientada a objetos) pode contribuir fortemente para a melhoria do
desempenho do processo de projeto através do aumento da qualidade do projeto e do
aumento do fluxo e do controle da informação. Além disso, com esta ferramenta,
espera-se evitar possível perda de informações (falhas no intercâmbio do modelo entre
os softwares - interoperabilidade), eliminar uma das etapas do processo de projeto
(transporte do modelo de um software a outro) e reduzir a necessidade de adquirir /
operar outro software no processo de desenvolvimento do projeto.
O uso do aplicativo VeR_Arq – ferramenta para verificação de requisitos do projeto de
arquitetura – contribui para aumentar o controle nos arranjos de fluxos, em atendimento
aos requisitos de biossegurança. Da mesma forma, em atendimento aos mesmos
requisitos, é possível verificar a presença dos equipamentos obrigatórios em suas
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devidas localizações, e é possível ainda verificar os materiais de acabamento de piso,
parede e forro. Esta verificação é realizada de forma simplificada apenas pelo nome do
material, como exemplo para demonstração. Todas as demais características podem ser
verificadas, aumentando-se os dados a serem filtrados no projeto. Porém, as normas
referentes ao desempenho dos materiais não foram exploradas mas podem ser dados de
verificação.
A verificação das áreas e alturas dos ambientes poderá contribuir também para otimizar
a construção de biotérios já que a verificação é realizada para o valor mínimo das
mesmas, abrindo-se a possibilidade de introdução da verificação de seus valores
máximos. No aplicativo, esta informação não está armazenada no banco de dados por
demandar estudos extras para cada tipo de animal criado / mantido no biotério.
E espera-se que com o desenvolvimento do plug-in, outras verificações possam ser
programadas e novos bancos de dados sejam modelados tanto para outras verificações
em projetos de biotérios, como para outros tipos de programas arquitetônicos, como
hospitais e escolas, por exemplo.
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RESUMO
Este artigo apresenta uma metodologia para captura e análise do padrão de comunicação entre usuários de
uma sala de coordenação de projetos e tem como objetivo o levantamento dos principais requisitos destes
usuários durante reuniões de coordenação de projetos. É necessário conhecer e entender quais são as
ações comuns que ocorrem durante as reuniões de coordenação de projetos para que se possa definir a
infraestrutura adequada para dar suporte às reuniões. Desta forma, vinte e seis reuniões de coordenação de
projetos tradicionais foram analisadas. Os resultados indicam que ações de criação de texto e visualização
de plantas impressas são as ações mais frequentes executadas pelos participantes mais assíduos das
reuniões (coordenador, arquiteto e o proprietário). Com o cruzamento entre as necessidades dos usuários
e as capacidades dos equipamentos pode-se concluir, nesta etapa do trabalho, que uma grande tela de
projeção interativa pode dar apoio à maior parte das ações requeridas da infraestrutura de uma sala de
coordenação de projetos.
Palavras-chave: Espaços Interativos, Reuniões de Coordenação de Projetos, Visualização, Modelagem
da Informação da Construção, BIM.

ABSTRACT
This paper reports on a methodology for capturing and analyzing the communication pattern among
project participants inside a coordination room and aiming to identify their main requirements during
design coordination meetings. Understanding which participant actions ordinarily occur during design
coordination meetings is necessary for providing adequate infrastructure supporting them. Accordingly,
twenty-six traditional design coordination meetings were analyzed. Results indicated that text creation
(note taking) and floor plan visualization are the most frequent actions by the most usual meeting
participants (coordinator, architect and owner). By mapping user’s needs to devices capabilities, it can
be concluded that a large display device, such as an interactive projection screen, may support the
majority of actions required from the infrastructure of a coordination meeting room.
Keywords: Interactive Workspaces, Design Coordination Meetings, Visualization, Building Information
Modeling, BIM.

1

INTRODUÇÃO

Coordenação de projetos é uma atividade multidisciplinar de suporte ao processo de
projeto focada no gerenciamento de questões técnicas e tomada de decisão no projeto
(MELHADO et al.,2005). Esta atividade geralmente implica na comunicação entre
todos os projetistas, tanto dentro quanto fora das salas de reunião de projetos. Os
espaços onde as reuniões de coordenação de projetos ocorrem podem ser físicos ou
virtuais (LISTON et al.,2000) e são utilizados para compartilhamento de informações,
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para consultas e tomada de decisão sobre as questões dos projetos. Frequentemente, a
interface via internet nos projetos diz respeito ao gerenciamento de informações,
arquivos e análise de questões de projeto. No entanto, o papel crítico de análise e
tomada de decisão, na maioria das vezes, ainda é feito pessoalmente. As pessoas se
organizam em espaços físicos para trocar informações e tomar decisões de projeto
(LISTON et al.,2000). Este processo de trabalho baseado em papel, ainda utilizado
atualmente, poderá não ser eficiente quando aplicado a novos conceitos de trabalho
como o da Modelagem da Informação da Construção (BIM - Buiding Infomation
Modeling). Estudo recém-publicado (MCGRAW-HILL CONSTRUCTION, 2014)
mostra que, no Brasil, 40% das empresas do setor de projeto e construção que
responderam a pesquisa se encontram em nível médio de implantação de BIM, sendo
que 70% destas empresas vem usando BIM de 1 a 2 anos. Esta é uma realidade mundial
de avanço neste novo processo de trabalho segundo o relatório da McGraw-Hill. A
Modelagem da Informação da Construção é um processo de produção, uso e atualização
de um modelo de informações da edificação durante todo o seu ciclo de vida. Esse
modelo, além da geometria da construção, contém numerosas informações sobre seus
diferentes aspectos, podendo abranger todas as disciplinas envolvidas em um
empreendimento (SANTOS, 2012). Segundo a GSA, (GENERAL SERVICES
ADMINISTRATION, 2007) o BIM é “o desenvolvimento e uso de um modelo de
dados computacional multi-facetado, para não somente documentar um projeto de
edificação, mas também para simular a construção e operação de construções novas ou a
reformar. O Modelo da Informação da Construção resultante é uma representação rica
em dados, baseada em objetos, inteligente, digital e paramétrica, a partir da qual visões
apropriadas para várias necessidades dos usuários podem ser extraídas e analisadas para
gerar retroalimentação e melhoria no projeto da edificação”.
Em reuniões de projeto contextualizadas no modelo tradicional de trabalho, as
informações são discutidas e as decisões são tomadas sobre projetos impressos a partir
de arquivos digitais. Durante uma reunião de coordenação de projetos, a troca de
informações pode ocorrer de várias formas: através de anotações escritas em papel, com
anotações sobre as plantas impressas, através da elaboração de croquis explicativos,
digitando em processadores de texto, visualizando documentos, planilhas, memoriais
descritivos e outros tipos de formulários ou documentos. A adoção de processos de
projeto em BIM, bem como a crescente complexidade dos projetos e a disponibilidade
de novas tecnologias estão levando os usuários a buscar alternativas para o processo de
coordenação tradicional e os espaços que o suportam.
Muitos exemplos de salas inovadoras para coordenação de projetos são conhecidos no
setor privado e em universidades internacionais. O CIFE (Center for Integrated Facility
Engineering) na Stanford University (LISTON et al.,2000), A University of British
Columbia (GOPARVAR-FARD et al., 2006) e a Penn State University (LEICHT, 2009)
são instituições que têm desenvolvido pesquisas neste tema. No entanto, no Brasil não
temos ainda exemplos de salas montadas com este foco. Há algumas iniciativas isoladas
de coordenação de modelos BIM utilizando-se telas de grandes dimensões, televisões,
monitores, tablets e PCs. Deve-se levar em consideração que, no Brasil, diferentemente
do que ocorre nos EUA, o processo de coordenação e compatibilização dos projetos se
dá em uma fase anterior à obra, ou seja, em escritórios de projetos e, para isso, muitas
reuniões de coordenação de projeto ocorrem antes da execução da obra.
Este artigo representa parte de um estudo maior que terá como resultado uma
dissertação de mestrado. Esta pesquisa objetiva o entendimento das necessidades dos
usuários dentro da sala de coordenação de projetos e a proposta de uma infraestrutura
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otimizada que atenda a estes requisitos durante a execução de reuniões em processo
BIM. Os equipamentos a serem definidos deverão dar suporte a tomada de decisão em
projeto e demonstrar que para este novo processo de trabalho necessita-se de uma nova
infraestrutura. A metodologia utilizada para a pesquisa tem caráter construtivo
(“constructive research”) (OYEGOKE, 2011) e envolve identificação e levantamento
das atividades e requisitos dos usuários de salas de coordenação baseadas em papel,
definição dos critérios desta comunicação, definição dos equipamentos a serem
colocados, proposta de uma sala piloto, resultados do teste desta sala em uso comercial,
e avaliação da aplicabilidade da solução. Este artigo está recortado na fase de
levantamento das ações dos usuários nas salas e análise dos padrões de comunicação,
objetivando o projeto da sala piloto.
2

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO EM REUNIÕES DE
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

Para uma melhor avaliação dos requisitos que deem suporte à infraestrutura de uma sala
para coordenação baseada em processo BIM, é necessário identificar as atividades de
comunicação que ocorrem durante este processo e que possam ser auxiliadas pela
tecnologia. De forma semelhante a de pesquisas anteriores (LISTON et al., 2000;
GOLPARVAR-FARD et al.,2006) o estudo foi iniciado sobre observação de reuniões
baseadas em papel. A hipótese considerada neste estudo é de que as ações básicas de
trocas de informações técnicas realizadas durante as reuniões de coordenação de
projetos são as mesmas independentemente da tecnologia adotada, já que advêm de
necessidades de troca de informações intrínsecas ao projeto em si e não a sua forma de
representação. No entanto, deve-se considerar que os grupos estão locados em um
ambiente que tem aspectos físicos e sociais envolvidos. Muitas destas características
podem fazer a diferença em como os grupos se relacionam e por isso podem alterar o
processo de interação (MCGRATH,1984). A interação do grupo não leva em conta
somente o local, mas o que o grupo está fazendo, e por isso a interação do grupo pode
ser caracterizada pela tipologia de tarefas que está realizando. Apesar de uma reunião de
coordenação de projetos baseada em BIM provavelmente mostrar um padrão diferente
de comunicação, a análise sobre as reuniões convencionais de coordenação devem
servir de base para a proposta inicial a ser construída e posteriormente refinada com a
avaliação da sala em uso. Senescu et al. (2011) monitoraram a comunicação eletrônica
que ocorre entre equipes de projeto, tanto dentro quanto fora das salas e também a
transferência de arquivos que ocorre entre os participantes de um projeto com a intenção
de medir a interação entre eles. Leicht (2012) propôs um estudo em que novas
abordagens organizacionais facilitam o trabalho conjunto buscando a integração desde
as fases mais iniciais do projeto. Estes estudos objetivaram determinar quais
profissionais necessitam estar juntos em uma Big Room1 (SENESCU, 2012) para que o
trabalho em conjunto possa atingir a meta satisfatoriamente. No entanto, a estratégia
destas pesquisas mencionadas monitorou a interação virtual a distância entre
participantes de um projeto, sendo que no presente estudo estamos interessados na
comunicação face a face, em uma mesma sala.
Este artigo diz respeito à captura e análise dos padrões de comunicação entre os
participantes de uma reunião de coordenação de projetos dentro da sala de reuniões.
1

Big Room, define uma sala grande, geralmente locada em obra, onde a maior parte da equipe de
projetistas e construtores trabalham juntos para resolução do projeto. Para isso se utilizam de várias
técnicas, tais como BIM e IPD (Integrated Project Delivery) (KHANZODE; SENESCU, 2012).
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Esta análise indicará os tipos mais importantes e mais frequentes de comunicação e as
necessidades a serem atendidas pela infraestrutura da sala de coordenação.
Para análise dos padrões de comunicação nas reuniões de coordenação de projetos, a
metodologia utilizada incluiu:
•

Preparação de um formulário para registro dos tipos de ações, agentes,
documentos e objetivo da comunicação;

•

Gravação em vídeo das reuniões de coordenação de projetos (com a permissão
prévia de todos os participantes);

•

Análise dos vídeos gravados para contagem e registro do número de cada tipo de
ação executada por categoria de participante, envolvendo cada classe de
documento e meta da comunicação;

•

Resumo das ações e análise dos resultados.

3

DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS

Por definição metodológica, somente as ações que necessitam dos recursos da
infraestrutura dentro da sala de reunião foram consideradas no levantamento. Assim,
por exemplo, “conversar” não foi considerada uma ação relevante neste levantamento.
Importante ressaltar que a meta essencial em uma reunião tradicional baseada em papel
é a mesma que uma reunião baseada em modelos tridimensionais, ou seja, tomar
decisões e resolver as questões dos projetos. Desta forma, somente a forma como a
comunicação ocorre poderá ser diferente nas reuniões BIM , sendo que o objeto
analisado essencialmente é o mesmo.
Os itens a seguir foram selecionados e assim categorizados para a coleta e análise dos
dados:
•

•
•
•

Papel do Agente na reunião: Coordenador, Assistente de Coordenador,
Incorporador, Construtor, Arquiteto, Engenheiro Estrutural, Engenheiro de
Instalações, Engenheiro de Ar Condicionado, Consultor de Impermeabilização,
Consultor de Hotelaria, Consultor de Aquecimento Solar, Paisagista;
Ações: visualizar, marcar, medir, criar;
Destino da comunicação: para si próprio, para um determinado grupo, para
todos;
Tipos de Documentos: texto, planta impressa, CAD 2D, imagens, croquis.

Agente é o participante da reunião que faz a ação ou a comunicação. A comunicação foi
analisada considerando-se os papéis desempenhados pelos participantes da reunião.
Desta forma, poderá se garantir que os requisitos dos mesmos sejam atendidos. Quando
houver um ou mais participantes na reunião com o mesmo papel (por exemplo, dois ou
mais arquitetos), suas ações serão aglutinadas na mesma função quando da análise dos
dados. A exceção a este caso é quando dois ou mais agentes com o mesmo papel
fizerem uma ação para eles mesmos como, por exemplo, ler um texto silenciosamente
ou fazer alguma anotação. Neste caso, essas ações simultâneas foram contadas apenas
uma vez. Além dos papéis mencionados acima, “grupo” (subconjunto de participantes)
e ”todos os participantes” também foram listados como possíveis agentes da ação.
Ação é um ato de comunicação realizado por um agente. Por uma questão de
simplicidade, ações dirigidas a si mesmo também serão chamadas ações de
comunicação. As quatro ações consideradas relevantes para este estudo foram:
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•

•
•
•

Visualizar um documento (texto escrito, uma planta impressa, uma imagem,
etc.), apenas para si mesmo ou mostrá-lo aos outros participantes. Esta ação
inclui o ato de apontar;
Marcar um documento individual ou compartilhado (um texto, projeto, etc.);
Medir (uma planta, um desenho CAD 2D, etc.) mantendo a leitura para si ou
para mostrá-lo a um grupo ou a todos os participantes;
Criar (um texto, um desenho CAD 2D, um esboço, etc.) para si ou para mostrálo aos demais participantes.

Destino da comunicação é o destino da ação. Pode ser a si mesmo (como a leitura
silenciosa de um texto), um grupo (por exemplo, apontando em uma planta para alguns
participantes reunidos em torno dela) ou todos os participantes (como ao mostrar uma
imagem na tela de projeção).
E, por fim, os tipos de documentos referem-se ao objeto da ação registrada. Pode ser
um texto, uma planta impressa, um desenho em CAD 2D, uma imagem ou um esboço.
É importante notar que foram analisadas nesta fase somente reuniões convencionais
(2D). Desta forma, ações sobre modelos ou animações 4D, comuns em reuniões
baseadas em processo BIM, não serão encontradas nos registros apresentados.
Os tipos de documentos se repetem nas ações descritas acima, com exceção de “medir
um texto” ou “criar uma planta impressa” que não fazem sentido nesse contexto.
Os dados sobre o empreendimento, data da reunião (gravação em vídeo), fase do projeto
e pauta da reunião também foram registrados para posterior análise.
Considerando todos os aspectos mencionados anteriormente, a forma da planilha final
criada para o coleta de dados é mostrada na Figura 1.
Figura 1 - Planilha de Coleta de Dados

Fonte: Autores
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Embora esta seleção de itens tenha sido criada independentemente, muitas das
conclusões e recomendações do estudo de Golparvar-Fard et al. (2006) para espaços de
trabalho interativos apoiam esta definição:
1. “Tornar a informação compartilhada continuamente acessível a todos os
membros do grupo”: reforça a ação de Vizualizar e o destino da comunicação
para Todos;
2. “Dar suporte à anotação que possa ser apagada a partir de uma entrada direta”:
valida a ação de marcar;
3. “Dar suporte a atividades individuais sem interferir nas atividades de grupo”:
justifica as ações de um indivíduo para si mesmo;
4. “Dar suporte a atividades de subgrupos”: valida o destino da comunicação para
um grupo de pessoas;
5. “Disponibilizar meios de expressar informação compartilhada”: como o item 1
acima;
6. “Manter artefatos tradicionais à disposição”: como documentos de texto e
plantas impressas.
4

RESULTADOS

Uma câmera de vídeo e outros dispositivos simples como um Laptop foram usados para
gravar as reuniões em vídeo. Juntas, essas gravações ultrapassaram 120 horas de vídeo,
capturadas entre março de 2013 e fevereiro de 2014. Usando um tripé, a câmera foi
posicionada de modo que todos os participantes e os documentos sobre a mesa de
reunião pudessem ser gravados. Todos os representantes das disciplinas participantes da
reunião de coordenação estavam presentes em algumas reuniões, mas não em todas elas.
Um total de 4.010 ações foi registrado manualmente a partir da análise dos vídeos
gravados. Os projetos se encontravam em fases diferentes de acompanhamento, seja
start up, estudo preliminar ou pré-executivo.
A gravação das reuniões foi classificada de acordo com a fase de desenvolvimento do
projeto e o tipo de projeto analisado, conforme mostra a figura 2.
Figura 2 - Fases e Tipologia dos empreendimentos analisados

Fonte: Autores

Os participantes das reuniões foram computados de acordo com o papel que a
especialidade representa na reunião (Figura 3) de forma a apoiar futuramente a
priorização dos gastos com a infraestrutura para a sala interativa de coordenação.
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Figura 3 - Porcentagem de Participação em Reunião por disciplina

Fonte: Autores

A Tabela 1 mostra o número total de ações por tipo de ação e de documentos. Os
resultados indicam que as ações podem ser agrupadas em quatro grupos:
• ações de alta frequência (33% - 50%): visualização de planta e criação de texto;
• ações de baixa frequência (3 a 5%): visualizar texto, marcar planta e criação de
esboço;
• ações de muito baixa frequência (1 a 2,5%): visualizar desenho 2D CAD, visualizar
imagens, marcar texto e medir planta;
• frequências irrelevantes (<1% de todas as ações): todo o resto dos tipos de ações.
Tabela 1 – Número total de ações por tipo, documento e destino nas reuniões.

Fonte: Autores
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Os dados individuais de cada especialidade não foram divulgados neste artigo em razão
da restrição de espaço.
5

DISCUSSÃO

Observando as ações de alta frequência, os dados apresentados na tabela 1 mostram que
para uma reunião de coordenação e projetos baseada em análise sobre papel, as ações
mais frequentes são ”visualização de planta impressa e “criação de texto”. Ao examinar
detalhadamente os dados, de acordo com o critério de maior ocorrência de ações, podese observar que 73% das ações "visualizar planta” são direcionadas para alguns ou
todos os participantes, o que possivelmente implica que um grande dispositivo de
exibição gráfica (por exemplo, uma tela de projeção) pode suprir os requisitos desta
ação. Uma mesa tátil ou monitor seriam também alternativas para atender a visualização
por grupos.
Uma análise similar mostra que a ação de "criar um texto" é realizada 97% das vezes
para si mesmo, ou seja, uma pessoa toma notas pessoais ou o assistente de coordenação
prepara atas de reuniões (assistentes de coordenação são responsáveis por 53,5% de tais
ações). Anotações individuais em geral não precisarão de apoio na sala interativa uma
vez que são feitas nos próprios dispositivos pessoais (blocos de notas, tablets, etc.) que
os agentes trazem para a sala de reunião. Atas de reuniões provavelmente poderão ser
substituídas por anotações / marcações nos próprios aplicativos BIM onde se
registrarão as interferências detectadas e as decisões sobre como e quem será o
responsável pela revisão de cada uma delas em projetos baseados em processo BIM. É
importante ressaltar que as ações de baixa frequência (3 a 5%) podem não ser
representativas estatisticamente, porém devem ser analisadas em sua necessidade. Por
exemplo, a criação de um croqui durante a reunião e uma marcação em uma planta
impressa são ações de baixa frequência que, no entanto, são essenciais em uma reunião
de coordenação de projetos. Em um ambiente interativo, equipamentos que deem
suporte a estas ações como, por exemplo, tablets ou mesas sensíveis ao toque devem ser
considerados.
Quanto à frequência à reunião, o coordenador e seu/sua assistente são, obviamente, os
participantes da reunião mais frequentes, seguidas pelo proprietário e arquiteto.
Portanto, é importante apoiar as ações mais frequentes por estes quatro papéis. A
“visualização de planta impressa” dirigida a todos, é a ação mais frequente pelo
coordenador e assistente de coordenação (cerca de 52,4 % de suas ações combinadas, se
anotação de texto for excluída). Esta mesma ação é a ação do proprietário mais
frequente (39%), bem como do arquiteto (33,5%). Mais uma vez, um grande dispositivo
de exibição gráfica pode satisfazer essas necessidades.
A análise dos dados recolhidos não mostrou qualquer diferença significativa no
percentual de tipos de ação, quando o estágio da fase de projeto é considerado. Porém,
na fase de Estudo Preliminar a porcentagem da ação "criação de texto" (33%) foi maior
do que na de Pré-executivo (28%) e a de "visualização planta" foi maior em PréExecutivo (52%) do que nas reuniões de Estudo Preliminar (45%).
Também não há diferenças relevantes em ações realizadas quanto à tipologia de projeto
(residencial, de uso comercial ou misto), embora apenas um projeto comercial tenha
sido estudado por enquanto. A única observação é que a visualização de arquivos de
CAD 2D foi duas vezes maior nos projetos de uso misto em comparação com os
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residenciais. Acredita-se que isso ocorreu devido à maior dimensão dos projetos de uso
mistos, tornando mais difícil para trabalhar com documentação impressa, induzindo o
uso de plantas eletrônicas.
6

CONCLUSÕES

Neste artigo, foi mostrada uma metodologia de coleta de dados de padrão de
comunicação relacionados a reuniões de coordenação de projetos, juntamente com a
identificação do formulário utilizado para se obter estes dados.
Análises sobre os dados coletados mostram que as ações de “visualizar plantas
impressas” e “criar textos” são as mais frequentes dentro de uma sala de coordenação de
projetos baseada em processo de análise sobre papel. As ações executadas pelos
participantes das reuniões não são afetadas pela fase do projeto ou a tipologia do
mesmo. Os resultados indicam que, para esta fase do trabalho, considerando-se que a
análise foi feita sobre reuniões baseadas em análise sobre papel, uma grande tela poderá
suprir as necessidades da maioria das ações mais frequentes nestas reuniões de
coordenação de projetos, de acordo com o critério de análise sobre a quantidade de
ações ocorridas. No entanto, espera-se encontrar um padrão de comunicação um pouco
diferente em reuniões de coordenação que utilizem o processo baseado em BIM pois o
comportamento dos participantes tende a mudar quando este tipo de tecnologia é
introduzida, como foi evidenciado por alguns dos nossos resultados muito preliminares
(não reportados neste artigo). Dando continuidade a esta pesquisa, a partir da análise
aqui apresentada, deverá se implementar a infraestrutura tecnológica necessária para
uma sala de coordenação em processo BIM. Este ambiente será montado a fim de se
realizar uma nova captura de dados e análise semelhantes. A partir destes achados
poderá se confirmar se há realmente uma mudança de padrão de comunicação e como
seria esta mudança. Isso permitirá ajustar os requisitos de infraestrutura para salas de
reuniões de coordenação em BIM.
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RESUMO
Este artigo tem o objetivo de apresentar a pesquisa de mestrado em desenvolvimento referente à avaliação
da capacidade de um Ambiente de Imersão em oferecer melhor percepção sobre um ambiente virtual,
sabendo-se que este fator contribui para o desenvolvimento de soluções mais integradas no processo de
projeto. O método adotado define-se como qualitativo e exploratório e procura comparar o nível de
percepção sobre o ambiente entre duas situações: utilizando-se Realidade Virtual não Imersiva (RVnI) e
Realidade Virtual Imersiva (RVI). A tecnologia utilizada na pesquisa para o caso do ambiente de
Realidade Virtual não Imersiva é constituída de uma estação de trabalho convencional. Para o caso do
ambiente de Realidade Virtual Imersiva foi utilizado o Ambiente de Imersão da Escola de Arquitetura e
Design da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), denominado AIVITS. O procedimento de
coleta de dados se baseou na submissão de Questionários de Verificação de Percepção. Espera-se que a
partir da comparação entre as respostas coletadas, seja possível identificar as diferenças de percepção
entre os modelos virtuais e suas relações com os diferentes perfis de participantes. Defende-se a hipótese
de que o Ambiente de Imersão favorece uma melhor percepção do ambiente virtual em relação ao
ambiente não imersivo, ainda que exista uma variação desse nível de percepção em função do perfil do
usuário. Este artigo apresenta resultados parciais da comparação entre os níveis de percepção oferecidos
por cada uma das tecnologias e conclui que o Ambiente de Imersão oferece melhor percepção do
ambiente virtual.
Palavras-chave: realidade virtual, ambientes de imersão, processo de concepção, percepção.

ABSTRACT
The purpose of this paper is to present the ongoing master degree research related to the verification of
the capacity of an Immersive Environment to provide better perception of a virtual environment, knowing
that this factor contributes to the development of more integrated solutions in the design process. The
used method is defined as qualitative and exploratory. It compares the level of perception of the
environment between two situations: using non-Immersive Virtual Reality (nIVR) and Immersive Virtual
Reality (IVR). The technology used for non-Immersive Virtual Reality consists of a conventional
workstation. For Immersive Virtual Reality it was used the Immersive Environment of the School of
Architecture and Design at Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), named AIVITS. The
procedure for data collection was based on the submission of Perception Verification Questionnaires. It
is expected that from the comparison between the responses to the questionnaires, it will be possible to
identify differences of perception between the virtual models and their relations with the different
participants profiles. The defended hypothesis is that the Immersive Environment offers better perception
of the virtual environment compared to the non-immersive environment, although there could be
variations in this level of perception depending on the user profile. This paper presents partial results
from the comparison between levels of perception offered by each technology and concludes that the
Immersive Environment offers better perception of the virtual environment.
Keywords: virtual reality, immersive environments, design process, perception.
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1

INTRODUÇÃO

Segundo Sampaio, Henriques e Martins (2010), a representação virtual tridimensional
supera o desenho bidimensional devido ao seu aspecto interativo e contribui
positivamente para uma melhor compreensão da configuração espacial e estrutural do
ambiente representado e para o suporte à tomada de decisões, baseadas em comparações
visuais das soluções de projeto. No processo de concepção de projetos, a adoção de
representações que se aproximem ao máximo da experiência existencial-espacial é de
fundamental importância para que sejam projetados espaços que de fato corresponderão
técnica, funcional e simbolicamente ao uso destinado (MALARD; RHODES;
ROBERTS, 1997).
A escassez de estudos sobre as aplicações da Realidade Virtual – em especial da
Realidade Virtual Imersiva – no processo de projeto da indústria da construção civil
evidencia a necessidade de mais investigações. Faz-se necessária uma avaliação
sistemática sobre as possíveis formas de contribuição dessa tecnologia para a atividade
de projetação, identificando aspectos a serem trabalhados para sua adequação às
demandas da indústria (MALARD; RHODES; ROBERTS, 1997; RUSCHEL;
HARRIS; BERNARDI, 2011).
Nesse contexto, esta pesquisa se ocupa em investigar a capacidade do Ambiente de
Imersão Virtual de Tecnologia Simplificada (AIVITS) da Escola de Arquitetura e
Design da UFMG em oferecer melhor compreensão sobre representações virtuais
tridimensionais. Tal compreensão/percepção é necessária ao longo de todo o processo
de concepção de projetos de edifícios, mais especificamente, nos momentos de
realização da análise crítica distribuídos ao longo da projetação (ROMANO, 2006;
SILVA; NOVAES, 2008), quando os projetistas submetem seus projetos à própria
avaliação e à de terceiros através de representações computacionais.
A Figura 1 reproduz o gráfico das fases do processo de projeto de edificações de autoria
de Romano (2006) e apresenta sequencialmente cada uma das etapas de elaboração do
projeto, contidas na macrofase da projetação. Nesta figura é assinalada (em contorno
vermelho) a macrofase à qual se aplica esta pesquisa. Segundo a autora, ao final de cada
etapa acontece uma avaliação do resultado obtido (análise crítica do projeto em
andamento) que autoriza a passagem para a fase seguinte.
Figura 1 – A projetação no processo de projeto de edificações.

Fonte: Adaptado de Romano (2006).

2975

2
2.1

FUNDAMENTAÇÃO
O processo de concepção

A projetação do espaço é fruto do pensamento construído através de representações.
Representação arquitetônica (como ato de investigação) significa produzir
conhecimento, um processo cognitivo. Representação é o “desenho” como linguagem
de mediação de conhecimento no processo de projeto que, de forma dinâmica,
estabelece relações, testa e experimenta (LACOMBE, 2007). No processo de concepção
de um edifício, ele não é projetado, mas “conhecido”. Processo este, que envolve etapas
com níveis diferentes de detalhamento sobre a descrição do objeto: do escopo ao projeto
executivo, por exemplo. O processo de projeto de um edifício é, portanto, o ato de se
aprofundar no conhecimento desse objeto, identificando, caracterizando e representando
seus componentes (ALVARENGA, 2003; FLORIO, 2011; MALARD, 2004).
No entanto, o pensamento dedicado ao ato da concepção não deveria se submeter às
limitações dos códigos do desenho arquitetônico bidimensional, pois esse não é capaz
de conter toda a complexidade da arquitetura como também as possibilidades de
soluções (LACOMBE, 2007). Ademais, Souza, Amorim e Lyrio (2009) afirmam que a
representação tridimensional é capaz de não restringir a compreensão do projeto apenas
àqueles que conhecem as simbologias do desenho arquitetônico.
2.2

A Realidade Virtual

De acordo com Zevi (1978), a percepção do espaço arquitetônico não se esgota nas três
dimensões, sendo a variável tempo responsável pela existência de uma quarta dimensão,
que surge pelo deslocamento do observador ao ocupar sucessivos e diferentes pontos de
vista. Nesse sentido, a realidade virtual (RV) é uma tecnologia que permite ao usuário
explorar e manipular ambientes virtuais tridimensionais em tempo real (SAMPAIO;
HENRIQUES; MARTINS, 2010). Para Adams (1995), a realidade virtual é uma
simulação espaço-temporal, ou “quadridimensional”: uma animação tridimensional
apresentada em um contexto interativo, em tempo real.
Segundo Steuer (1992), o conceito de realidade virtual é frequentemente reduzido à
ideia de um conjunto de equipamentos, dispositivos e hardwares, não se considerando o
caráter “experimental” da tecnologia. O autor parte do conceito de “presença” para
formular uma definição mais precisa sobre realidade virtual. Segundo ele, a presença
pode ser considerada a “percepção do ambiente mediada por processos mentais”. O
termo “telepresença” será utilizado para descrever tal percepção quando auxiliada por
uma tecnologia de comunicação (mídia): telepresença é a experiência de presença em
um ambiente através de um meio de comunicação. Por conseguinte, realidade virtual
seria “toda e qualquer experiência de telepresença”. Tal definição transfere o termo
realidade virtual da ideia de um conjunto específico de hardware para a ideia de
percepções de um indivíduo (STEUER, 1992).
2.3

A Realidade Virtual Imersiva e os Ambientes de Imersão

A natureza da experiência humana em ambientes virtuais se relaciona com a definição
de presença do indivíduo nesses espaços. Quando um modelo tridimensional é
apresentado em um monitor convencional a visão binocular humana – capaz de
identificar profundidades – informa que o objeto visualizado se trata de uma imagem
plana. A noção de profundidade ocorre quando no espaço tridimensional os objetos
aparecem e desaparecem atrás uns dos outros ao movimento do observador. A projeção
de imagens estereoscópicas sobre grandes telas panorâmicas é capaz de produzir a
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ilusão de superfícies em profundidade em um modelo tridimensional. Perceber a si
mesmo inserido no ambiente é a raiz da sensação ou senso de presença em ambientes de
imersão (WANN; MON-WILLIAMS, 1996).
A diferença mais evidente entre a forma imersiva da realidade virtual e as formas não
imersivas é exatamente o grau de imersão oferecido pelo funcionamento concomitante
de softwares e hardwares em cada uma das plataformas. Por sua vez, o grau de imersão
pode ser determinado pela intensidade da sensação de imersão ou senso de presença em
um ambiente de realidade virtual. Nesse contexto, pelo uso de aplicativos e
equipamentos sofisticados, as plataformas de realidade virtual imersiva (Ambientes de
Imersão ou, do inglês, Immersive Environments) são capazes de oferecer ao usuário
simulações mais fiéis à sua experiência no mundo físico, mais intensas em termos de
sensação de imersão. Em suma, a realidade virtual, por definição, considera a sensação
de presença, ao passo que a realidade virtual imersiva procura intensificar esta sensação,
incrementando a experiência espaço-temporal do usuário (BERTOL, 1997; FREITAS;
RUSCHEL, 2010; MALARD, 2004).
Sistemas imersivos de realidade virtual baseados em projeções (projection-based
systems), como a CAVETM (Cave Automatic Virtual Environment), permitem que o
usuário participe diretamente na cena gerada por computador, através de uma
experiência completamente imersiva, com exploração do ambiente pelo movimento da
cabeça, navegação pelo caminhar e manipulação dos objetos virtuais por gestos das
mãos e dedos (CRUZ-NEIRA, 1996). As CAVEs ainda são sistemas de custo muito
elevado e portanto, restritos a poucos grupos de pesquisa ou segmentos industriais.
Poucos anos após o surgimento da primeira CAVE, ambientes de imersão de baixo
custo ou de tecnologia simplificada começaram a ser desenvolvidos. Esses sistemas
empregam tecnologias e componentes de hardware de menor custo e já disponíveis no
mercado e exigem habilidades computacionais menos avançadas para serem operados,
tornando-se acessíveis a uma variedade maior de usuários (KALISPERIS et al., 2002).
3

MÉTODO

O método de pesquisa adotado neste trabalho define-se como qualitativo e exploratório.
Procura realizar uma comparação qualitativa do nível de percepção sobre o objeto
representado virtualmente entre duas situações: utilizando-se infraestrutura para
Realidade Virtual não Imersiva (RVnI) e para Realidade Virtual Imersiva (RVI).
A tecnologia utilizada na pesquisa para o caso do ambiente de Realidade Virtual não
Imersiva é constituída de uma estação de trabalho convencional composta por um
computador de alto desempenho, monitor LCD, teclado e mouse. Para o caso do
ambiente de Realidade Virtual Imersiva foi utilizado o AIVITS, Ambiente de Imersão
Virtual de Tecnologia Simplificada da Escola de Arquitetura e Design da UFMG,
composto pelo mesmo computador de alto desempenho citado anteriormente, três
módulos de projeção idênticos equipados com um projetor estereoscópico e um espelho
cada, uma grande tela panorâmica de tecido sintético com dimensões de 1,70m de altura
por 6,81m de largura, óculos de estereoscopia passiva (filtro simples), teclado e mouse.
Os aspectos técnicos referentes aos softwares, hardwares e demais equipamentos do
AIVITS se basearam nas configurações do Laboratório de Ambientes de Imersão
(Immersive Environments Lab) da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados
Unidos (KALISPERIS et al., 2002).
O procedimento de coleta de dados se baseou na submissão dos Questionários de
Verificação de Percepção (QVP) e do Questionário de Caracterização do Perfil do
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Participante (QCPP), ambos baseados sobre aqueles desenvolvidos e utilizados por
Oliveira (2003) e Fracaroli (2006).
O procedimento experimental foi realizado nas seguintes etapas:
1.

Definição do ambiente de estudo;

2.

Desenvolvimento das maquetes/ambientes virtuais;

3.

Elaboração dos questionários (QCPP e QVPs);

4.

Ensaio do experimento;

5.

Definição e caracterização dos participantes, utilizando-se o QCPP;

6.
Apresentação da animação a cada um dos participantes em RV não Imersiva e
aplicação concomitante do QVP RVnI;
7.
Apresentação da animação a cada um dos participantes em RVI e aplicação
concomitante do QVP RVI;
8.

Visita do participante ao ambiente físico e aplicação concomitante do QVP AF;

9.

Análise dos dados coletados.

Na primeira etapa, estabeleceu-se como ambiente de estudo o hall de acesso do edifício
da EAD-UFMG. Na etapa 2, os alunos bolsistas de extensão universitária do curso de
graduação em Arquitetura e Urbanismo da mesma universidade confeccionaram as
maquetes virtuais para cada plataforma, RV não Imersiva e RVI. A partir de desenhos
técnicos do projeto de reforma do edifício foi elaborada uma maquete virtual do
ambiente utilizando-se o software Sketch Up Pro (versão 8.0.3117), para os testes com
RV não Imersiva. A maquete foi então exportada em extensão .3ds e importada por
outro software, o Unity (versão 4.0.1F2). Neste software foi possível criar uma maquete
em formato estereoscópico que serviria posteriormente para os teste com RVI. Optou-se
neste trabalho pelo desenvolvimento de animações do tipo exploratória e simplificada.
A realidade virtual exploratória é aquela em que o usuário pode explorar o ambiente
virtual definindo seu próprio percurso, detendo-se nos pontos que desejar e focalizando
a cena que lhe convier. O termo “simplificada” diz respeito ao grau de realismo da
animação, que neste caso não possui recursos de rendering como luz, sombra e texturas
em relevo. Tem-se portanto a criação de dois ambientes de realidade virtual:
1.

Ambiente de Realidade Virtual não Imersiva Exploratória Simplificada
(estação de trabalho convencional);

2.

Ambiente de Realidade Virtual Imersiva Exploratória Simplificada (AIVITS).

Na etapa 3 foram elaborados os questionários de Caracterização do Perfil do
Participante (QCPP) e de Verificação de Percepção (QVP). Neste trabalho, os QVPs são
compostos apenas por perguntas objetivas que tiveram como base os aspectos físicos do
ambiente em estudo (dimensões, formas, disposição no espaço, etc.), num total de sete
questões que se repetem em cada um dos três QVPs (RVnI, RVI e AF). Evitou-se a
inclusão de questões subjetivas aos QVPs após a constatação na bibliografia de que este
tipo de questão poderia conduzir a dados de baixa relevância ou a conclusões
inconsistentes, no presente trabalho especificamente. A ordem das questões entre os três
QVPs foi alterada com o objetivo de se evitar que o participante, enquanto respondia ao
QVP no segundo ou terceiro ambiente, se lembrasse da resposta que havia dado no QVP
anterior. Em suma, o conteúdo dos QVPs é o mesmo nas três situações, variando-se
apenas a ordem de suas questões. Para exemplificar o caráter e a estrutura das questões
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e das alternativas de respostas dos QVPs, uma delas é reproduzida a seguir: “A distância
máxima entre o piso e o teto do ambiente é de: a) até 4 metros; b) até 6 metros; c) até 8
metros; d) até 10 metros; e) até 12 metros; f) não consigo avaliar”.
Os critérios definidos para a composição da amostra dessa pesquisa foram: idade
mínima de 18 anos e nível mínimo de escolaridade igual ou superior a 1° grau
completo. Procurou-se convidar determinados perfis de participantes, tais como:
profissionais da construção civil (arquitetos e engenheiros), engenheiros de outras áreas
envolvidos com atividades de projeto, estudantes de arquitetura ou engenharias e leigos.
As etapas 5, 6, 7 e 8 dizem respeito aos procedimentos de coleta de dados e foram
realizadas no Laboratório Radamés e no hall de acesso do edifício da EAD-UFMG,
nesta ordem, com cada um dos participantes. Após breve treinamento sobre como
utilizar o mouse e o teclado para exploração dos ambientes virtuais, o participante foi
apresentado às duas animações – primeiro à animação não imersiva, depois à animação
imersiva. O participante explorava cada um dos ambientes virtuais até que respondesse
a todas as questões do QVP (RVnI e RVI). O tempo utilizado nestas tarefas foi
registrado. Da mesma forma, cada participante visitava o ambiente físico e respondia ao
QVP AF, com registro do tempo novamente. A Figura 2 apresenta momentos do
procedimento de coleta de dados enquanto um participante assistia à animação em
realidade virtual não imersiva (à esquerda) e em seguida à animação em realidade
virtual imersiva (à direita) com o uso dos óculos de estereoscopia passiva.
Figura 2 – Participante assistindo à animação em RVnI (esq.) e em RVI (dir.).

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na etapa 9 – em andamento – é realizada a comparação entre as respostas obtidas sobre
a percepção dos ambientes virtuais, com as respostas obtidas sobre a percepção do
ambiente físico. Não se espera que o participante seja preciso na percepção do ambiente
físico, ou seja, que ele consiga por exemplo, dizer qual é a verdadeira altura do pédireito (primeira questão do QVP). O objetivo é comparar o que ele percebe sobre o pédireito ao visitar o ambiente físico com o que ele percebe sobre o pé-direito ao visitar os
ambientes virtuais.
Essa comparação foi realizada da seguinte forma: a resposta a uma determinada questão
do QVP aplicado em um dos ambientes virtuais (RVnI ou RVI) foi comparada com a
resposta à mesma questão quando aplicada na visita ao ambiente físico (AF), através de
uma escala de valores numéricos atribuídos a cada uma das possíveis respostas de cada
questão, apresentada no Quadro 1 (FRACAROLI, 2006).
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Quadro 1 – Escala de valores numéricos das respostas das questões do QVP.
Resposta

Valor numérico

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

f)

sem valor

Fonte: Elaborado pelos autores.

Subtraindo-se o valor numérico da resposta à uma determinada questão aplicada na
visita ao ambiente virtual do valor numérico da resposta à mesma questão aplicada na
visita ao ambiente físico, obtém-se o nível de semelhança entre as percepções nas
diferentes situações, como apresentado no Quadro 2, doravante denominado Índice de
Manutenção da Percepção – IMP (OLIVEIRA, 2003). Quanto mais próximo de zero for
o IMP, maior é o nível de semelhança entre as percepções. Considera-se que a
tecnologia de realidade virtual – RV não Imersiva ou RVI – que obtiver um número
maior de resultados mais próximos de zero ou nulos, é aquela que oferece a percepção
sobre o ambiente virtual mais semelhante à percepção sobre o mesmo ambiente em seu
formato físico. Em outras palavras, é a tecnologia que oferece a experiência mais
próxima da experiência “real”.
Quadro 2 – Exemplo de cálculo do Índice de Manutenção da Percepção (IMP).
Participante n° X
Questão do
QVP

Valor numérico da resposta
escolhida

Diferença
(AV) – (AF)

IMP
(módulo da
diferença)

Ambiente
Virtual (AV)

Ambiente Físico
(AF)

1

2

5

2–5=-3

3

2

4

3

4–3=1

1

3

3

1

3–1=2

2

4

5

5

5–5=0

0

5

1

2

1–2=-1

1

Fonte: Elaborado pelos autores.

4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise inicial dos dados demonstra ganhos significativos na percepção do ambiente
virtual com o uso do Ambiente de Imersão (RVI). Verificou-se que para 53% do total de
participantes até o momento de submissão deste artigo, a RVI proporcionou melhor
percepção do ambiente virtual em relação à RVnI (estação de trabalho convencional).
Para 37% dos participantes ocorreu o contrário: a RVnI proporcionou melhor percepção
do ambiente virtual. Para 10% dos participantes as duas tecnologias ofereceram a
mesma qualidade de percepção sobre o ambiente virtual. Uma análise inicial mostra que
o perfil dos participantes em cada um destes três grupos é bastante similar, não havendo
discrepâncias significativas em relação à idade, sexo, nível de escolaridade e até mesmo
2980

profissão entre estes grupos. Até o momento de submissão deste artigo, a pesquisa
contou com a participação de 19 pessoas, entre profissionais da construção civil
(arquitetos e engenheiros), engenheiros de outras áreas envolvidos com atividades de
projeto, estudantes de arquitetura ou engenharia civil e leigos.
Como discutido anteriormente, cada uma das sete questões é respondida em três
situações (RVnI, RVI e AF). São obtidos sete IMPs referentes à comparação RVnI x AF
e outros sete referentes à comparação RVI x AF, por participante. Dentre todos os
Índices de Manutenção da Percepção analisados para a relação RVnI x AF (7 IMPs x 19
participantes) 61% foram iguais a zero (nulos), sendo 39% diferentes de zero (não
nulos). Para a relação RVI x AF, 74% foram nulos e 26% não nulos. A diferença das
porcentagens de IMPs nulos entre as duas tecnologias (RVI e RVnI), é de 13% (74% 61% = 13%), como mostra a Figura 3 a seguir. Realizando-se o teste de proporção entre
as duas amostras de IMPs nulos e não nulos (61% / 39% para RVnI e 74% / 26% para
RVI) é possível afirmar, com 95% de confiança (significância de 0,05), que a diferença
de 13% é significativa (p.valor = 0,036).
Figura 3 – Gráfico comparativo dos IMPs nulos e não nulos entre RVnI e RVI.
80%
70%
60%
50%
NULOS

40%

NÃO NULOS

30%
20%
10%
0%
RVnI

RVI

Fonte: Elaborado pelos autores.

5

CONCLUSÕES

A diferença significativa de IMPs nulos entre as duas tecnologias é suficiente para se
concluir que utilizando-se o Ambiente de Imersão (Realidade Virtual Imersiva), obtémse uma melhor percepção do ambiente virtual em comparação com a percepção obtida
com o uso de uma estação de trabalho convencional (Realidade Virtual não Imersiva).
O Ambiente de Imersão pode contribuir para a otimização do processo de projeto,
dependendo do nível de conhecimento dos profissionais envolvidos e da forma de
introdução dessa tecnologia no processo. A imersão permite ao projetista perceber e
experimentar relações formais e espaciais do edifício impossíveis de serem verificadas
através da realidade virtual não imersiva. Este fator contribui para o desenvolvimento de
soluções de projeto melhores e mais integradas, pois contribui para um conhecimento
maior ou mais “verdadeiro” do edifício sob projetação, por todos os agentes envolvidos.
Este trabalho limitou-se em avaliar a capacidade de um ambiente de imersão em auxiliar
a percepção dos usuários sobre um ambiente virtual. Sugere-se que estudos futuros
nesta área procedam à investigação sobre a introdução de ambientes de imersão no
processo de concepção de projetos de edifícios. O potencial de comunicação e
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integração de conhecimentos dessa tecnologia requisita a revisão dos modelos
tradicionais de gestão do processo de projeto em vigência na indústria da construção
civil.
O procedimento de coleta e análise dos dados dessa pesquisa ainda está em andamento.
Procura-se aumentar o número de participantes da amostra bem como estabelecer outros
cruzamentos de dados a fim de extrair-lhes informações mais consistentes que
sustentem as conclusões iniciais, ou ainda, que alterem a percepção sobre o que foi
observado até o momento neste experimento.
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RESUMO
Há tempos, o desenvolvimento tecnológico vem influenciando as formas de se ver,
pensar e vivenciar a arquitetura. Cada inovação, independente de sua área técnica, traz
conectada a si uma reestruturação das técnicas construtivas e consequentemente da
paisagem. Todo aprimoramento tecnológico possui a finalidade de melhorar a condição
da vida humana, intervindo diretamente na eficácia e na eficiência da execução de suas
atividades cotidianas. A humanidade tem presenciado o surgimento das novas técnicas
de representação gráfica em ambiente virtual e o desenvolvimento de softwares cada
vez mais potentes e dinâmicos. Os hardwares tiveram que acompanhar todo esse
desenvolvimento e o surgimento dos modelos sem fio permitiu que o escritório pudesse
estar em qualquer lugar, e parte destes hardwares foi transformado em dispositivos
móveis como celulares e tablets, já considerados como importantes instrumentos de
trabalho na construção civil. Diante deste contexto, esta pesquisa, objetiva efetivar o
uso de dispositivos móveis para facilitar a acessibilidade dentro dos padrões de acesso
universal, tendo como ferramenta a criação de um protótipo de aplicativo mobile
utilizando tecnologia de geolocalização, baseado em estudos de implantação de
acessibilidade em ambiente de ensino universitário, obtidos através de pesquisa
bibliográfica. Usando como recorte espacial o anel viário do Campus da Universidade
Federal de Juiz de Fora, a metodologia utilizada para coleta de informações para criação
de um banco de dados incluiu mapeamento por geolocalização (GPS) e endereçamento
do local, cadastramento das condições ambientais existentes, classificação das rotas
externas de passagem entre as edificações e criação de uma simbologia representativa
dos elementos urbanos existentes voltados para acessibilidade, mobilidade e inclusão,
fornecendo condições para que os usuários do Campus Universitário, sejam eles pessoas
com deficiência física ou mobilidade reduzida, estrangeiros ou visitantes, tenham iguais
condições de localizar os prédios, os acessos, os equipamentos urbanos e as melhores
rotas para seu destino.
Palavras-chave: Mapeamento por geolocalização, endereçamento, acessibilidade.
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ABSTRACT
There are times, technological development has influenced the ways of seeing, thinking
and experiencing architecture. Every innovation, regardless of its technical area,
connected to each other brings a restructuring of construction techniques and
consequently the landscape. Every technological improvement has the purpose of
improving the condition of human life, directly intervening in the effectiveness and
efficiency of the execution of their daily activities. Humanity has witnessed the
emergence of new techniques of graphic representation in the virtual environment and
the development of increasingly powerful and dynamic software. The hardware had to
follow all of this development and the emergence of wireless models allowed the office
could be anywhere, and part of this hardware was transformed into mobile devices like
phones and tablets, already regarded as important tools for construction labor. Given
this context, this research aims to accomplish the use of mobile devices to facilitate
accessibility within the standards of universal access, taking as a tool to create a
prototype of a mobile application using geolocation technology, based on studies of
implantation at room accessibility university education, obtained through literature
search. Using spatial area as the main route of the Federal University of Juiz de Fora,
the methodology used to collect information to create a database included mapping
geolocation (GPS) and addressing the local registration of existing environmental
conditions, classification external routes of passage between the buildings and the
creation of a representative symbols of existing urban elements facing accessibility,
mobility and inclusion, providing conditions for users of the Campus, they are people
with disabilities or reduced mobility, or foreign visitors, have equal conditions to locate
the buildings, accesses, urban equipment and the best routes to their destination.
Keywords: Geolocation mapping, addressing, accessibility.

1. INTRODUÇÃO
Fatores como a localização no eixo da Estrada Real entre Rio de Janeiro, São Paulo e
Belo Horizonte, a implantação de grandes indústrias têxteis que a fizeram conhecida
como a “Manchester Mineira”, além de ser palco da implantação da primeira rodovia
pavimentada do Brasil, impulsionaram a cidade de Juiz de Fora numa caminhada de
desenvolvimento social, econômico e geográfico reposicionando-a continuamente ante
as principais cidades do país.
A Universidade Federal de Juiz de Fora nasce em um contexto de grandes mudanças no
país, como a inauguração da cidade de Brasília como nova sede do Distrito Federal e a
reformulação do pensamento do ensino universitário no Brasil. Em seus primeiros anos
foi reconhecida como “símbolo da modernidade em Juiz de Fora, tendo o seu espaço
utilizado das mais diversas maneiras pela cidade destacando sempre seu caráter
moderno e funcionalista” (ALBERTO, 2014).
A maneira como o projeto do campus foi concebido, adotava uma concepção dada às
cidades universitárias da época e se baseava num urbanismo modernista que se
propunha a humanizar as cidades estabelecendo um equilíbrio entre o individual e o
coletivo, considerando que, como a maioria dos usuários do campus universitário seria
de estudantes, ele deveria ser planejado em função da vida estudantil. Assim sendo,
foram considerados dois setores distintos, um de vivência e outro de ensino e pesquisa
(ALBERTO, 2014).
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Passados 43 anos da inauguração do campus da UFJF, é notório o desenvolvimento da
universidade no aumento do número de cursos de graduação e pós-graduação,
consequentemente de alunos, professores, plataformas, vias de acesso e edificações.
Toda essa nova demanda e as novas formas de se ver e projetar arquitetura distanciaram
a estrutura arquitetônica e urbanística do campus atual de sua concepção original,
tornando-o monumental em seu conjunto, mas tendo cada elemento arquitetônico
pensado individualmente, baseado na estruturação política que se tornou um forte
obstáculo à implementação de um plano diretor e gerou uma grande barreira de
acessibilidade considerando o grau de dificuldade de localização dos seus ambientes.

2. A ACESSIBILIDADE EM AMBIENTES DE ENSINO
UNIVERSITÁRIO
Ao se fazer uma reflexão sobre dificuldades de acesso, o primeiro elemento a ser
ponderado é a barreira física arquitetônica, que surge como obstáculos construídos nas
edificações ou no próprio meio urbano, impedindo ou dificultando a livre circulação das
pessoas que vivem com alguma limitação, seja ela transitória ou permanente
(BITTENCOURT et al., 2004).
Esta reflexão deve considerar que muitos dos elementos arquitetônicos existentes em
um campus universitário foram construídos em épocas não muito recentes, “quando o
paradigma da inclusão na filosofia do desenho universal não era concebido pela
arquitetura dos edifícios públicos” (BORGA et al., 2013), e nem ao menos se
considerava a presença de alunos, professores ou servidores com deficiência.
Outro ponto a ser considerado nesta reflexão sobre acessibilidade em ambientes de
ensino universitário é que há certos elementos que se tornam barreiras de acessibilidade
para qualquer pessoa, ainda que não possua nenhuma deficiência ou problemas por
mobilidade reduzida. A sinalização inadequada ou inexistente é um fator importante e
que impede a muitos de chegarem ao seu destino, independente de sua condição física,
de maneira que se tornam importantes as ações e intervenções que visem à adequações e
adaptações desses espaços (BORGA et al., 2013). Esta pesquisa visa analisar o quanto
um aplicativo móvel é capaz de interferir na eficiência e na eficácia de um projeto
sinalético com fins de acessibilidade. O campus da UFJF, assim como tantos outros,
tem entre seus usuários: idosos, pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida,
estrangeiros e visitantes. Um ambiente construído, quando acessível a todos, é capaz de
oferecer oportunidades igualitárias a todos os seus usuários (BITTENCOURT et al.,
2004).
Para assessorar esta pesquisa, foi feita uma análise dos processos de mapeamento da
acessibilidade nos campi de importantes universidades brasileiras e estrangeiras, cuja
seleção se deu entre aquelas que possuíam um plano de acessibilidade ou uma equipe ou
departamento de estudos relativos à acessibilidade em seu campus, conforme descrito
abaixo:
.1

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG: Possui o laboratório
ADAPTESE, da Escola de Arquitetura; através de um levantamento das
condições ambientais, fez uma categorização de diferentes rotas externas de
passagens entre edificações; criou uma simbologia representativa de diferentes
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situações; representou as informações coletadas em mapas impressos e interativos
e desenvolveu projeto de mapas de acessibilidade no campus, disponibilizando-os
em diversas mídias como áudio e gráficos tridimensionais e fotografias para
atender a um público variado independente da condição física ou habilidades
incomuns (PICCELLI et al, 2008).

.4

.2

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ: Possui o núcleo Pró-Acesso;
desenvolveu uma pesquisa intitulada “Acessibilidade aos Espaços de Ensino
Público”, com ênfase em Desenho Universal no campus da UFRJ; sua
metodologia de coleta de dados concentrou-se, em grande parte, na identificação
de certas atividades da vida cotidiana exercidas por pessoas com deficiência. Esta
pesquisa partiu da hipótese de que as pessoas com deficiência são segregadas
devido aos espaços inacessíveis, tendo, portanto o seu desempenho prejudicado
no aprendizado e nas atividades de pesquisa; os autores desta pesquisa
encontraram muita dificuldade em coletar dados a partir do depoimento dos
usuários com deficiência, em alguns casos por descrédito de que a Universidade
faria algum tipo de intervenção a seu favor e em outros casos por acharem que
seriam tratados como meros objetos de estudo. A coleta de dados a partir do
levantamento de campo implicou na visita autorizada a todas as dependências dos
edifícios, considerando os que possuem em seu acesso escadas, degraus ou
rampas muito inclinadas, a existência ou não de vagas especiais no
estacionamento e sua devida sinalização, a existência de carpetes, tapetes ou
irregularidades no piso impossibilitando o acesso, largura das portas e dos
corredores, assim como dos espaços de ensino como salas de aula, laboratórios,
bibliotecas, centrais de informática, etc; A pesquisa do Núcleo Pró-acesso no
campus da UFRJ concluiu que a inadequação dos espaços e acessos impediam
que pessoas com deficiência pudessem frequentar a universidade ou levar uma
vida acadêmica com autonomia (DUARTE e COHEN, 2004).

.3

Universidade de São Paulo – USP – Campus Bauru: Possui uma Comissão para
assuntos relativos à pessoas com deficiência, com atribuição de diagnosticar as
barreiras arquitetônicas, propor intervenções para adequação dos espaços internos
e externos do campus da USP e promover ações de conscientização da
comunidade acadêmica. Possui o Programa USP Legal com a missão de elaborar
políticas internas de inserção de pessoas com deficiência no ambiente
universitário. A escolha deste campus se deu pelo fato de ser um estabelecimento
público, prioritariamente da área de saúde e totalmente voltado para o ensino,
pesquisa e assistência à comunidade. A Comissão fez um mapeamento de
barreiras físicas e intervenções executadas, obtendo dados por meio de percurso
das áreas internas e acessos externos, realizando uma pesquisa somente descritiva
e quantitativa cujos resultados ainda não foram utilizados na sua totalidade para
implementação de ações de acessibilidade. (LAMONICA et al, 2008)
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP: Possuidora do maior núcleo
de acessibilidade do país, cujo objetivo visa acesso, permanência e prosseguimento
da escolaridade de nível superior de pessoas com deficiência através da criação de
ambientes inclusivos. Possui o Laboratório de Acessibilidade – LAB – para onde
convergem os trabalhos de diversos grupos de pesquisadores da UNICAMP,
compondo assim o grupo Todos Nós - UNICAMP acessível através do qual diversas
ações são efetuadas com o intuito de atrair, inserir e manter com dignidade e
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autonomia o estudante e o servidor com deficiência. (PUPO et al, 2004). Este
projeto conta também com uma vasta produção acadêmica, cujas linhas de atuação
perpassam pelos seguintes tópicos: Atendimento Educacional Especializado, Ensino
Inclusivo, Acesso ao Conhecimento e à Tecnologia, Tecnologia Assistiva, Interação
Humano-Computador e Ambientes Inclusivos de Aprendizagem (MANTOAN e
BARANAUSKAS, 2006). Dentre as ações voltadas para facilitar o acesso ao
ambiente construído, pode-se citar a criação de maquetes táteis e sonoras (Figura
10), tendo por finalidade orientar e descrever o ambiente para pessoas com
deficiência visual, dois projetos infra-estruturais compostos por uma sala de acesso à
informação e o laboratório de apoio didático (LAB), ambientes projetados para
serem utilizados não apenas por pessoas com deficiência, extrapolando o design
especializado. Pode-se citar também a criação de um aplicativo móvel chamado
“Unicamp Serviços” (Figura 11), que oferece as seguintes funcionalidades:


Consulta a pontos de interesse (geolocalização);



Consulta à lista de ramais da Unicamp;



Saldo do cartão dos alunos (R.U. e Biblioteca);



Cardápio dos Restaurantes;



Horários e trajetos do ônibus circular interno e da moradia estudantil;



Consulta, reserva e renovação do acervo da biblioteca;



Consulta aos agendamentos feitos na Odontologia e na Clínica Médica para
alunos, docentes e funcionários;



Serviço de informações ao cidadão Unicamp, para solicitar documentos e
dados relativos à Unicamp, de acordo com a Lei de Acesso à Informação,
instituída pela Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;



Notícias do Campus (Jornal da Unicamp, Agenda de Eventos e Teses do Mês);



Solicitações administrativas;



Acesso ao Portal do Centro de Computação da Unicamp e ao Portal Unicamp.

Dentre as estrangeiras, foram analisados os programas e ações de acessibilidade das
Universidades Ohio University, North Carolina State University e University of
Missouri, que tem como particularidade a utilização de mapas de acessibilidade, que
retratam o bom endereçamento dos campi e demonstram de forma clara e com
simbologia específica os espaços acessíveis, inacessíveis e vazios, as rotas acessíveis,
difíceis e inacessíveis, os estacionamentos e as vagas especiais, além da localização dos
equipamentos e mobiliários urbanos e a marcação das rotas para se fazer à pé.
As Universidades analisadas como referência possuem diferentes formas de pensar a
problemática da acessibilidade em ambiente de ensino universitário e serviram de base
para que esta pesquise fizesse uma reflexão sobre o quanto o uso de um aplicativo
móvel pode complementar e aumentar a eficácia e a eficiência de um bom
endereçamento e uma boa sinalização.
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3. METODOLOGIA DE COLETA DE DADOS
3.1 Mapeamento
Tendo como base a Planta Geral do campus da UFJF, partiu-se da hipótese de que a
dificuldade de localização dos ambientes é uma forte barreira de acessibilidade e que
um mapeamento das condições existentes, aliado à criação de um endereçamento e à
uniformização da comunicação visual quebraria esta dificuldade. A segunda hipótese é
que a soma da tecnologia de um aplicativo móvel à essas mudanças traz mais eficiência
ao processo. O Anel Viário, utilizado como recorte espacial desta pesquisa, teve todo o
seu trajeto percorrido para conferência e atualização das plantas e elementos
cadastrados. O Anel Viário possui os dois principais acessos ao campus universitário: o
Pórtico Norte com acesso pelo Bairro São Pedro e o Pórtico Sul com acesso pelo Bairro
Dom Bosco. Ele é o ponto de partida para todos os setores da UFJF, além de ser o local
com o maior trânsito de visitantes, uma vez que os ônibus municipais trafegam dentro
do campus e é o local com o maior fluxo de veículos, pois serve de passagem entre
bairros. Ele é o lugar onde acontecem os eventos de maior impacto ambiental e
envolvimento social da Universidade.
Este mapeamento detectou que o Anel Viário possui os seguintes dados:


07 entradas de estacionamento sendo uma na primeira plataforma, com 92
vagas, uma no Centro Olímpico, com 109 vagas, uma no Corpo de Bombeiros
com 05 vagas, uma no lado direito da plataforma de Estudos Sociais com 113
vagas, uma no lado esquerdo da plataforma de Estudos Sociais com 112 vagas,
sendo duas reservadas para pessoa com deficiência, uma na Reitoria, com 246
vagas, sendo quatro reservadas para pessoa com deficiência e uma na PróReitoria de Infraestrutura, com 51 vagas, sendo uma reservada para pessoa com
deficiência;



06 pontos de ônibus (internos e municipais);



09 travessias de pedestres através de Traffic Calming;



01 bicicletário (Reitoria);



04 orelhões em perfeito estado de conservação;



02 sanitários químicos;



09 elevadores;



08 secretarias e;



05 Infocentros.

Entre os equipamentos urbanos, possui:


Farmácia Universitária;



Escola Municipal Santana Itatiaia;



Corpo de Bombeiros;



Centro de Vivência com Observatório Astronômico, Concha Acústica,
Skatepark, ginástica ao ar livre e um restaurante;



02 cantinas;
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02 Agências Bancárias e 03 Caixas Eletrônicos independentes;



Biblioteca Central;



Sede da Associação de Professores de Ensino Superior;



Sede do Diretório Central de Estudantes;



Central Telefônica;



Secretaria Avançada do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFJF;



Centro de Pesquisas Sociais;



Reitoria;



03 anfiteatros e;



01 Lago.

No Anel Viário também estão instaladas 05 Faculdades e 01 Instituto e dá acesso para
outras 08 Plataformas e suas instalações.

3.2 Cadastramento das condições ambientais existentes
O cadastramento das condições ambientais existentes levou em consideração a definição
de rota acessível como “um conjunto de medidas de acessibilidade que visam tornar um
determinado espaço completamente acessível.” (DUARTE et al, 2004)
Este cadastramento foi feito através de relatório escrito e fotográfico e visa fornecer
dados que auxiliarão ao aplicativo e seu usuário na escolha da melhor rota a ser seguida,
considerando a existência de qualquer tipo de barreira, por menor que pareça, uma vez
que “um único elemento que se caracterize como uma barreira física pode invalidar
todas as outras medidas de acessibilidade adotadas.” (DUARTE et al, 2004)
A forma de cadastramento deverá ser interativa e contínua. Quando o usuário se deparar
com obstáculos na sua rota de acesso, deverá fotografar e enviar aos administradores do
aplicativo, para que seja feita alteração dos mapas e traçado das rotas. Desta forma, as
informações se manterão atualizadas e ações de intervenção poderão ser realizadas para
solucionar o problema.

3.3 Geolocalização
Denomina-se geoprocessamento a ação de utilizar-se de técnicas matemáticas e
computacionais para o tratamento da informação geográfica, e que influencia
diretamente em diversas áreas ligadas à engenharia civil e ambiental, como: cartografia,
análise de recursos naturais, agricultura de precisão, transportes, comunicação, energia e
planejamento urbano. Trata-se de um conjunto de tecnologias de coleta, tratamento,
manipulação e apresentação de informações espaciais, voltado para um objetivo
específico (BERNARDI & LANDIM, 2002).
Esta pesquisa apossou-se da aplicação do sistema de posicionamento global (GPS) para
a coleta de dados fundamentais para a criação de um novo endereçamento no campus
universitário.
O mapeamento por geolocalização foi feito com dispositivos móveis e com o auxílio do
software GPS TrackMaker. Nele foram compilados os dados obtidos no levantamento
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de campo e, com o apoio das plantas em AutoCAD foram feitas as marcações dos
pontos de interesse a serem lidos pelo aplicativo em desenvolvimento.

4. O ENDEREÇAMENTO ALIADO À INFORMAÇÃO
4.1 Conceituando endereçamento
Considerando que a sinalização inadequada ou inexistente gera dificuldade de
localização de um ambiente e consequentemente uma barreira de acessibilidade, para
eficácia desta pesquisa, fez-se necessária a criação de um endereçamento no local objeto
deste estudo, denominando a rua que forma o Anel Viário e as ruas diretamente ligadas
a ele, denominar e numerar cada prédio existente e todas as salas que o compõem.
Através de um endereçamento é possível melhorar a localização das edificações e
ambientes e a orientação de seus usuários; facilitar as intervenções de emergência seja
por ambulâncias, bombeiros ou polícia; situar os serviços prestados e facilitar a gestão
ambiental (GODIN, 2005).
O endereçamento proposto não consta de uma simples operação sinalética, mas um
mapeamento detalhado possibilitando o recolhimento de informações morfológicas,
históricas e conceituais, facilitando não somente a localização da edificação, mas
também sua manutenção, reforma ou alteração do uso. A forma de endereçamento
proposta visa ser um importante instrumento de programação e gestão dos serviços
técnicos por facilitar o conhecimento do patrimônio público através do seu histórico de
saneamento, instalações prediais, estrutura, acabamento, tecnologia aplicada, histórico
das intervenções, redes, etc.
Para que isto ocorra, além de letreiros e números nas fachadas e nas portas, esta
pesquisa propõe a implantação de um código de barras 2D ou QR Code em todas as
fachadas, com a finalidade de indicar onde a pessoa se encontra e prestar informações
mais detalhadas do local através do uso de dispositivos móveis.
Recém surgida e amplamente disseminada no mundo corporativo, o código de barras
bidimensional, também chamado 2D ou QR-Code é lido por câmeras de dispositivos
móveis como celulares e tablets com o auxílio de um aplicativo decodificador. O QR
Code é uma forma rápida, fácil e barata de obter informação, pois tem capacidade de
armazenamento de 7089 caracteres numéricos, 4296 caracteres alfanuméricos, 2953
bytes e 1817 caracteres de símbolos japoneses Kanji/Kana, o que faz dele uma
ferramenta de comunicação com seus usuários (JÚNIOR et al, 2012). A imagem, após
captada e decodificada pelo aplicativo é transmitida como mensagem, que pode ser um
dispositivo para URL, um endereço, um vídeo entre outros conteúdos (JÚNIOR et al,
2012).
Através do aplicativo móvel, o usuário tem acesso à sua localização por
geoprocessamento, à localização de setores e ambientes edificados ou abertos,
informações sobre como chegar através do meio de transporte que está utilizando
(ônibus municipal, ônibus fretado, ônibus circular da UFJF, carro, motocicleta, bicicleta
ou à pé), informações da melhor rota com base nas suas habilidades ou ausência delas,
além das distâncias dos equipamentos e mobiliários urbanos e condições de uso dos
mesmos.
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5. CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa pretende contribuir para a eficiência e a eficácia de ações de
acessibilidade universal como endereçamento e comunicação visual, que podem ser
aplicáveis em ambientes de ensino universitário e outros de semelhante dimensão,
conectando estas ações através de um aplicativo móvel que atuará como um facilitador
na implementação deste processo ao distinguir ambientes, rotas, facilitando a leitura do
ambiente construído e propondo alternativas que interferem nas barreiras técnicas e
paulatinamente nas barreiras atitudinais.
De igual forma, esta pesquisa visa contribuir com os processos de construção de um
plano de acessibilidade ao campus universitário da UFJF ao propor formas de
endereçamento e identificação dos ambientes, fornecendo informações precisas através
do mapeamento de seus acessos e elementos urbanísticos de apoio.
Por outro lado, pretende-se levantar discussões referentes ao (des)preparo dos atuais
usuários das universidades ao receber uma nova demanda de usuários com necessidades
especiais, sabendo que uma universidade, além de profissionais altamente qualificados,
precisa formar cidadãos.
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RESUMO
A integração entre os controles da produção e da qualidade é considerada como um meio de reduzir a
incidência de perdas causadas pela falta de terminalidade das tarefas. No entanto, para facilitar essa
integração, é necessário o auxílio da tecnologia de informação, devido à quantidade de dados que devem
ser coletados e processados. Assim, o uso de tablets é considerado uma solução para coletar e gerenciar
informações no canteiro de obras de uma forma mais eficiente, tendo forte potencial para melhorar o nível
de compartilhamento de dados e as práticas de comunicação na indústria da construção e fornecendo
oportunidades para inovar os processos de gestão. O objetivo desse artigo é propor uma modelagem de
dados para auxiliar no desenvolvimento de aplicações para o controle integrado da produção e da
qualidade, e apresentar uma avaliação preliminar da implementação da modelagem proposta em um
estudo de caso. O modelo é constituído por três módulos integrados: pacotes de trabalho, qualidade e
making-do; sendo possível monitorar a porcentagem de pacotes concluídos, falta de terminalidade das
tarefas, ocorrência de pacotes informais, perdas por making-do e indicadores de controle da qualidade.
Também são apontadas possíveis integrações entre a modelagem de dados e os modelos BIM.

Palavras-chave: Perdas, Controle Integrado, Modelagem de Dados, BIM.

ABSTRACT
The integration between production and quality control has been pointed out as a means to reduce the
incidence of waste caused by unfinished work. However, it is necessary the assistance of information
technology to facilitate this integration, due the amount of data that must be collected and processed.
Thus, the use of tablets is considered a solution to collect and manage information on construction site in
a more efficient manner, with strong potential to improve the data sharing and the communication
practices in the construction industry, and providing opportunities to innovate management processes.
This paper proposes a data modeling to assist in the development of applications for production and
quality control, and it presents the preliminary evaluation of the implementation of the proposed model in
a case study. The model consists of three integrated modules: work packages, quality and making-do; and
it is possible to monitor the percentage of completed packages, unfinished work, the occurrence of
informal packages, making-do waste and indicators of quality control. Also, possible integration between
data modeling and BIM models are indicated.

Keywords: Waste, Integrated Control, Data Modeling, BIM.

1

INTRODUÇÃO

A falta de terminalidade das tarefas é apontada na literatura (ALVES, 2000; SUKSTER,
2005; FIREMAN; FORMOSO; ISATTO, 2013) como um importante problema que
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vem sendo negligenciado pelos sistemas de gestão. Segundo Alves (2000), a
terminalidade refere-se à conclusão das tarefas no prazo e com a qualidade determinada,
sem a necessidade de retorno posterior de alguma equipe para a realização de
retrabalhos ou arremates. A falta de terminalidade das tarefas contribui para o aumento
das perdas na construção, devido à necessidade de refazer trabalhos já executados e
aumentando a quantidade de trabalho em progresso (ALVES, 2000).
Fireman, Formoso e Isatto (2013) também apontam que a falta de terminalidade
contribui para o aumento de pacotes informais, uma vez que os pacotes de retrabalho e
arremates, na maioria das vezes, não são planejados durante as reuniões de
planejamento semanal, sujeitando-se às incertezas. Ainda, há evidências de que a
execução de pacotes informais provoca o aumento das perdas por making-do, que
segundo Koskela (2004), ocorrem quando uma tarefa é iniciada sem que todos os itens
necessários para sua realização estejam disponíveis. As perdas por making-do são
frequentes na construção civil e causam outras perdas como redução da segurança,
retrabalho, redução da qualidade e perda de material (SOMMER, 2010; FIREMAN;
FORMOSO; ISATTO, 2013).
O sistema Last Planner de controle da produção, proposto por Ballard (2000), foi
desenvolvido com o objetivo de melhorar a confiabilidade dos fluxos de trabalho,
protegendo a produção dos efeitos da incerteza e reduzindo a variabilidade. Segundo
Koskela (2004), o Last Planner utiliza a eliminação das perdas por making-do como um
condutor para reduzir a variabilidade e melhorar o sistema de produção como um todo.
No entanto, Marosszeky et al. (2002) salientam que, embora a utilização do Last
Planner resulte em uma maior transparência e confiabilidade, auxiliando na
identificação de alguns obstáculos para atingir uma produção livre de defeitos, a
qualidade do produto não é considerada explicitamente nesse sistema.
A integração entre os controles da produção e da qualidade é considerada como um
meio de reduzir a incidência de pacotes informais e perdas por making-do. Assim, é
proposto por Leão (2014) um modelo de controle integrado da produção e da qualidade,
vinculado ao sistema Last Planner, capaz de monitorar perdas na construção civil
causadas pela falta de terminalidade e pela execução de pacotes informais. No entanto,
para facilitar essa integração, é necessário o auxílio da tecnologia de informação, devido
à quantidade de dados que devem ser coletados e processados.
O uso de dispositivos móveis no canteiro de obras, como tablets, tem sido apontado na
literatura como uma solução para coletar e gerenciar informações referentes à
construção de uma forma mais eficiente (KIM; LIM; KIM, 2011). No entanto, o uso de
sistemas informatizados depende em grande parte da formalização de uma ontologia,
que, segundo Park et al. (2012), representa o conhecimento como um conjunto de
conceitos e suas inter-relações. No caso do uso de dispositivos móveis, abordado nesse
artigo, tais ontologias necessitam ser traduzidas em modelos de dados, os quais servem
para armazenar as informações relevantes no domínio da aplicação, nesse caso, o
controle integrado da produção e da qualidade. Sendo assim, o objetivo desse artigo é
propor uma modelagem de dados para auxiliar no desenvolvimento de aplicações para o
controle integrado da produção e da qualidade.
Este artigo aborda especificamente obras de empreendimentos horizontais e de natureza
repetitiva, apresentando as informações obtidas com a implementação da modelagem
proposta em um estudo de caso, e a avaliação preliminar da sua contribuição para os
sistemas de gestão.
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2
2.1

REVISÃO DE LITERATURA
Pacotes de Trabalho

O Sistema Last Planner é um conjunto de ferramentas utilizado para facilitar a
implementação de um controle mais efetivo, tendo duas funções principais: o controle
da unidade de produção e o controle de fluxo do trabalho (BALLARD, 2000). A
primeira função visa fazer melhores atribuições para os trabalhadores através da
aprendizagem contínua e de ações corretivas. Já a segunda função está voltada em fazer
com que o fluxo de trabalho siga através da unidade de produção na melhor sequência
possível (BALLARD, 2000).
O Last Planner pode ser entendido como um mecanismo para transformar o que deveria
ser feito em algo que pode ser feito (BALLARD, 2000). Para isso, é realizado o
planejamento de médio prazo, no qual é criado um estoque de atividades aptas a serem
executadas, a partir do qual é formado o plano de trabalho semanal, ou plano de curto
prazo. O plano de curto prazo é um compromisso do último planejador com aquilo que
realmente será feito (BALLARD, 2000). Assim, segundo o autor, os pacotes de trabalho
planejados devem ser suficientemente detalhados, a fim de permitir que os mesmos
sejam preparados e que sua conclusão possa ser identificada claramente. No entanto,
Choo e Tommelein (2001) mencionam que um pacote de trabalho não pode ser
excessivamente detalhado, a fim de permitir certa flexibilidade aos trabalhadores
durante a execução do trabalho.
Choo, Tommelein e Ballard (1999) definem pacote de trabalho como uma determinada
quantidade de trabalho similar, ou um conjunto de tarefas, que será feito frequentemente
em uma área bem definida, utilizando informações específicas de projeto, material,
mão-de-obra e equipamento, e com todos os pré-requisitos completos. Marchesan
(2001) ainda sugere que o pacote de trabalho seja definido por uma ação, um elemento e
um local.
2.2

Controle Integrado da Produção e da Qualidade

Segundo Marosszeky et al. (2002), o controle da qualidade deveria ser realizado no
tempo mais próximo possível ao da execução do trabalho, identificando os problemas
de qualidade e agindo de forma a limitar sua recorrência. No entanto, os autores
afirmam que, geralmente, o controle da qualidade é realizado muito tempo depois da
execução da tarefa. Assim, quando os serviços são verificados, os trabalhadores
envolvidos na execução já foram para outras áreas do canteiro ou já deixaram a obra por
completo. Isso faz com que o tempo entre a detecção do problema e sua correção seja
muito longo (MAROSSZEKY et al., 2002).
De acordo com Marosszeky et al. (2002), o controle da qualidade deveria envolver a
análise, a inovação, a resolução de problemas e a aprendizagem. Para os autores, o foco
do controle da qualidade deveria ser identificar os defeitos em um dia e evitar sua
ocorrência no outro. Ainda, quando o controle da qualidade é realizado na origem, a
tomada de decisão é mais rápida e ágil, as organizações tornam-se menos burocráticas e
mais dinâmicas e a melhoria da qualidade torna-se uma consequência (MAROSSZEKY
et al., 2002).
Para Misfeldt e Bonke (2004), a qualidade deve ser controlada e aprovada antes de uma
atividade ser dada como concluída, a fim de garantir que as tarefas subsequentes não
serão executadas sobre partes da construção que apresentam defeitos. Sukster (2005)
ainda ressalta que a utilização de procedimentos e planilhas que integrem os sistemas de
controle da produção e da qualidade podem beneficiar ambos os sistemas,
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principalmente em relação ao comprometimento das equipes e à redução das não
conformidades. Segundo Arentsen, Tiemersma e Kals (1996), a integração dos controles
da produção e da qualidade é considerada como uma solução para garantir o
cumprimento do prazo de conclusão e o uso eficiente dos recursos.
3

MÉTODO DE PESQUISA

A estratégia de pesquisa adotada para esse trabalho é a pesquisa construtiva, ou design
science research, que é uma forma de produção de conhecimento, que segundo Lukka
(2003), é usada para produzir construções inovadoras com o objetivo de solucionar
problemas do mundo real e fazer uma contribuição para a teoria da disciplina na qual
está sendo aplicada.
Como parte de uma pesquisa de mestrado, está sendo desenvolvida uma proposta de
modelagem de dados para auxiliar no controle integrado da produção e da qualidade
com o uso de tablets. Para o desenvolvimento da modelagem foi utilizada a técnica
ERD (Entity Relationship Diagram), sendo que, para a identificação das entidades e
suas relações, foram consideradas todas as tabelas necessárias para o controle integrado
referente a pacotes de trabalho, perdas por making-do e verificação da qualidade.
A modelagem foi testada na obra de dois empreendimentos horizontais similares de uma
empresa construtora de Porto Alegre/RS, financiados pelo Programa Minha Casa Minha
Vida. O sistema de controle integrado foi concebido para operar sem a necessidade de
rede, através de uma base de dados residente em um desktop (um servidor de BD) e uma
base de dados no dispositivo móvel (para a coleta de dados). Para testar a modelagem
proposta, foram inicialmente criados bancos de dados nas plataformas MySQL (para o
servidor BD desktop) e Sqlite (para o dispositivo móvel). Tais bancos de dados
possuíam essencialmente a mesma estrutura (modelo de dados). A base de dados do
dispositivo móvel seria atualizada no início da semana, a partir dos pacotes de trabalho
programados para a semana na reunião de planejamento de curto prazo, sendo que, ao
final da semana, os dados coletados no período seriam transferidos para a base de dados
do servidor. Segue-se então um processo de análise crítica dos dados e sua
consolidação, para dar-se início a um novo ciclo de planejamento e controle semanal.
Para o teste da modelagem de dados optou-se pelo uso de planilhas eletrônicas e
arquivos no formato MS Excel tanto para o armazenamento das tabelas como para a
interface para coleta de dados, ambos em um tablet com sistema operacional Android e
tela de 7”. Para a interface de coleta de dados era necessário um aplicativo de
visualização e edição de planilhas que possibilitasse o uso da função PROCV (procura
vertical) e do recurso validação de dados, disponíveis em softwares como o MS Excel e
LibreOffice. Foram avaliados seis aplicativos para a plataforma Android, dos quais foi
selecionado o Kingsoft Office, pois além de possibilitar o uso das funções e recursos
necessários, o aplicativo era gratuito.
Em um primeiro momento, o teste foi realizado pela própria pesquisadora para
identificação de melhorias, e após alguns refinamentos, a modelagem foi utilizada por
outros pesquisadores e também por usuários da empresa, a fim de validar sua
aplicabilidade.
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4
4.1

RESULTADOS
Proposta de modelagem de dados

Toda modelagem implica em algum tipo de propósito ou intenção. A ontologia aqui
descrita busca o atendimento simultâneo e de forma integrada de três objetivos distintos:
o controle da qualidade, o controle da produção e a identificação dos eventos de
making-do, visando um planejamento mais eficaz e a redução de perdas. A cada um
destes objetivos corresponde um módulo específico no modelo de dados.
O modelo de dados foi construído utilizando-se o software MySQLWorkbench, para a
plataforma MySQL, sendo este posteriormente portado para as plataformas Sqlite e
tabelas de planilhas eletrônicas. Este modelo foi mantido em sincronia em todas essas
plataformas, na medida em que os dados coletados a partir dos dispositivos móveis
demandavam refinamentos no modelo inicialmente proposto. O modelo, em sua
configuração final, encontra-se representado no diagrama ERD da Figura 1.
Figura 1 – Diagrama ERD

4.1.1 Módulo pacote de trabalho
O pacote de trabalho é a unidade de controle do modelo proposto. Denominada como
PTEspecifico no modelo, ele deve corresponder a uma quantidade bem definida de
serviço, a ser executado por um operário e equipe, e que segundo Marchesan (2001),
deve ser representada por uma ação em um determinado elemento e um determinado
local. Neste caso, a ação representa um tipo de trabalho ou serviço a ser realizado (p.ex.,
realizar a concretagem) e o elemento representa uma parte bem definida da edificação
(p.ex., paredes). Como as obras repetitivas se caracterizam pela existência de uma ou
mais unidades de repetição (como por exemplo, os vários modelos de casas), é natural
que os pacotes de trabalho realizados em cada uma das casas também sigam um padrão
de repetição, definido pelas possíveis combinações “ação + elemento” associadas ao
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modelo de casa. Tal combinação foi aqui considerada como um “pacote de trabalho
genérico” (PTGenerico). Assim, o pacote de trabalho (PTEspecifico) pode ser visto
como uma associação entre um pacote de trabalho genérico e um local, este
representado por uma ou mais instâncias da unidade-base (neste caso, as diferentes
casas). Na ontologia proposta, Instancia representa cada uma das casas, Lote representa
uma quantidade de casas executadas simultaneamente em um mesmo pacote de
trabalho, e Lote_has_instancia representa a composição de cada lote específico em
termos das casas que o compõe.
Quando um pacote de trabalho é atribuído a uma equipe ou operário, este é associado a
um recurso existente (Equipe) e uma programação (datas planejadas de início e fim).
Durante o controle da produção, a data de início dos pacotes de trabalho é registrada à
medida que os mesmos são iniciados, o mesmo ocorrendo em relação a sua conclusão.
Todos estes atributos (equipe, datas de início e fim planejados, datas de início e fim
observadas) são partes integrantes de um pacote de trabalho, sendo definidos ao longo
da sua existência.
A empresa estudada tem por regra associar quaisquer atrasos na execução de pacotes
com um tipo de causa, favorecendo a posterior análise e estratificação das causas mais
significativas de atrasos. Assim, quando um pacote de trabalho não é concluído dentro
da semana prevista, deve ser registrado o Motivo_não_Conclusão, selecionando um dos
motivos pré-definidos nessa tabela.
Diferentes tipos de pacotes de trabalho foram identificados ao longo do estudo. Um
pacote de trabalho idealmente é concebido durante o planejamento da execução, na
reunião de planejamento de curto prazo. Neste caso, é denominado como um pacote
“formal”. Porém, durante o controle da produção podem eventualmente ocorrer
situações onde trabalhadores ou equipes estejam realizando atividades não planejadas.
Neste caso, optou-se por considerá-las também como pacotes de trabalho, porém do tipo
“informal”, ou seja, cuja realização não foi previamente planejada.
Confirmando as situações mencionadas por Sukster (2005), Righi e Isatto (2011) e
Fireman, Formoso e Isatto (2013), diversos casos foram observados nos quais um
pacote de trabalho anteriormente dado como concluído pelas equipes e pela engenharia
era posteriormente considerado inconcluso, ou por falta de terminalidade ou por não
atender aos padrões de qualidade exigidos. Por exemplo, ocorreu de alguns pacotes de
trabalho relacionados à regularização ou à textura da parede, serem dados como
concluído pela equipe, mas faltava regularizar ou texturizar alguma parte da parede,
como a verga das portas ou janelas. Em tais casos, para se evitar a execução da
conclusão ou reparo como um pacote informal, é criado um novo pacote idêntico ao
anterior, do tipo “retrabalho”. Este terceiro tipo serve como um sinalizador para
informar a falta de terminalidade do pacote de trabalho original, para que sua conclusão
seja planejada e assim evitar sua execução como um pacote informal.
4.1.2 Módulo making-do
O módulo making-do tem como principal objetivo identificar as situações sub-ótimas de
produção, caracterizadas pela decisão de se executar um pacote de trabalho sem que as
pré-condições para sua realização estejam plenamente atendidas. Ele é composto pelas
entidades Making-do, Categoria_Perda_Making-do, Natureza_Perda_Making-do e
Análise_Making-do.
Uma ocorrência de making-do (entidade Making-do) consiste basicamente numa
improvisação identificada durante a execução dos pacotes de trabalho (PTEspecifico).
Desta forma, toda ocorrência de making-do deve necessariamente estar associada com
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um pacote de trabalho específico onde o evento ocorreu. A identificação das perdas por
making-do é realizada conforme o método proposto por Sommer (2010).
Cada ocorrência de making-do deve ser associada a uma categoria de perda e ao tipo de
pré-requisito ausente. A entidade Categoria_Perda_Making-do diz respeito às
categorias pré-definidas no sistema, definidas por Sommer (2010) e Fireman, Formoso e
Isatto (2013), que são acesso/mobilidade, ajustes de componentes, área de trabalho,
armazenamento, equipamento/ferramentas, instalações provisórias, proteção e
sequenciamento. Sempre que uma nova categoria de perda é identificada, a mesma deve
ser cadastrada nessa tabela. Na entidade Natureza_Perda_Making-do são listados os
pré-requisitos, apontados por Sommer (2010) como sendo: informação, materiais e
componentes, mão-de-obra, equipamentos/ferramentas, espaço, serviços interligados,
condições externas e instalações. Novos pré-requisitos identificados devem ser
adicionados a esta lista.
Toda ocorrência de making-do deve posteriormente ser analisada, de forma a evitar sua
recorrência. Na entidade Análise_Making-do pode ser realizada a avaliação das
improvisações identificadas durante a realização dos pacotes de trabalho. Nessa tabela
constam se a improvisação identificada trata-se de uma inovação para o sistema
produtivo, a probabilidade de sua ocorrência e sua severidade, assim como o risco e os
impactos gerados na produção.
4.1.3 Módulo de controle da qualidade
O módulo de controle da qualidade é parte integrante do Sistema da Qualidade da
empresa, e deve armazenar todos os registros de qualidade do processo produtivo,
servindo não apenas para identificar os problemas de qualidade e saneá-los, mas
também para dar condições de rastreabilidade de causas prováveis no caso de futuros
problemas de qualidade. As entidades consideradas para o controle da qualidade neste
artigo
(PVQ,
Fase,
Criterios_Qualidade,
PTGenerico_has_Criterio,
Verificação_Qualidade e Motivo_não_Qualidade) foram baseadas no referido sistema
da qualidade, e são descritas a seguir.
Uma Planilha de Verificação da Qualidade (PVQ) corresponde a um determinado
serviço ou processo, a qual é parte integrante da documentação do sistema de gestão da
qualidade da empresa. Cada um dos itens a serem avaliados corresponde a um critério
de qualidade (entidade Criterios_Qualidade), os quais podem possuir especificações e
tolerâncias a eles associados. Tais critérios podem ser agrupados em termos das fases do
serviço (entidade Fase) em que ocorrem, as quais são dependentes do tipo de serviço
que dizem respeito e encontram-se pré-definidas no sistema da qualidade da empresa.
Por exemplo, a PVQ de execução das paredes de concreto possui itens a serem
avaliados para cada uma das seguintes fases do serviço, as quais são específicas para
esse serviço: início do serviço, marcação, armadura, instalações elétricas, instalações
hidráulicas, instalação de gás, montagem da fôrma, travamento e escoramento da fôrma,
montagem de andaimes, antes e durante a concretagem, e pós-desforma.
Cada pacote de trabalho genérico pode ter vários critérios de qualidade a serem
avaliados, assim como um critério de qualidade pode estar relacionado a mais de um
pacote genérico. Por isto, existe uma entidade de relacionamento denominada
PTGenerico_has_Criterio a qual exprime tais relações.
A cada uma destas relações podem corresponder uma ou mais verificações da qualidade
(entidade Verificação_Qualidade), que consistem basicamente na verificação da
qualidade dos pacotes específicos executados em relação a cada um destes critérios.
Assim, tais verificações da qualidade correspondem aos registros de cada uma das
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várias inspeções de qualidade realizadas, constituindo-se na entidade central do módulo
qualidade. Quando um pacote de trabalho não é aprovado na verificação da qualidade,
deve ser identificada a causa que originou a falta de qualidade, conforme apontado por
Fireman, Formoso e Isatto (2013), os quais podem ser: tarefa precedente concluída sem
qualidade, material inapropriado, negligência da força de trabalho, baixa instrução da
força de trabalho e pré-requisito não disponível. Esses motivos pré-definidos são
cadastrados na entidade Motivo_não_Qualidade, a qual pode eventualmente ser
ampliada para incluir outros motivos.
4.1.4 Interface para coleta de dados
A interface para coleta de dados utilizada para testar a modelagem de dados é composta
por três planilhas (Figura 2): pacotes, making-do e qualidade. Na planilha pacotes
constam os pacotes de trabalho específicos planejados para a semana e também são
inseridos os pacotes informais identificados no canteiro de obras. A função dessa
planilha é controlar a execução dos pacotes de trabalho, registrando as datas de início e
de conclusão. Na planilha “Making-do” são registradas as improvisações identificadas
durante a execução dos pacotes de trabalho, sendo classificadas quanto à categoria e
natureza. Já a planilha qualidade contém os critérios de qualidade que devem ser
verificados em cada pacote de trabalho específico. Assim que o pacote específico é
concluído, deve-se verificar sua conformidade com os critérios pré-estabelecidos nessa
planilha, registrando-se a data de verificação da qualidade, se o pacote foi aprovado
(S/N) e o nome do responsável pela verificação.
Figura 2 – Interface para coleta de dados

4.2

Resultados da aplicação da modelagem proposta

A modelagem de dados proposta permitiu que fossem coletados e processados dados
relacionados à conclusão de pacotes de trabalho, execução de pacotes informais, falta de
terminalidade das atividades, perdas por making-do e verificação da qualidade, sendo
possível calcular indicadores como PPC (porcentagem de pacotes concluídos), PPCQ

3001

(porcentagem de pacotes concluídos com qualidade), PPFT (porcentagem de pacotes
com falta de terminalidade) e PPCR (porcentagem real de pacotes concluídos). Uma
discussão mais aprofundada sobre esses dados pode ser encontrada em Leão (2014).
A utilização do conceito de pacotes genéricos permitiu que cada pacote de trabalho
fosse relacionado com critérios de qualidade pré-definidos, facilitando a verificação da
qualidade assim que os pacotes eram concluídos. Além disso, o uso de tablets para a
coleta de dados foi importante para reduzir a quantidade de papéis que deve ser utilizada
no canteiro de obras para realizar o controle, e possibilitou que a informação fosse
disponibilizada mais facilmente, evitando ter que reescrever os dados.
Ao avaliar a modelagem de dados proposta, os usuários apontaram a possibilidade em
manter um histórico da obra no banco de dados e a melhor rastreabilidade das
informações. O armazenamento das informações no banco de dados também facilitou a
análise dos problemas mais recorrentes, o que possibilita a tomada de ações preventivas,
auxiliando nos ciclos de aprendizagem do sistema Last Planner.
Ainda, foi reportada pelos usuários a dificuldade em visualizar os dados coletados no
modelo de controle integrado. Assim, são sugeridas duas possíveis formas de integração
do sistema de controle com modelos BIM. A primeira consiste na possibilidade de
visualizar os dados referentes aos pacotes de trabalho específicos diretamente no
modelo BIM. Neste caso deve haver uma ligação entre os pacotes genéricos
(PTGenerico) e os vários elementos que compõem o modelo. A outra possibilidade
identificada surgiu da dificuldade em localizar as instâncias (no caso, as casas) no
canteiro de obras, devido à sua extensão. Neste caso, poderia haver uma associação da
entidade instância com um modelo de implantação do empreendimento, inclusive com a
possibilidade de emprego de um sistema georreferencial. No entanto, tais aplicações não
foram incluídas no escopo da presente pesquisa.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração entre os controles da produção e da qualidade é considerada como um
meio de reduzir a incidência de pacotes informais e perdas por making-do. No entanto,
para facilitar essa integração, é necessário o auxílio da tecnologia de informação, devido
à quantidade de dados que devem ser coletados e processados. Assim, foi desenvolvida
uma modelagem de dados para dar suporte ao controle integrado da produção e da
qualidade.
A modelagem de dados proposta é composta por três módulos integrados (pacote de
trabalho, making-do e qualidade), permitindo que sejam coletados e processados dados
relacionados à conclusão de pacotes de trabalho, execução de pacotes informais, falta de
terminalidade das atividades, perdas por making-do e verificação da qualidade.
A modelagem foi avaliada a partir da sua aplicação na obra de um empreendimento
horizontal de baixa renda, sendo apontados pelos usuários os benefícios em utilizar o
banco de dados para a integração dos controles da produção e da qualidade. Também
foram identificados benefícios que poderiam resultar da utilização do modelo proposto
associado à tecnologia BIM.
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RESUMO
A estabilidade econômica, aliada a programas e financiamentos de habitação acarretou um crescimento na
quantidade de obras no país. Como consequência, aumentou-se também o consumo de matérias primas
usadas e os danos causados pelas construções ao meio ambiente. Por essa razão, surge uma preocupação
em diminuir os impactos causados pelo setor da engenharia civil à natureza, buscando um
desenvolvimento sustentável através da implantação do Green Building, método de construção que tem
como característica a busca pela eficiência energética, uso de energias renováveis, preservação da água e
eficiência em seu uso, qualidade do ar, conservação de materiais e recursos, além de um projeto integrado
e multifacetado. Porém, a implantação de tecnologias sustentáveis tem como consequência um possível
aumento no custo da obra, chamado nesse trabalho de “custo verde”. O objetivo desse estudo é
determinar o aumento do custo no orçamento de um edifício residencial com a implantação de atributos
da construção sustentável. Para isso, foram realizadas cotações de materiais e tecnologias que poderiam
ser implantadas em um edifício, e calculado o acréscimo de custo que suas implantações acarretariam
para a obra. Desse modo, determinou-se um aumento de 5,96%, comprovando que a implantação desses
atributos exige um investimento inicial maior, que é recuperado durante o uso da edificação.
Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; GreenBuilding, Custo verde.

ABSTRACT
The economic stability, allied to programs and housing financing have as a result an increase in the
number of constructions in the country. As a consequence, the consumption of raw material used and the
damages caused to the environment by the constructions also increased. In this way, arises a concern
about finding ways to diminish the impacts caused by the department of civil engineering to the
environment, trying to establish de sustainable development through the implantation of the Green
Building, construction method that has as feature the fact that looks for energetics efficiency, use of
renewables, water preservation and efficiency in the use, water quality, conservation of materials and
resources, beyond an multifaceted and integrated project. However, the implantation of sustainable
technologies has as consequence a possible increase in the cost of the construction, that will be called in
this project as “green cost”. The objective of this study is to determine the increase of this cost in the
budget of a residential building with the attributes of the sustainable construction. In this way, quotes of
materials and technologies that could be implanted in a building were done, than the extra cost that this
implantation would cause was calculated. As a result, an increase of 5,96% was determined, proving that
the implantation of those attributes requires a higher initial investment which is refund along the use of
the construction.
Keywords: Sustainable development. Green Building. Green cost.
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1

INTRODUÇÃO

Na última década houve um crescimento do setor da construção civil devido à
estabilidade econômica, programas e financiamentos de habitação, grandes obras
públicas de infraestrutura e redução de impostos sobre insumos. A conscientização de
que os recursos naturais são esgotáveis e que o desperdício deles pode causar danos ao
planeta e aos seres humanos em um futuro próximo, faz com que cada vez mais
empresas em todo o mundo adquiram hábitos sustentáveis.
São muitos os fatores que podem causar um desequilíbrio ao meio ambiente pelos
processos de construções, como: a utilização de recursos naturais para insumos, a
poluição do ar pela queima de combustíveis dos caminhões transportadores e máquinas
usadas nas obras; poluição do solo e das águas por resíduos da construção que possam
ser despejados nesses locais; desmatamento excessivo para a implantação de novas
obras; e a degradação visual causada pelas edificações.
Com a conscientização de que é necessário que se dê um novo rumo ao estilo de
construções, criando empreendimentos ecologicamente corretos, surge o conceito de
Edifícios Verdes (Green Buildings). O Green Building enfoca o processo de projeto e
construção de edificações que tenham como características a eficiência energética e o
uso de energias renováveis, a preservação da água e eficiência em seu uso, a qualidade
do ar, a conservação de materiais e recursos, além de um projeto integrado e
multifacetado (GBCB, 2009).
Se enquadrando nesses critérios, a edificação poderá receber os selos e certificações que
a tornam um Green Building, como o Leadership in Energy and Environmental Design
(LEED), certificado que faz parte do Green Building Council, Conselho de Construção
Sustentável.
Para que isso seja possível, as etapas da construção da obra devem ser integradas,
havendo uma comunicação constante entre arquitetos, projetistas, engenheiros e
construtora, com o objetivo de sempre aperfeiçoar o processo produtivo. Essa
integração é a responsável pela diminuição de custos na implantação dos atributos
verdes. Sem ela, a criação dos empreendimentos sustentáveis se tornaria excessivamente
cara, tornando-os inviáveis.
Assim, o objetivo deste artigo é analisar o orçamento de uma obra residencial vertical
sem o conceito de sustentabilidade, definir alguns atributos da construção sustentável
para serem incorporados no edifício para posteriormente avaliar o valor acrescido na
etapa do orçamento da qual o atributo faz parte, bem como o acréscimo do custo global
da edificação.
2

METODOLOGIA

Foi selecionado um empreendimento localizado na cidade de Fortaleza para ser objeto
de estudo do trabalho. Esse empreendimento teve seu orçamento atualizado para os
valores financeiros de novembro de 2012 através de cotação ou atualização de preços
pelo INCC. Concluída essa etapa, foram escolhidos seis atributos que tornam o edifício
mais sustentável para analisar a influência de sua implantação no valor orçado para a
obra. Os atributos escolhidos foram:
a)

Troca de lâmpadas por modelos da iluminação LED;

b)

Implantação de aerogeradores;

c)

Uso de aeradores em torneiras;
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d)

Uso de sistema de separação e tratamento de água;

e)

Troca de chuveiros por modelos com regulador de pressão;

f)

Troca de elevadores por modelos sustentáveis.

Em seguida foi analisado os resultados obtidos, buscando-se dados acerca do aumento
do custo da construção com a implantação dos atributos verdes. Foi comparado o
orçamento do edifício residencial antes da implantação de atributos verdes com o após
isto, mostrado o quanto cinco atributos afetam no valor da etapa do orçamento em que
cada um se encaixa.
2.1

Caracterização da edificação objeto de estudo

O edifício objeto de estudo é um edifício é do tipo residencial vertical destinado a um
público de classe social A. A Figura 1 traz a imagem ilustrativa da planta baixa da
edificação e do seu entorno.
Figura 1 – Planta baixa da edificação e seu entorno

Fonte: Os autores

A edificação em estudo será um empreendimento residencial composto de uma torre de
24 pavimentos, sendo 20 pavimentos tipo, dois subsolos, um pilotis e uma coberta,
totalizando uma área construída de 11.421,05 m².
O empreendimento em questão não possui características de um Green Building, logo se
torna ideal para o estudo que será realizado, podendo ter seus atributos modificados e
servir de comparação. Os orçamentos utilizados no estudo de caso são orçamentos
analíticos. Eles são compostos por insumos, composições e tarefas. Os insumos formam
as composições, que por sua vez compõem as tarefas. Cada um dos dois orçamentos
(com e sem atributos verdes) foi dividido em 20 etapas, sendo elas as seguintes:
Canteiro; Trabalhos em Terra; Fundações; Estrutura; Instalações; Elevadores; Elevação;
Esquadrias; Revestimento Interno; Revestimento Externo; Pintura; Aparelhos;
Elementos Decorativos; Urbanização; Limpeza; Administração da Obra; Mão-de-obra
de Apoio; Higiene e Segurança do Trabalho; Drenagem; e Rede de Esgoto.
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3

RESULTADOS

3.1

Orçamento da edificação sem os atributos verdes

O orçamento apresentado na Tabela 01 abaixo é do empreendimento sem os atributos
sustentáveis. Os preços utilizados nos insumos foram baseados em cotações e valores
utilizados pela Construtora sendo considerado o INCC no valor de 521,638 de
novembro de 2012.
Tabela 01 – Orçamento da edificação sem os atributos verdes
ETAPAS
CONSTRUÇÃO
Etapa 1 - Projetos
Etapa 2 - Canteiro
Etapa 3 - Trabalhos em Terra
Etapa 4 - Fundações
Etapa 5 - Estrutura
Etapa 6 - Instalações
Etapa 7 - Elevadores
Etapa 8 - Elevação
Etapa 9 - Coberta
Etapa 10 - Esquadrias
Etapa 11 - Acabamentos Internos
Etapa 12 - Acabamentos Externos
Etapa 13 - Pintura
Etapa 14 - Aparelhos
Etapa 15 - Elementos Decorativos
Etapa 16 - Urbanização
Etapa 17 - Limpeza
Etapa 18 - Administração da Obra
Etapa 19 - Mão-de-Obra de Apoio
Etapa 20 - Higiene e Segurança do Trabalho
SUBTOTAL
INFRAESTRUTURA
Etapa 27 - Drenagem
Etapa 28 - Rede de Esgoto
SUBTOTAL
TOTAL DA OBRA

VALOR (R$)

INCC's

%

197.832,62
90.844,10
800.632,13
2.748.040,86
1.193.469,01
548.119,02
609.497,52
704.075,18
1.247.656,04
666.239,72
298.132,70
276.856,36
792.236,12
672.234,67
24.075,04
1.481.569,12
461.491,05
168.311,17
12.981.312,43

379,25
174,15
1.534,84
5.268,10
2.287,93
1.050,77
1.168,43
1.349,74
2.391,80
1.277,21
571,53
530,74
1.518,75
1.288,70
46,15
2.840,22
884,70
322,66
24.885,67

1,51
0,69
6,12
21,01
9,12
4,19
4,66
5,38
9,54
5,09
2,28
2,12
6,06
5,14
0,18
11,33
3,53
1,29
99,23

22.892,33
77.779,48
100.671,84
13.081.984,35

43,89
149,11
193,02
25.078,76

0,17
0,59
0,77
100,00

A etapa de projetos é calculada separadamente e engloba os projetos de drenagem,
estrutura de concreto armado, fundações, instalações prediais, paisagismo, rede de
esgoto, sondagens e topografia, totalizando R$ 413.104,36.
3.2

Orçamento da edificação com os atributos verdes

Para que o empreendimento original fosse completamente adaptado para se tornar um
Green Building seria necessário um estudo detalhado e demorado que envolveria a
integração de todos os projetos do empreendimento o que inviabilizaria
economicamente a pesquisa. Desse modo, elegeu-se cinco atributos verdes a serem
incorporados no projeto original: elevadores verdes, iluminação LED, uso de
aerogeradores, uso de aeradores em torneiras e chuveiros e separação de águas cinzas e
negras.
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3.2.1

Inclusão de elevadores sustentáveis

O empreendimento possui três elevadores que, no orçamento, fazem parte da etapa S07Elevadores. Tanto o valor usado para o orçamento original quanto o valor usado nesse
estudo foram cotados com empresas especializadas. Em ambas as cotações foram
especificados elevadores com capacidade para 8 pessoas e velocidade de 1,5 m/s, com
características similares aos elevadores especificados no projeto original
O valor do elevador no orçamento original era de R$ 179.037,51 para cada elevador
social e de R$ 158.576,08 para o elevador de serviço, totalizando R$ 516.651,10,
equivalendo a 94,26% do valor total da etapa (R$ 548.119,02).
Os novos elevadores sustentáveis possuem motor sem engrenagem (gearless),
iluminação a LED e frenagem regenerativa (sistema eletrônico de potência que controla
bi-direcionalmente o fluxo de energia entre a rede elétrica e o motor). O valor orçado
para os novos elevadores foi de R$ 295.000,00 cada, totalizando R$ 885.000,00 para os
três elevadores. Com isso, o novo valor da etapa S07-Elevadores seria R$ 916.467,92,
ou seja, um aumento de 67,20%.
3.2.2

Utilização de iluminação LED

A iluminação especificada no orçamento inicial é uma iluminação convencional com
lâmpadas incandescentes, fluorescentes e halógenas, fazendo parte da etapa S14Aparelhos. O total previsto com as lâmpadas no orçamento original era de R$ 5.168,07
correspondendo a 1,87% do seu total da etapa S14-Aparelhos. Para o estudo, apenas
parte das lâmpadas foram substituídas por equivalentes da tecnologia LED e orçada com
um fornecedor especializado. O custo antigo e o novo podem ser vistos na Tabela 2.
Tabela 02 – Custos antigo e novo das lâmpadas.
Quantidade

Lâmpada usada no orçamento original

Valor
Unitário

Valor total

357

LÂMPADA INCANDESCENTE LEITOSA 60W

R$ 1,33

R$ 474,81

95

LÂMPADA INCANDESCENTE 60W

R$ 1,10

R$ 104,50

6

LÂMPADA HALÓGENA DICRÓICA 50W

R$ 3,67

R$ 22,02

8

LÂMPADA HALÓGENA HALOPAR 20 FL - 230V/50W 30o.

R$ 9,32

R$ 74,56

8

LÂMPADA HALÓGENA HALOPAR 30 NFL - 130V/75W 30o.

R$ 24,44

R$ 195,52

10

LÂMPADA HALÓGENA HALOSPOT 111 - 12V/50W 24o.

R$ 28,36

R$ 283,60

6

LÂMPADA HALÓGENA HALOSPOT 111 - 12V/50W 4o.

R$ 24,64

R$ 147,84

TOTAL:
Valor
Unitário

R$ 1.302,85

Lâmpada LED usada na substituição

Valor total

357

LÂMPADA A60 10W 220V, 2,7K

R$ 41,33

R$ 14.754,81

95

LÂMPADA A60 10W 220V, 2,7K

R$ 41,33

R$ 3.926,35

6

LÂMPADA GU10 6,5W 220V 2,7K DIM

R$ 33,30

R$ 199,80

8

LÂMPADA PAR20 10W 220V 2,7K

R$ 50,11

R$ 400,88

8

LÂMPADA PAR30 10W 220V 2,7K

R$ 64,84

R$ 518,72

10

LÂMPADA AR111 12V 2,7K

R$ 57,79

R$ 577,90

6

LÂMPADA AR111 12V 2,7K

R$ 58,79

R$ 352,74

TOTAL:

R$ 20.731,20
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Desse modo, a etapa de aparelhos passaria a ser de R$ 296.284,71, o que significa um
aumento de 7%, e todas as lâmpadas (R$ 24.596,42) passariam a representar 8,3% da
etapa. Apesar do valor gasto com as lâmpadas LED ser bem superior ao gasto com a
lâmpadas convencionais, a economia de cerca de 85% da energia gasta na iluminação
proporciona um pay back satisfatório, já que a iluminação é responsável por, em média,
20% da energia total gasta em uma residência.
3.2.3

Uso de aeradores em torneiras

Há no mercado aeradores (arejadores) que podem ser comprados separadamente das
torneiras e instalados em torneiras convencionais, o qual será o utilizado no caso em
estudo. As torneiras também fazem parte da etapa S14-Aparelhos, logo nela serão
incluídos os aeradores. Serão utilizadas 415 torneiras no empreendimento contudo serão
necessários 409 arejadores, pois não foram incluídos nas torneiras para jardim.
Foi escolhido um modelo de arejador de vazão constante de 6 litros, aplicável a
qualquer torneira ou misturador de lavatório da mesma empresa fornecedora das
torneiras, garantindo assim a compatibilidade entre eles. Com um valor unitário de
R$25,06, a inclusão dos arejadores acarreta um acréscimo total de R$10.249,54 na
etapa. Isso equivale a um aumento de 3,70% dos R$276.856,36 iniciais, e assim, a etapa
de aparelhos passaria a custar R$287.105,90.
Esses aeradores podem diminuir para menos da metade o consumo de água nas
torneiras, passando de cerca de 20 l/min para 8 l/min, garantindo assim o retorno do
investimento com a diminuição do valor da conta de água.
3.2.4

Uso de chuveiros com regulador de pressão

O uso de reguladores de pressão em chuveiros serve para diminuir a vazão de água
quando essa está elevada devido a uma coluna d’água muito grande. No orçamento foi
estimada a compra de 202 chuveiros, sendo 160 chuveiros para banheiros sociais no
valor de R$46,62 cada e 42 chuveiros para banheiros de serviço no valor de R$11,65
cada, totalizando R$ 7.948,50.
Para o estudo, os chuveiros serão trocados por um modelo de parede articulado e
equipado com dois crivos de alta e de baixa pressão. Com o crivo de baixa pressão
garante-se um banho com jato forte, mesmo com menor consumo de água.
O valor cotado para o novo modelo de chuveiro foi de R$49,91, valor próximo ao preço
usado para os chuveiros dos banheiros sociais no orçamento original. Fazendo a
substituição de todos os chuveiros, inclusive os dos banheiros de serviço, o novo valor
total gasto com eles será de R$10.081,82. Desse modo a etapa de aparelhos passaria a
custar R$278.989,68, um aumento de 3,6% do valor inicial.
3.2.5

Implantação de aerogeradores

Foi realizada a cotação de um modelo de aerogerador de 2,4KW de potência, com rotor
de diâmetro de 3,7m. De acordo com o fabricante, trata-se de um modelo que alia um
design agradável com robustez, fiabilidade e rendimento maximizado. Ele possui
desenho especial das pás e baixa rotação, minimizando os ruídos e vibrações. Seu
sistema é desenvolvido para resistir a ventos com velocidade de até 63,0 m/s, ou seja,
230,6 km/h. A produção anual de energia de um sistema como o citado acima pode
chegar a até 5.000 KWh para velocidades médias de vento de 5,5 m/s (19,8 km/h),
típicas da região do Ceará.
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O valor do equipamento acima descrito é de R$ 44.000,00, não incluso a torre e a
instalação, valores não informados pela empresa, pois exigiria um estudo mais
detalhado do empreendimento, incluindo prazos e datas. Estimou-se que a torre custe
cerca de 15% do valor do equipamento (R$ 6.600,00) e sua instalação 5% (R$
2.200,00).
No orçamento seria necessária a criação de uma etapa específica para geração de
energia, sendo esses R$44.000,00 uma porcentagem da etapa, e os R$ 6.600,00 da torre
representaria o restante do valor, logo essa etapa custaria R$ 50.600,00. A instalação do
aerogerador seria posta na etapa S06-Instalações, que passaria de R$1.193.469,01 para
R$1.195.669,01, o que significa um aumento de apenas 0,18% na etapa.
Estimando-se que uma família de quatro pessoas consuma cerca de 250 KWh, por mês,
um edifício como o estudado consumiria cerca de 10.000 KWh mensalmente, o dobro
do que o gerador produz anualmente, logo conclui-se que o retorno do investimento de
um aerogerador é de longo prazo.
3.2.6

Implantação do sistema de reuso de águas cinzas

O sistema de reuso de aguas cinzas é composto por uma Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE) e o Sistema de Reuso propriamente dito. Segundo a empresa
especializada da qual foi obtida a cotação para o estudo, a ETE especificada para esse
empreendimento é composta pelos seguintes itens: Tanque de regularização de vazão,
pré-fabricado em Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV); Reator anaeróbio de
fluxo ascendente (RAFA), pré-fabricado em Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro
(PRFV), do tipo manta de lodo; Filtro submerso aerado, pré-fabricado em Poliéster
Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV); Meio suporte sintético, fabricado em
polietileno, utilizado para formação do biofilme bacteriano de alta performance;
Decantador lamelar, pré-fabricado em Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV);
Tanque de adensador de lodo, pré-fabricado em Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro
(PRFV), para receptação de lodo, escuma, areia e materiais inertes e desidratação de
lodo; Tanque de contato, pré-fabricado em Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro
(PRFV), para desinfecção química (remoção de materiais patogênicos remanescentes)
do efluente utilizando hipocal, para garantir um contato de 60 minutos; Conjunto de
dosagem de cloro; Bomba Submersível; Conjunto Sopradores de AR canal lateral e
Quadro de comando e proteção para a ETE + REUSO.
O sistema de reuso foi cotado com a mesma empresa e possui a seguinte composição:
CFD – Filtro de Areia Descendente, pré-fabricado em resina poliéster com fibra de
vidro (PRFV); Filtro Descendente de Carvão Ativado, pré-fabricado em resina poliéster
com fibra de vidro (PRFV); Reservatório de água de lavagem, pré-fabricado em
poliéster refoçado com Fibra de Vidro (PRFV) e laminado estrutural; CDQ – Conjunto
de Dosagem Química; Conjunto de preparo e dosagem sulfato de alumínio; e Bomba
Centrífuga Horizontal.
O valor total do sistema acima descrito é de R$ 320.605,00, sendo R$ 250.100,00 para a
ETE e R$ 70.505,00 para o Sistema de Reuso. Não existindo uma etapa para esse tipo
de sistema, faz-se necessária a criação de uma para conter esse valor.
O investimento inicial da implantação de um sistema de tratamento e reuso de águas
cinzas é alto, porém a economia gerada com a diminuição no uso de água fornecida pelo
empresa fornecedora de água e a diminuição de efluentes lançada na rede pública
proporcionam um retorno financeiro e ecológico positivo.
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3.2.7

Orçamento global

Estima-se que, além do gasto com as implantações dos atributos verdes acima
mencionados, também há um aumento de aproximadamente 5% a 10% nos valores dos
projetos. Utilizando a média de 7,5%, no caso estudado, o valor passará de
R$ 413.104,38 para R$ 444.087,21. Assim, com a implantação dos seis itens estudados
no edifício analisado e a estimativa do aumento nos valores dos projetos, o novo
orçamento da edificação terá o seguinte valor global:
Tabela 03 – Orçamento global da edificação com os atributos sustentáveis
ETAPAS

VALOR (R$)

INCC's

%

CONSTRUÇÃO
Etapa 1 - Projetos

-

-

-

197.832,62
90.844,10
800.632,13
2.748.040,86
1.195.669,01
916.467,92
609.497,52
-

379,25
174,15
1.534,84
5.268,10
2.292,14
1.756,90
1.168,43
-

1,43
0,66
5,78
19,83
8,63
6,61
4,40
-

704.075,18

1.349,74

5,08

1.247.656,04
666.239,72
298.132,70
308.667,57
792.236,12
672.234,67
24.075,04
1.481.569,12
461.491,05

2.391,80
1.277,21
571,53
591,73
1.518,75
1.288,70
46,15
2.840,22
884,70

9,00
4,81
2,15
2,23
5,72
4,85
0,17
10,69
3,33

168.311,17

322,66

1,21

50.600,00

97,00

0,37

13.434.272,54

25.754,01

96,96

22.892,33

43,89

0,17

Etapa 2 - Canteiro
Etapa 3 - Trabalhos em Terra
Etapa 4 - Fundações
Etapa 5 - Estrutura
Etapa 6 - Instalações
Etapa 7 - Elevadores
Etapa 8 - Elevação
Etapa 9 - Coberta
Etapa 10 - Esquadrias
Etapa 11 - Acabamentos Internos
Etapa 12 - Acabamentos Externos
Etapa 13 - Pintura
Etapa 14 - Aparelhos
Etapa 15 - Elementos Decorativos
Etapa 16 - Urbanização
Etapa 17 - Limpeza
Etapa 18 - Administração da Obra
Etapa 19 - Mão-de-Obra de Apoio
Etapa 20 - Higiene e Segurança do Trabalho
Etapa 21 - Aerogeradores
SUBTOTAL
INFRAESTRUTURA
Etapa 27 - Drenagem
Etapa 28 - Rede de Esgoto

77.779,48

149,11

0,56

Etapa 29 - Estação de Reuso de Águas Cinzas

320.605,00

614,61

2,31

SUBTOTAL

421.276,81

807,60

3,04

13.855.549,35

26.561,62

100,00

TOTAL DA OBRA

Observa-se que houve um aumento de valores em três etapas: a etapa de elevadores
passou de R$ 548.119,02 para R$ 916.467,92, o que significa um aumento de 67,20%; a
etapa de instalações foi de R$ 1.193.469,01 para R$1.195.669,01, aumentando 0,18%; e
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a etapa de aparelhos, somando os acréscimos dos três atributos incluídos nela, passou de
R$ 276.856,36 para R$ 308.667,57, significando um aumento de 11,49%.
Foram acrescentadas mais duas etapas: uma para os aerogeradores, no valor de
R$ 50.600,00 e outra para o sistema de reuso de águas cinzas, equivalente a
R$ 320.605,00, totalizando assim um acréscimo de R$371.205,00 no orçamento final.
Com isso pode-se chegar à conclusão de que o novo valor do orçamento será de
R$ 13.855.549,35, o que significa um valor 5,91% superior ao orçamento original, que
era de R$ 13.081.984,35.
Unindo a etapa de projetos às outras etapas, o orçamento inicial teria o valor de R$
13.495.088,73 e o do empreendimento sustentável custaria R$ 14.299.636,56, ou seja,
no total há um acréscimo de 5,96%.
Apesar desse investimento inicial superior ao de uma construção dita convencional, a
edificação possuirá custos operacionais mais baixos durante toda sua vida útil,
garantindo um retorno operacional do investimento em cerca de três a cinco anos
(CASADO, 2012).
4

CONCLUSÕES

O conceito de construção sustentável ainda está muito recente no Brasil, porém o
provável é que ele cresça através da disseminação de sua prática e das informações
sobre novas tecnologias do setor. Com isso exige-se que haja uma adaptação do trabalho
de todos os profissionais da construção civil, como construtores, arquitetos, consultores,
projetistas, instaladores e fabricantes de insumos, trabalhando todos de modo integrado
para maximizar a eficiência do empreendimento e minimizar os custos de sua
implantação.
Conforme os resultados de acréscimo de custo realizados por meio das estimativas e
cotações, a implantação de 06 atributos sustentáveis na edificação, os quais foram
inclusão de elevadores sustentáveis, utilização de luminárias do tipo LED, implantação
de aeradores em torneiras, uso de chuveiros com regulador de pressão, implantação de
aerogeradores e implantação de sistema de reuso de águas cinzas, aumentou o
orçamento da edificação em 5,91%.
REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL (ABES).
Uso Racional da Água em Edificações / Ricardo FranciGonçalves (Coord.). Rio de Janeiro,
2006.
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDADIZATION – ISO - . Norma ISO
8402/93. Gestão da qualidade e garantia da qualidade. Teminologia. 1993.
LIMMER, Carls V. Planejamento, orçamentação e controle de projetos e obras. 1 ed. Rio de
Janeiro: LTC,1996. 86 p.
MINICHIELLO, M. O. Qualidade no Orçamento do Custo Direto de Produção na Construção
Civil. 2007. Tese (Título de Tecnólogo em Gerenciamento de Obras de Edificações) - Centro
Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina.
CASADO, Marcos. Green buildings, antes tarde do que nunca. Revista CREA-ES, edição
Junho/11. ES 2011.

3013

KERZNER, H. (2002) – Gestão de Projetos. As melhores práticas. Trad. BORGES, M. A.,
KLIPPEL, M. e BORBA, G.S. – Porto Alegre, RS. Ed. Bookman, 2002.
TZORTZOPOULOS, P. Contribuições para o desenvolvimento de um modelo do processo de
projeto de edificações em empresas construtoras incorporadoras de pequeno porte. Dissertação
(Mestrado). Porto Alegre, RS CPGEC/UFRGS, 1998.
JACOMIT, Ana Mitsuko; GRANJA, Ariovaldo Denis, SILVA, Vanessa Gomes. Construções
sustentáveis realmente precisam custar mais do que construções convencionais? Anais. VI
SIBRAGEC, 2009;

3014

http://doi.org/10.17012/entac2014.27

AVALIAÇÃO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM NA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO PELOS REQUISITOS DO QUALIVERDE
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RESUMO
Recentemente a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro apresentou uma proposta para avaliação dos
requisitos ambientais em projetos. Elaborado por técnicos das secretarias municipais de Meio Ambiente e
Urbanismo, o QUALIVERDE lista medidas voltadas para a sustentabilidade ambiental, diretrizes e
estratégias que podem ser adotadas durante o desenvolvimento do projeto. A diferença entre esta proposta
e outras iniciativas para produção de edificações sustentáveis reside nos benefícios fiscais oferecidos, que
impactam os custos do IPTU (Imposto Predial e Territorial e Urbano), ITBI (Imposto de Transmissão de
Bens Imóveis), entre outros. Considerando-se que os eventos esportivos que serão realizados na cidade
provocaram uma explosão de novas construções, entende-se que a adoção de qualquer estratégia
ambiental será crucial para o adequado desempenho ambiental das novas edificações. No entanto, apesar
da existência de certificação promovida pela Prefeitura, observa-se que os novos projetos têm dado
preferência a outras certificações - em particular a certificação norte-americano LEED. Assim, este
trabalho apresenta os resultados da pesquisa sobre o novo Museu da Imagem e do Som, que está sendo
construído na praia de Copacabana. Este projeto está sendo desenvolvido considerando as exigências da
certificação LEED NC (novas construções), e a pesquisa busca confrontar as características do projeto
estabelecidas para este edifício com os requisitos ambientais estabelecidos pelo QUALIVERDE. Os
resultados indicam que nem sempre as diretrizes para avaliação de projetos propostas pelas certificações
são equivalentes, ocorrendo, em muitas ocasiões, pontuações muito discrepantes para uma mesma
característica de projeto. Ou seja, o fato de uma edificação atender satisfatoriamente aos requisitos
ambientais de determinada certificação não necessariamente significa que será capaz de cumprir
satisfatoriamente com os requisitos de outro sistema de avaliação ambiental.
Palavras-chave: construções sustentáveis, qualidade ambiental, certificações ambientais

ABSTRACT
The Municipality of Rio de Janeiro City has recently presented a proposal for a new environmental rating
system for buildings. QUALIVERDE certification indicates design guidelines and strategies that can be
adopted during the design process in order to guarantee high quality environmental performance in
buildings. The differential of this proposal lies in the tax benefits offered, which impacts the cost of
property tax (Territorial and Urban Property Tax - IPTU ) , ITBI Tax ( Transfer of Real Property) ,
among others . Considering that the sports events that are going to be held in the city have provoked an
explosion of new construction, it is understood that the adoption of any environmental strategy is crucial
for the adequate performance of new buildings. However, despite the existence of Rio's environmental
certification, one observes that the new projects have given preference to other certifications –
particularly the north American LEED certification. Thus, this paper presents results of the research
about the new Museum of Image and Sound, on Copacabana beach. This project is being developed
considering the requirements of LEED certification, and the research seeks to confront the design
features set for this building with the environmental requirements set by QUALIVERDE. The results
indicate that guidelines for environmental rating systems are not necessarily equivalent, occurring on
many occasions, very discrepant scores for the same design feature. Ie, the fact that a building
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satisfactorily meets the environmental requirements of a certification does not necessarily mean it will be
able to fulfill satisfactorily the requirements of another system.
Keywords:sustainable construction, environmental quality, environmental certifications

1

INTRODUÇÃO

A cidade do Rio de Janeiro tem assistido ao crescimento da indústria da construção
civil, impulsionado particularmente pelos jogos da Copa do Mundo (2014) e as
Olimpíadas de 2016. Esses dois grandes eventos esportivos detonaram um processo de
remodelação urbana e produção de edificações que, em última instância, deixarão um
legado aos cidadãos cariocas.
Uma das questões a serem consideradas pelos novos projetos é quanto à
sustentabilidade ambiental, tendo em vista que a indústria da construção civil é um dos
setores que causa maior impacto ao meio ambiente devido à utilização dos recursos
naturais em grande escala.
Diante desse quadro, entende-se a necessidade de avaliar se de fato as novas edificações
estão sendo produzidas considerando os aspectos relacionados com a sustentabilidade
ambiental. Nesse sentido, tem destaque a iniciativa da Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro, que elaborou uma certificação própria: o QUALIVERDE. Essa certificação
consiste num método capaz de avaliar o desempenho ambiental das edificações
atribuindo uma pontuação para cada medida economizadora adotada.
Entretanto, como essa certificação é local (ou seja, exclusiva para a cidade do Rio de
Janeiro), os profissionais preferem optar por certificações reconhecidas
internacionalmente. Foi o que ocorreu na produção do novo Museu da Imagem e do
Som, que está sendo construído na Praia de Copacabana. Este projeto considera os
requisitos da certificação ambiental LEED para Novas Construções (LEED NC).
Dessa forma, este artigo apresenta os resultados da pesquisa de iniciação científica que
analisou o projeto do Museu da Imagem e do Som para verificar se existe aderência
entre os requisitos da certificação LEED NC e o certificado QUALIVERDE. O objetivo
foi avaliar se a metodologia proposta pela Prefeitura do Rio de Janeiro estaria alinhada
em termos de exigências ambientais ao método norte-americano a partir da análise das
características ambientais incorporadas àquele projeto.
2
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SISTEMAS DE
CERTIFICAÇÃO
As discussões em torno das metas para a construção sustentável se intensificaram a
partir da publicação, em 2002, da Agenda 21 para a construção sustentável nas Nações
em Desenvolvimento. De acordo com aquele documento, estão entre os principais
aspectos a serem considerados no atendimento aos objetivos ambientais: o
estabelecimento de metas para o desempenho ambiental das edificações, as mudanças
nas práticas de gestão do processo de projeto e construção, e a implantação de uma nova
cultura dentro do setor da construção civil, onde todos passariam a valorizar os recursos
naturais (água, ar, terra) e as possibilidades de reciclagem e reuso dos materiais. (CIB,
2002)
A partir da publicação daquele documento, intensificaram-se as iniciativas em torno da
produção de edificações sustentáveis, com a disseminação de diferentes métodos de
auxílio ao projeto com qualidade ambiental.
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Apesar da grande quantidade de certificações ambientais desenvolvidas
internacionalmente, com destaque para o método inglês BREEAM (Building Research
Establishment Environmental Assessment Methodology) e o método SBTool
(Sustainable Building Tool) desenvolvido pelo iiSBE (International Initiative for a
Sustainable Built Environment), duas se destacaram na realidade brasileira, e vem sendo
adotadas por alguns empreendedores e construtores:
•

a metodologia LEED™ para avaliação do desempenho ambiental de edificações
(The Leadership in Energy and Environmental Design Green Building
RatingSystem) desenvolvida pelos norte-americanos;

•

o método HQE® (Haute Qualité Environmentale) – desenvolvido pelo governo
francês, que especifica metas ambientais a serem perseguidas no
desenvolvimento do projeto da edificação. No Brasil esse método deu origem à
certificação AQUA.

A busca pela validação da qualidade ambiental das construções tem levado ao interesse
nos métodos que efetivamente facilitem a produção de edificações sustentáveis. No
âmbito dessa discussão, os técnicos da Prefeitura do Rio de Janeiro desenvolveram o
QUALIVERDE. Instituído pelo Decreto nº 35745, de 06 de junho de 2012, trata-se de
um processo opcional e aplicável aos projetos de edificações novas ou existentes, de uso
residencial, comercial, misto ou institucional. Com o objetivo de discutir e comparar
esses métodos, serão apresentadas resumidamente as principais características das
certificações LEED e QUALIVERDE.
2.1 O método LEED
O método Norte-Americano LEED – Leadership in Energy and Environmental Design
(Liderança em Energia e Design Ambiental) consiste em um sistema internacional de
certificação e orientação ambiental para edificações, utilizado em 143 países, que tem o
intuito de incentivar a transformação do projeto, obra e operação das edificações,
sempre com foco na sustentabilidade. Entre as dimensões de sustentabilidade
consideradas pela certificação LEED tem-se (UGBC,2014):
•

Espaço sustentável (referentes à escolha do terreno e aspectos locacionais);

•

Eficiência no uso da água - valorização das inovações para uso racional da água,
visando a reduzir o consumo de água potável e reuso dos recursos;

•

Energia e atmosfera - promoção da eficiência energética da edificação por meio
de estratégias de medição e comissionamento de sistemas;

•

Materiais e recursos - uso de materiais com baixo impacto ambiental, de forma a
reduzir a geração de resíduos;

•

Qualidade ambiental interna - escolha de materiais com baixa emissão de
compostos orgânicos voláteis, controle de sistemas, conforto térmico e
priorização de espaços com vistas externas e luz natural.

•

Inovação e processos - incentivo à adoção de medidas projetuais não
contempladas pela certificação;

•

Créditos de prioridade regional - priorização, considerando as diferenças
ambientais, sociais e econômicas da região.

O sistema de avaliação é baseado em créditos que são ponderados para gerar a
classificação de desempenho ambiental do empreendimento. O método estabelece
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sistemas de certificação conforme o escopo pretendido, sendo possível escolher desde o
método mais abrangente, como o LEED-NC (certificado para novas construções e ou
grandes reformas) até o mais específico, como o LEED-CI (para interiores de
edificações comerciais), entre outros.
Pesquisa realizada por Pereira et al (2013) indicou que no mercado imobiliário, as
edificações comerciais tem dado preferência à certificação LEED CS (Core &Shell),
enquanto na produção de edificações residenciais multifamiliares os empreendedores
tem preferido o processo AQUA. As autoras acrescentam que a procura pelo LEED CS
vem ao encontro à demanda atual do mercado pelos edifícios comerciais, com
certificação da envoltória, suas áreas comuns e os sistemas da edificação.
Incorporadores procuram essa certificação na busca de valor agregado ao preço de
comercialização das salas comerciais ou no seu valor de locação.
2.2 A proposta do QUALIVERDE
A certificação proposta pela Prefeitura do Rio de Janeiro visa à estimular a adoção de
normas e medidas sustentáveis e incentivar a adoção de soluções visando à redução da
emissão de gases do efeito estufa. O método pode ser aplicado em antigas ou novas
construções, de uso residencial, comercial, misto ou institucional. (COMPUR, 2014)
A qualificação QUALIVERDE será obtida pelo empreendimento que adotar ações e
práticas de sustentabilidade, correspondendo cada ação a uma pontuação determinada,
existindo dois níveis de qualificação:
•
•

QUALIVERDE – para o empreendimento que atingir, no mínimo, 70 pontos;
QUALIVERDE TOTAL – para o empreendimento que atingir, no mínimo, 100
pontos.

O QUALIVERDE lista 38 medidas relativas à gestão da água, eficiência energética e
projeto. Aos pontos obtidos nas categorias definidas, somam-se, ainda, pontuações
específicas, que visam a incentivar práticas sustentáveis, tais como: realização de
retrofit em edificação existente; medição individualizada da água potável nas
edificações existentes (para as edificações novas já é uma exigência); construção de
reservatórios de retardo; certificação ambiental obtida em outro programa (AQUA,
LEED, outros); tecnologias inovadoras.
Uma das características do QUALIVERDE que o diferencia das demais propostas são
os benefícios fiscais aos empreendimentos que conquistarem essa certificação. (Projeto
de Lei n° 1415/2012).
O fato do QUALIVERDE considerar positiva e pontuar a obtenção de outra certificação
ambiental levou ao interesse na comparação entre os métodos, de forma, inclusive, a
identificar se as proposições estariam alinhadas entre si.
3
ESTUDO DE CASO: O MUSEU DA IMAGEM E DO SOM (MIS),
COPACABANA - RIO DE JANEIRO
O projeto do museu foi realizado pelo escritório americano Diller Scofidio + Renfro,
Arquitetos Elizabeth Diller e Ricardo Scofidio e Daniela Thomas e Felipe Tassara na
museografia, tendo como precursor da nacionalização do projeto o escritório Índio da
Costa AUDT.
O edifício divide-se em setores definidos da seguinte forma: “Baixo Atlântica” - referese ao lobby, principal ponto de encontro; “Espírito Carioca’’- relacionado ao espaço
que contará com três salas dedicadas ao humor, rebeldia e à festa; ‘‘Música’’ - neste
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pavimento serão apresentadas as grandes produções musicais da zona norte e sul
carioca; “Alegres Trópicos” - de acordo com o projeto neste pavimento estará em
exposição o acervo dedicado à Carmem Miranda, personagem síntese do Museu da
Imagem e do Som; “É sol, é sal é sul” - localizando no andar superior, permitirá a
visualização da história da cidade (evolução urbana do Rio de Janeiro). Além desses
pavimentos, o projeto conta com um espaço de lazer no subsolo, além de um cineauditório com capacidade para 280 pessoas. O terraço funcionará como um mirante,
democratizando a vista da praia de Copacabana. (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO,
2014)
Desde o lançamento do concurso decidiu-se pelo atendimento dos requisitos de
sustentabilidade e o escritório responsável pelo projeto contatou a empresa Casa do
Futuro no Rio de Janeiro para buscar atender às metas da certificação LEED Novas
Construções. (MIS, 2014) As figuras 1, 2 e 3 ilustram o andamento das obras, com
significativo avanço a partir de maio de 2014.
Figura 1 – Nov./2013

Fonte: as autoras

Figura 2 –Maio/2014

Fonte: as autoras

Figura 3 – Julho/2014

Fonte: as autoras

4
REQUISITOS DO LEED-NC E DO QUALIVERDE: ANÁLISE
COMPARATIVA
Para subsidiar a análise proposta nessa pesquisa, realizou-se contato as instituições
envolvidas de forma a ter acesso aos dados de projeto e identificar os requisitos da
certificação LEED NC que estariam sendo contemplados pelo projeto do MIS. O
Quadro 1 apresenta os dados do projeto com a provável pontuação obtida, e estabelece a
correlação entre os requisitos da certificação LEED Novas Construções e os requisitos
da certificação QUALIVERDE.
A certificação LEED é concedida no nível “certificado”, quando a pontuação obtida
pelo projeto atinge entre 40 a 49 pontos. O nível LEED Prata é concedido quando a
pontuação varia entre 50-59. Para obter a classificação LEED Ouro, o projeto deve
atingir de 60 – 79 pontos e o nível mais alto da certificação, LEED Platina, é concedido
às edificações que obtiverem pontuação acima de 80 pontos.
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Quadro 1: Museu da Imagem e do Som a partir dos requisitos do QUALIVERDE
e LEED NOVAS CONSTRUÇÕES
QUALIVERDE
1 Gestão da Água

15

Pontos
estimados
MIS
7 pontos

- Dispositivos
Economizadores
(registros de
vazão)
- Dispositivos
Economizadores
(descargas)
- Sistema de
Reuso de Águas
Servidas
- Sistema de
Reuso de Águas
Negras
- Aproveitamento
de Águas Pluviais
- Retardo e
infiltração de
Águas Pluviais
2
Eficiência
Energética

2

Sim

- Iluminação
Artificial
Eficiente
- Iluminação
Natural Eficiente
- Eficiência no
Sistema de
Iluminação
- Aquecimento
Solar da Água
- Fontes
alternativas de
Energia
3

Projeto
- Bicicletários e
Estruturas de
Apoio.
- Vagas para
veículos elétricos

Pontos

2

Sim

1

Sim

8

Não

1

Sim

1

Não

26

16 pontos

2-4

Sim*

5

Não

2

Sim

5-10

Sim*

5

Não

4
1-3

3 pontos
Sim

1

Não

LEED NOVAS
CONSTRUÇÕES

Pontos

Espaço Sustentável e
Uso Racional da
Água

8

Redução do Consumo
de Água

2-4

Sim,
4 pontos

Tecnologias
Inovadoras para
Águas Servidas

2

Sim

- Projeto para Águas
pluviais, controle de
qualidade
- Projeto para Águas
pluviais, controle de
uso.
Energia e Atmosfera
e Qualidade
Ambiental interna
- Controle de
Sistemas, Iluminação
- Otimização da
Performance
Energética

1

Não

1

Não

29

13 pontos

1

Sim

1-19

Sim,
10 pontos

- Energia verde
- Energias renováveis
no local

2
1-7

Sim
Não

Espaço Sustentável
- Transporte
Alternativo
(bicicletário e
vestiário)
- Transporte
Alternativo (uso de
veículo de baixa
emissão)

4
1

1 pontos
Sim

3

Não

*Sem informação sobre a especificação.
Fonte: Adaptada de UGBC (2011) e COMPUR (2014)
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Pontos
estimados
MIS
6 pontos

As exceções entre as certificações (requisitos que não possuem correlação entre os dois
métodos) são apresentadas nos quadros 2 e 3.
Quadro 2: Análise do Museu da Imagem e do Som – Exceções QUALIVERDE
Exceções QUALIVERDE

8 pontos
1
2
5
49 pontos
5
5
1
3
2
2-5
3
3

Pontos estimados
MIS
0 pontos
Não
Não
Não
31 pontos
Não
Sim*
Sim
Sim
Sim
Sim*
Sim
Sim

3
1-2

Sim
Sim*

2
2-4
2
4
8
26 pontos
15
2
3
5
1

Não
Não
Não
Sim
Não
6 pontos
Não
Não
Não
Sim
Sim

Pontuação

Gestão da Água
- Medidores Individuais
- Infiltração – Pavimentação Permeável
- Ampliação de Área Permeável
2 Projeto
- Telhados de cobertura verde
- Orientação ao sol e ventos
- Vedações adequadas a zona bioclimática 8
- Uso de materiais sustentáveis
- Afastamento das divisas
- Conforto acústico
- Isolamento térmico
- Plano de redução dos impactos ambientais no
canteiro de obras
- Reaproveitamento de resíduos no canteiro de obras
- Previsão de Compartimento para coleta seletiva do
lixo
- Plantio de Espécies vegetais nativas
- Ventilação Natural de banheiros
- Adequação as condições físicas do terreno
- Sistema de fachadas
- Estruturas Metálicas
1

* Bonificações
I. Bonificação Retrofit
II. Medição Individual em prédios existentes ou
retrofit
III. Reservatório de Retardo
IV. Selo de Certificação de Construção Sustentável
V. Inovação Tecnológica (bonificação por inovação)

*Sem informação sobre o projeto.

Quadro 3: Museu da Imagem e do Som – Exceções LEED NC
Exceções LEED NC

20 pontos
1
5
1
6
2
1

Pontos estimados
MIS
17 pontos
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não

1

Sim

Pontuação

1 Espaço Sustentável
- Seleção do terreno
- Densidade Urbana e Conexão
- Descontaminação de Áreas Poluídas
- Transporte Alternativo, acesso ao transporte público
- Transporte Alternativo, área de estacionamento
- Desenvolvimento do espaço, proteção restauração do
habitat
- Desenvolvimento do espaço, maximizar espaços abertos
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Quadro 3: Museu da Imagem e do Som – Exceções LEED NC (continuação)
Exceções LEED NC

Pontos
estimados MIS
(continuação)
1
Sim
1
Sim
1
Não

Pontuação

1 Espaço Sustentável
- Redução da ilha de calor, áreas descobertas
- Redução da ilha de calor, áreas cobertas
- Redução da poluição luminosa
2 Uso Racional da Água
- Uso eficiente de água no paisagismo
3 Energia e Atmosfera
- Melhoria no comissionamento
- Melhoria na gestão de gases refrigerantes
- Medições e verificações
4 Materiais e Recursos
- Reuso do Edifício, manter paredes, pisos e coberturas
existentes
- Reuso do Edifício, manter elementos interiores e não
estruturais
- Gestão de resíduos da construção
- Reuso de Materiais
- Conteúdo Reciclado
- Materiais Regionais
- Materiais de rápida renovação
- Madeira certificada
5 Qualidade Ambiental Interna
- Monitoração de ar externo
- Aumento da ventilação
- Plano de gestão da qualidade do ar, durante a construção
- Plano de gestão da qualidade do ar, antes da ocupação
- Materiais de baixa emissão, adesivos e selantes
- Materiais de baixa emissão, tintas e vernizes
- Materiais de baixa emissão, carpetes e sistemas de piso
- Materiais de baixa emissão, madeiras compostas e
agrofibra
- Controle Interno de poluentes e produtos químicos
- Controle de Sistemas, conforto térmico
- Conforto térmico, projeto
- Conforto térmico, verificação
- Iluminação Natural e paisagem, luz do dia
- Iluminação natural, vistas
6 Inovação e Processos de Projeto
- Performance Exemplar – Transporte público
- Performance Exemplar – Maximização dos espaços
abertos
- Performance Exemplar – Soluções inovadoras para
sistema de esgoto
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4 pontos

4 pontos

2-4

Sim, 4 pontos

7 pontos

7 pontos

2
2
3

Sim
Sim
Sim

14 pontos

7 pontos

1-3

Não

1

Não

1-2
1-2
1-2
1-2
1
1

Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim

14 pontos

7 pontos

1
1
1
1
1
1
1
1

Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não

1
1
1
1
1
1

Sim
Não
Sim
Não
Não
Não

6 pontos

6 pontos

1
1

Sim
Sim

1

Sim

Quadro 3: Museu da Imagem e do Som – Exceções LEED NC (continuação)
Pontos
estimados MIS
(continuação)

Exceções LEED NC

Pontuação

6 Inovação e Processos de Projeto
- Inovação no projeto
- Inovação no projeto
- Profissional acreditado LEED
7 Créditos Regionais
- Prioridades regionais

1
1
1

Sim
Sim
Sim

4 pontos

4 pontos

1-4

Sim, 4 pontos

Segundo a análise realizada, o projeto do MIS-RJ pode completar 72 pontos no método
LEED, o que o qualificaria para a certificação LEED Novas Construções nível Ouro.
Entretanto, considerando a avaliação conforme o selo QUALIVERDE, verificou-se que
MIS poderia receber até 63 pontos, o que não qualificaria o projeto para essa
certificação uma vez que a pontuação mínima é de 70 pontos.
5 CONCLUSÕES
A partir da análise do projeto do Museu da Imagem do Som através dos requisitos
definidos pelas certificações LEED Novas Construções e QUALIVERDE pode-se
destacar alguns aspectos que destoam dentre as certificações. Tomando como exemplo a
categoria Gestão da Água, de acordo com o QUALIVERDE, o projeto da edificação
deve considerar estratégias tais como: adoção de dispositivos para controle de vazão,
adoção de dispositivos para economia na descarga das bacias sanitárias, adoção do
sistema de reuso de águas servidas, adoção de sistema de reuso de águas negras, adoção
de sistema para reaproveitamento de águas pluviais e adoção de mecanismos para
retardo e infiltração de águas pluviais. Este requisito poderia ser considerado
equivalente, no LEED NC, aos requisitos de Projeto Sustentável e Uso Racional da
Água. Porém, considerando as sete exigências do selo QUALIVERDE nesta categoria,
o valor da pontuação obtida não seria compatível com o LEED NC, uma vez que no
QUALIVERDE, são destinados 15 pontos para a avaliação desses requisitos, enquanto
no LEED NC, a pontuação equivalente seria de apenas 8 pontos. Entretanto, cabe
ressaltar que, mesmo sendo o QUALIVERDE o selo que disponibiliza mais pontos
nessa área de avaliação, a pontuação obtida pelo Museu da Imagem e do Som nas duas
certificações é bem próxima. Dos 15 pontos distribuídos pelo QUALIVERDE para o
tópico Gestão da Água, 8 seriam atendidos pela edificação, já no LEED NC, dos 8
pontos, 6 são almejados e atendidos a priori no projeto MIS. Entre as demais categorias
que coincidem nos dois selos (Tabela 1), a pontuação obtida pelo projeto da edificação
apresenta certa coerência e proporção, não havendo nenhuma distorção que desperte
atenção.
Através das tabelas constatou-se que os requisitos que podem ser pontuados pela
certificação carioca possuem uma estrutura mais objetiva, uma vez que apresentam um
número menor de subdivisões e considera uma pontuação maior para cada item. O
Quadro 3 mostra que o LEED Novas Construções subdivide suas categorias em
inúmeros requisitos que possuem um valor menor. Outra categoria de avaliação do selo
norte-americano que merece destaque é quanto ao Transporte Alternativo - Acesso ao
Transporte público (na categoria Espaço Sustentável), que equivale a 6 pontos na tabela
LEED NC e não possui equivalência no QUALIVERDE. Além disso, tem-se grande
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diferenciação no que diz respeito qualidade ambiental interna, presente de forma mais
detalhada no LEED-NC e atendida em boa parte pela edificação analisada.
Outra questão notável é a distinção entre os pontos de bonificação no QUALIVERDE e
LEED NC onde o primeiro selo disponibiliza 26 pontos e o segundo apenas 10 pontos.
Porém, o Museu atinge 6 pontos e 10 pontos, respectivamente, o que mostra a maior
exigência e especificação para se atender à esse requisito no selo QUALIVERDE,
enquanto o LEED NC permite maior liberdade à solução em relação à inovação
proposta pelo projeto.
Dessa forma, a análise do projeto do Museu da Imagem e do Som permitiu verificar
que, embora o projeto esteja em vias de receber a certificação LEED NC Ouro, não
estaria apto a receber a certificação carioca. Ressalte-se que, como não foi possível
realizar a análise projetual detalhadamente, uma vez que não tivemos acesso aos
projetos executivos, os resultados obtidos com desta pesquisa não são definitivos em
relação à esse projeto. Entretanto, o estudo revela-se válido na medida em que aponta as
discrepâncias entre os sistemas de certificação que, embora semelhantes em alguns
aspectos, apresentam sistemas distintos que impossibilitam a qualificação de projetos de
maneira uniforme.
Portanto, a produção de edificações sustentáveis fica comprometida na medida em que
não se disponibilizam métodos de certificação ambiental que sejam equivalentes.
Questiona-se, portanto, a eficiência e eficácia dos métodos de certificação ambiental
como ferramentas para efetivamente atestar a qualidade ambiental das edificações
construídas.
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RESUMO
A Política Nacional de Habitação propõe a universalização do acesso à moradia digna a todos os
cidadãos, conforme publicado pelo Plano Nacional de Habitação – PlanHab – em 2010. Contudo,
verifica-se que os programas habitacionais brasileiros priorizam os parâmetros econômicos e de
produção, não valorizando as questões sociais e culturais dos futuros moradores dos empreendimentos.
Dessa forma, pode-se constatar a dificuldade no estabelecimento de um senso de lugar e de habitar por
parte dos moradores. Esse trabalho considera os conflitos de formação do território como parte integrante
do processo para a formação de um novo lugar. Por meio de uma revisão bibliográfica sistematizada de
quatro categorias geográficas espaciais: espaço, lugar, paisagem e território; foram encontrados dezessete
artigos, sendo destacados os cinco principais em função da dimensão do texto. O objetivo envolve
delimitar o território da recomposição social do agrupamento de famílias que mudaram para um novo
conjunto habitacional. Observa-se que há um espaço intermediário que permite a redefinição de
identidade entre os moradores que vieram de diferentes lugares e culturas. No artigo conclui-se que
ocorreu um processo de desterritorialização e está em curso a reterritorialização da comunidade
constituída pelo Programa Minha Casa Minha Vida deste estudo. Esta pesquisa pretende colaborar com a
discussão sobre o resultado da produção das habitações de interesse social no Brasil, destacando a
importância em considerar os aspectos sociais, além dos técnicos, também como parte integrante dessa
problemática, contribuindo para a constituição de empreendimentos que sejam socialmente sustentáveis.
Palavras-chave: Categorias Geográficas Espaciais, Habitação de Interesse Social, Programa Minha Casa
Minha Vida, Sustentabilidade Social.

ABSTRACT
The National Housing Policy proposes universal access to adequate dwelling for all citizens, as shown by
the national plan (PlanHab) in 2010. Although, it appears that Brazilian housing programs prioritize
economic and productive parameters, not taking care about social or cultural issues of future residents in
housing complex. These concerns can demonstrate the difficulty in establishing a sense of place and
reside by the locals. This paper have as goals discuss about struggles of territory’s development as part
of process in establishiment of new areas. To support this work sheet, were reviews in several consolidate
and substantial researches, those conceptions: space, places, territory and landscape. The transitions of
families to their new home place, representing a reinstatement of collective life way. Is viewed that places
between their house’s and neighborhood allowing a redefinition of plenty of different cultures and
identities. This paper point out there are a process of deterritorialization and reterritorialization is an
ongoing community in development. This research intends to collaborate with the discussion about
production of social housing in Brazil, highlighting the importance of considering the social aspects,
beyond the technical, contributing to the creation of dwelling that are socially sustainable.
Keywords: spatial geographic categories; social housing; Program “Minha Casa, Minha Vida”; social
sustainability.
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1

INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Habitação propõe a universalização do acesso à moradia digna a
todos os cidadãos, conforme publicado pelo Plano Nacional de Habitação – PlanHab –
em 2010. Contudo, verifica-se que os programas habitacionais brasileiros priorizam os
parâmetros econômicos, utilizando soluções de produções para serem realizadas no
curto prazo de tempo e baixo custo construtivo, aparentemente, não valorizando as
outras questões sociais e culturais que envolverão os futuros moradores dos
empreendimentos.
Este artigo considera a dimensão social como parte integrante e necessária das
características sustentáveis de um determinado empreendimento habitacional de
interesse social, onde “a questão habitacional não se resume a acesso ao abrigo. Está
ligada às condições de fixação do homem ao local de moradia, tanto no sentido da
apropriação dos espaços quanto no da subsistência familiar e das relações de
vizinhança” (PALERMO, 2009). Dessa forma, faz-se necessário considerar a dimensão
subjetiva do ambiente construído (LEITÃO, 2002) a fim de que se possam obter
resultados mais satisfatórios na produção das habitações brasileiras, principalmente as
relacionadas ao interesse social. Muito além de abrigo, o ambiente construído
representado pelas habitações, tende a constituir um lugar portador de história (tempo),
um lar (vivência), apresentando significados e valores (cultura e identidades).
O presente artigo é decorrente de uma pesquisa em andamento, tendo como título
provisório: “A Sustentabilidade Social nas Habitações de Interesse Social: estudo de
caso sobre a relação entre violência e lugar nos empreendimentos Minha Casa, Minha
Vida”. Contudo, direcionada para uma natureza possível de ser observada em
empreendimentos localizados em diversas cidades brasileiras. O interesse se deu,
principalmente, em função de notar a origem e expressividade das ações violentas
ocorridas no município em estudo durante o ano de 2013, bem como a verificação da
situação dos empreendimentos habitacionais dentro do Programa Minha Casa, Minha
Vida (PMCMV). Eles apresentam diversos problemas sociais, arquitetônicos e
urbanísticos. Esse artigo é parte do contorno teórico e conceitual da dissertação. Aqui,
busca-se apresentar a identificação do território da recomposição social do agrupamento
de famílias que mudaram para um novo conjunto habitacional, por meio da análise
acerca de algumas categorias espaciais. É uma pesquisa teórica de caráter qualitativo, de
observação direta, sob a ótica da sustentabilidade social, utilizando-se como suporte o
espaço, o lugar, a paisagem e o território.
O artigo foi produzido em três etapas: (1) revisão bibliográfica sistematizada, (2) visitas
exploratórias, (3) entrevista semiestruturada. Inicialmente, foi realizada uma busca
online por artigos nacionais que abordam a temática da pesquisa, por meio de consultas
aos periódicos disponíveis nas seguintes bases de dados: Periódicos Capes, Scielo e
LILACS. Utilizou-se como descritores os seguintes termos: categorias espaciais;
habitação de interesse social; Programa Minha Casa, Minha Vida; e sustentabilidade
social; onde cada termo foi inserido separadamente. Foram priorizados somente artigos
completos, sendo selecionados 17 desses.
Complementarmente à revisão bibliográfica, uma consulta não sistematizada foi
realizada, por meio da leitura das referências presentes em alguns artigos selecionados.
Paralelamente à realização dessa pesquisa bibliográfica, foram feitas visitas
exploratórias, procurando-se a apreensão de impressões do lugar e a obtenção e/ou
constatação de dados técnicos in loco do ambiente construído em estudo, incluindo seu
contexto social. Também foi realizado uma entrevista semiestruturada com a
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coordenadora do Núcleo de Projetos Sócio Habitacionais da Empresa Regional de
Habitação do Município (EMCASA).
Essa pesquisa destaca a relevância em se constituir empreendimentos habitacionais que
estabeleçam uma condição de âmbito urbano, ou seja, aquela em que as promoções de
novos ambientes construídos devem estar inseridas adequadamente nas cidades, sendo
responsáveis por fazer com que seus moradores sintam-se parte de um lugar da cidade,
proporcionando, entre outros aspectos, a determinação da cidadania dos indivíduos
(VIGLIECCA, 2014). Conforme divulgado pelo Ministério das Cidades (2010), esse é
um dos aspectos que permite colaborar para a fixação das populações beneficiadas nos
empreendimentos. Assim, entende-se que a ausência do atendimento desse aspecto pode
contribuir para que os moradores não se identifiquem com as novas moradias,
dificultando o estabelecimento de vínculos com o lugar. O artigo trata dessas questões
uma vez que considera por teorias a que tratamos no decorrer do texto, para as
habitações de interesse social e de espacialidade similar a essas, a existência de um
espaço intermediário (entre o interior doméstico e a cidade) que possibilita a percepção
de construções de novas relações e ordenamento das identidades entre os moradores.
2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Como suporte teórico, recorre-se a um campo disciplinar da Geografia, a fim de
enriquecer e ampliar o entendimento sobre os conceitos de espaço, lugar, paisagem e
território; sendo destacados os pertencentes à corrente humanista da geografia, frutos de
processos de renovação da disciplina, ocorridos a partir da década de 70, onde foram
desenvolvidos trabalhos complementados por disciplinas, como a antropologia, a
sociologia, a psicologia, entre outros. Conforme Holzer (1997), nesse campo da
geografia, as análises das ações e produtos humanos passam a ser consideradas nas
abordagens de temas geográficos, apresentando estudos que vão além da perspectiva
científica cartesiana. Nesse campo tem-se como aporte filosófico a fenomenologia que
considera, em suas análises, os aspectos do espaço vivenciado.
Conforme Calisto (2006), encontra-se na categoria espaço as características da relação
entre o homem e a natureza. Segundo Holzer (2012), o espaço refere-se às questões da
relação entre o homem e o mundo, ou seja, à existência do homem na Terra.
Caracterizado como primitivo, no sentido de antecedente, prévio, o espaço é
estabelecido por meio de sua apropriação pelo homem através da determinação das
distâncias, direções e estabelecimento de marcos referenciais. Essas determinações
produzem os espaços construídos, aqui tratados como ambiente construído,
caracterizados por um conjunto de intervenções que modificam o ambiente natural ao
longo do tempo.
A geografia humanista introduz estudos relacionados à vivência no espaço,
considerando, por exemplo, aspectos referentes à situação do homem no espaço,
aprimorando as reflexões sobre o mesmo; bem como considerando a percepção humana
como um dos instrumentos de análise das questões espaciais (CALISTO, 2006). Esses
espaços (vividos) são compreendidos tendo-se em consideração também os aspectos
simbólicos, sentimentais e relacionados às experiências dos indivíduos, ou seja, também
como espaço relacionado à prática social (HORA NETO e QUEIROZ, 2010). Ao tratar
das relações entre espaço e lugar, Tuan (2013) afirma que o espaço é caracterizado
como abstrato, indiferenciado e desprovido de valor. Quando o vínculo com o espaço é
iniciado, o mesmo se transforma em lugar, ou seja, para Tuan (2013), o lugar é familiar
e dotado de valor.
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O conceito de lugar caracteriza-se como o espaço vivido dotado de significado, indo
além da compreensão do espaço produzido, uma vez que considera os sentidos e as
ideias dos indivíduos que vivem em determinado espaço (HORA NETO e QUEIROZ,
2010). Cabral (2007) afirma que a constituição do lugar se dá por meio de diversas
experiências relativas à existência humana, entre elas: “viver, habitar, utilizar, consumir,
trabalhar”. O lugar pode apresentar-se em diferentes escalas, por exemplo: desde,
representando uma escala menor, através da constituição da moradia, sendo essa, lugar
gerador de significados; bem como pode ser representado pelo bairro, por meio da
sociabilidade.
Mello (2012) reforça o discurso, acima colocado, ao indicar o que para ele é percebido
comumente nas comunidades e periferias, por exemplo: a rua como a extensão da casa é
uma situação verificada na convivência e nas atividades desenvolvidas nos espaços
coletivos de empreendimentos habitacionais, sendo um dos aspectos que contribuem
para a apropriação do espaço, percepção e caracterização do território, interação
comunitária e criação de valores identitários e de fortalecimento cultural levando-se à
territorialidade, tudo contribuindo para a formação do lugar. Entretanto, o tempo
desempenha um relevante papel para que, efetivamente, o lugar seja constituído.
Oliveira (2012) e Tuan (2013) destacam essa ligação entre o espaço e o tempo,
apontando que o significado de determinado lugar cresce ao longo dos anos, à medida
que são incorporados sentimentos para com os mesmos, indicando que a experiência,
conquistada diariamente, contribui para se sentir num lugar.
Em sua atuação profissional, o arquiteto contribui para a constituição de lugares uma
vez que o mesmo busca, por meio de considerações sobre a cultura, hábitos,
necessidades, etc., produzir ambientes que respondam ao desejo dos indivíduos,
procurando, segundo Tuan (2013), “dar-lhes forma simbólica”. Ao descrever alguns
aspectos de lugar, Relph (2012), destaca a função de arquitetos e planejadores como
atores responsáveis pela tentativa de produzir lugares, pois, segundo ele, os lugares são
efetivamente constituídos somente a partir da vivência dos indivíduos nos mesmos,
visto que são os indivíduos quem estabelecem as atividades e desenvolvem os
significados. Os arquitetos e planejadores proporcionam a construção de ambientes e
infraestrutura que facilitam a criação desses lugares.
A paisagem, tal como o espaço e o lugar, também apresenta-se como uma das bases da
geografia humanista, ao considerar o envolvimento do homem com o mundo
(CABRAL, 2000). Segundo Cabral (2007), o conceito de paisagem vincula-se à
percepção do espaço, ou seja, está relacionado à forma de visualização e de composição
do mundo; cujo processo envolve a organização das informações percebidas e as
atribuições de sentido. A paisagem “traduz-se num campo de visibilidade e, ao ser
oferecida a nossa percepção e a nossa experiência, converte-se num campo de
significação individual e coletiva”, (CABRAL, 2007), implicando na apresentação de
perspectivas diversas (LOPES, 2012). A paisagem reporta-se para o mundo, cuja
composição se dá por meio das relações entre os indivíduos (HOLZER, 1997). Segundo
Cabral (2007), paisagem é considerada nas situações em que aspectos visuais, somados
à sua dimensão simbólica, adquirem relevância na análise das relações do homem com o
espaço. Sendo assim, a paisagem, por um lado, é uma percepção individual e, por outro
lado, senso comum da sociedade em relação ao contexto da natureza (dada ou
construída) e visão de mundo que o homem tem para refletir, interpretar e a representar.
A observação dessas relações (homem/espaço) também contribui para a compreensão
do conceito de território uma vez que, segundo Raffestin (1993) apud Lopes (2012), o
território é constituído a partir do espaço, onde verifica-se a apropriação desse pelo
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homem. Segundo Lopes (2012), questões relacionadas ao controle e à gestão do espaço
estão associadas às relações de poder, as quais são observadas em uma análise
territorial, onde é considerada a forma como o homem utiliza o espaço, ou seja, o
territorializa. Haesbaert (2001) sugere três diferentes sentidos para a definição de
território, são eles:
“1) jurídico-política: a mais difundida, onde o território é
visto como um espaço delimitado e controlado, por meio do
qual se exerce um determinado poder, na maioria das vezes
visto como o poder político do Estado;
2) cultural (ista): prioriza a dimensão simbólico-cultural,
mais subjetiva, na qual o território é visto sobretudo como o
produto da apropriação/valorização simbólica de um grupo
sobre seu espaço;
3) econômica: bem menos difundida, enfatiza a dimensão
espacial das relações econômicas no embate entre classes
sociais e na relação capital-trabalho.”

Em conformidade com o objetivo desse artigo, destaca-se a dimensão cultural, também
chamada de simbólica por Haesbaert (2001), a qual enfatiza a existência de um controle
simbólico sobre o espaço onde vivem os grupos sociais. Esse controle se dá por meio da
constituição de uma identidade territorial (HAESBAERT, 2001). Souza e Pedon (2007)
ressaltam também a necessidade do entendimento dessas relações de afetividade e de
identidades entre determinado grupo social e seus espaços de vivência.
Podendo apresentar diferentes dimensões (política, cultural, econômica), a
territorialidade relaciona-se à maneira de apreensão e/ou apropriação de determinado
espaço em utilização pelas pessoas, sendo caracterizada pela organização das pessoas no
espaço e pela forma como as pessoas constroem o lugar (HAESBAERT, 2004). Para
que ela seja melhor compreendida, faz-se necessário o entendimento das relações
sociais e culturais que as pessoas estabelecem com os lugares (BONNEMAISON
(1981) apud HOLZER (1997)). Ao utilizar a territorialidade como estratégia para a
determinação do controle, o indivíduo (ou grupo) adquire poder sobre determinado
espaço, por meio da tentativa de influenciar outros indivíduos (SACK (1983) apud
HOLZER (1997)).
Entretanto, o território está submetido à diversos processos, os quais podem ser
responsáveis por desfazê-lo, deixando de existir as relações, apropriações e vivências
sobre determinado espaço. Essa perda do território é chamada desterritorialidade; e
quando há a busca da territorialidade em novos territórios, configura-se a
reterritorialidade, onde novas identidades são construídas baseadas em características do
antigo território, ou seja, em um novo espaço, a princípio desconhecido, inicia-se a
tentativa de estabelecer a construção de um novo território, na maioria das vezes,
baseando-se em características de antigos territórios (CORREA apud SOUZA E
PEDON, 2007). Por fim, há que se salientar que neste artigo não se está considerando os
grupamentos humanos que mantêm identidades e até territorialidades sem o suporte
físico coeso e contínuo, como também, reconhece que os indivíduos levam consigo
valores adquiridos em outros lugares em suas migrações para novas terras, onde se
formarão novas concepções, desde as relações ecológicas e sistêmicas até culturais,
consequentemente, sentimentais e, assim, de lugares.
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3

O OBJETO DE ESTUDO EM DEBATE

O objeto de estudo desse artigo é um empreendimento de interesse social pertencente à
primeira fase do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) localizado em uma
cidade da região sudeste brasileira. Por ser o primeiro a ser implementado na cidade,
esse empreendimento apresenta um maior histórico de ocupação em comparação a
outros existentes, o que permite verificar os transtornos já consolidados.
Caracterizado como Condomínio, o empreendimento apresenta uma única tipologia:
trinta e dois sobrados, cada um possuindo quatro unidades habitacionais, totalizando
cento e vinte e oito. Possui também portaria, área de lazer, área para depósito de lixo,
parque infantil e quatro ruas internas. Localizado na região sul do município, é
pertencente à uma área de fronteira urbana e distancia-se do centro em,
aproximadamente, oito quilômetros (PJF, 2000). Desde sua inauguração, em 2011, o
Condomínio confronta-se com diversas situações relacionadas à precariedade de suas
edificações, muitas delas apresentando patologias diversas, resultando em abandonos e
consequentes invasões.
O critério de seleção das famílias beneficiadas se deu por meio de um sorteio das
pertencentes ao Cadastro Único. Segundo a coordenadora do Núcleo de Projetos Sócio
Habitacionais da Empresa Regional de Habitação do município (2014), essa é a
alternativa atual encontrada para dar resposta à elevada demanda em relação à oferta de
habitações. Esse fato colabora para aproximar indivíduos provenientes de diversos
bairros do município, os quais apresentam grande diversidade cultural, ideológica e
comportamental.
O Condomínio também enfrenta a inadequação familiar, visto que há relatos de famílias
constituídas por até treze pessoas residindo na mesma unidade habitacional. A situação
dos imóveis é crítica, uma vez que são verificadas, além das invasões anteriormente
citadas, aluguéis e repasses. Há relatos e constatações de ocorrência de variados tipos de
violência, sejam elas internas ou externas ao ambiente doméstico. Brigas de gangues,
depredação de alguns imóveis e dos espaços comuns dos empreendimentos, tráfico de
drogas, entre outros, são alguns exemplos. Essas condutas ilícitas são teoricamente
reflexos da tentativa de “territorializar o espaço”, buscando o controle e o poder de um
grupo ou indivíduo sobre os outros (o eu e o não eu presente em todos os seres vivos).
O contexto exposto acima certamente afasta o “sentimento de bairrofilia”, discorrido
por Mello (2012), ao enfatizar que a moradia proporciona a sensação de “apego,
pertencimento, desenvoltura, filiação e bem-estar”, características essas não observadas
nos moradores do Condomínio em estudo. A ausência de vínculo com o espaço vivido é
percebida por meio da verificação de um enorme descuido relacionado aos espaços de
uso coletivo, evidenciando um espaço ausente de significados e valores, dificultando a
efetiva constituição de lugares. O comportamento dos moradores vai ao encontro da
colocação de Tuan (2013), ao relatar sobre o sentimento dos indivíduos que não vivem
em moradias planejadas por elas, onde o ambiente construído não traduz o ideal dos
seus moradores, corroborando para o afastamento dos mesmos.
A pesquisa, ao que parece até este momento, nos faz levantar a hipótese de que os
conflitos sociais são resultantes da falta de identidade entre os moradores e as novas
moradias. Mello (2012) afirma que a conduta dos indivíduos é influenciada pelo
ambiente que o envolve, seja o mesmo “físico, social ou imaginário”. No caso do
Condomínio, esse fato pode ser percebido por meio da questão paisagística do território,
entre a cidade e o lugar da unidade arquitetônica, onde não existe a contribuição para a
formação cidadã dos moradores, resultando na ausência de integração desses com o
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bairro e repercutindo na percepção negativa para o espaço. Constata-se a inexistência de
um limite físico para esse espaço (territorialidade), visto que o mesmo é diverso,
apresentando diferentes conflitos e interesses.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Construído para colaborar com a redução do déficit habitacional do município, o
empreendimento em estudo constitui-se como um dos exemplos de que a simples oferta
de habitações de interesse social pode não solucionar os problemas habitacionais dos
municípios, uma vez que podem ser verificados o não cumprimento de diversos
aspectos essenciais, como, por exemplo, possibilitar a adequada instalação e fixação dos
moradores às moradias; sendo indispensável considerar as particularidades que a
habitação de interesse social deve atender para dar resposta à função social.
Faz-se necessário, entre os inúmeros desafios da produção de habitações de interesse
social (HIS) no Brasil, a necessidade de compreensão da dinâmica responsável por
considerar seus territórios como espaços de vivência e da experiência dos moradores
com o entorno dos empreendimentos (SOUZA e PEDON, 2007). Contribuindo para
aumentar as chances de acerto nas atividades de planejar e produzir HIS, torna-se
essencial a consideração dos aspectos relacionados à construção de novas relações e
ordenamento das identidades entre os moradores que vieram de variados lugares e
culturas.
Segundo Leitão (2002): “o sentido de pertinência [grifo dos autores] parece ser o
elemento-chave no processo de identificação que as pessoas expressam com o espaço
em que habitam”. Ao observar o Condomínio em estudo, constata-se a existência de um
espaço intermediário entre o interior doméstico e a cidade, apresentando-se como um
território em disputa, isto é, ainda não socialmente e culturalmente configurado pela
nova comunidade em formação. Nesse sentido, ocorreu nesse condomínio um processo
que identificamos na teoria como de desterritorialização e está em curso a
reterritorialização da comunidade constituída pelo PMCMV, ocasionando um contexto
social desarmônico no território fisicamente já configurado e hipoteticamente
territorializado para os seus agentes produtores (Estado e construtores), bem como para
o senso comum da sociedade que não vive nele e que supõem atender a uma
territorialidade em outra escala social (falta de unidade de habitação para baixa renda).
Esses territórios necessitam de atenção, visto que são desprovidos de significados,
sendo assim, impossibilitados de tornar-se novos referenciais.
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RESUMO
O adobe é uma das primeiras técnicas construtivas conhecidas pela humanidade, apesar de antiga, ainda é
utilizada na produção de habitações populares em diversos lugares do mundo, principalmente em zonas
rurais, onde o acesso a materiais de construção e novas tecnologias é restrito. A simplicidade de execução
e o baixo custo são suas principais vantagens para comunidades distantes dos centros urbanos. Ainda que,
suas vantagens técnicas sejam limitadas em relação a outros materiais, são capazes de atender as
necessidades do meio rural, por exemplo, o isolamento térmico, acústico, resistência ao fogo e
sustentabilidade, pois não gera resíduo e não necessita da queima de madeira em seu processo de
fabricação. A técnica apresenta desvantagens, principalmente, quando sujeita às intempéries, como
chuvas e raios solares. Portanto, o objetivo geral deste trabalho é verificar o desempenho de tijolos de
adobe com adições de cinzas de combustão de carvão mineral (CCCM) e fibras de coco, quanto à
resistência à compressão e à durabilidade na presença de água. A parte experimental foi dividida em três
etapas: caracterização dos materiais; produção dos tijolos; e avaliação dos mesmo por meio do ensaio de
resistência à compressão e de durabilidade. Foram moldados tijolos de adobe com adição de 5%, 10%,
15% e 20% de CCCM e tijolos com adição de 1%, 3% e 5% de fibras do coco. Os resultados do ensaio de
resistência à compressão apontam melhor desempenho dos tijolos com adição de CCCM, já no ensaio de
durabilidade na presença de água, os tijolos com fibras do coco apresentam melhores resultados.
Palavras-chave: Adobe, cinza de combustão de carvão mineral, fibras do coco.

ABSTRACT
The adobe is one of the first building techniques known to mankind, and although old, is still used in the
production of affordable housing in many places in the world, especially in rural areas, where access to
building materials and new technologies is restricted. The simplicity of implementation and low cost are
key benefits to communities far from urban centers. Although, technical advantages are limited compared
to other materials, are able to meet the needs of rural areas, for example, thermal, acoustic, fire
resistance and insulation sustainability because it does not generate waste and does not require the
burning of wood in its manufacturing process. The technique has disadvantages, especially when
subjected to the weather, such as rain and sunlight. Therefore, the objective of this work is to verify the
performance of adobe blocks with additions of ash from combustion of coal (CCCM) and coconut fiber,
as the compressive strength and durability in the presence of water. The experimental part was divided
into three steps: characterization of materials; production of the blocks; and evaluation of the same
through the test of compressive strength and durability. Adobe blocks with addition of 5%, 10%, 15% and
20% and KCCM blocks with addition of 1%, 3% and 5% coconut fibers were molded. The test results of
the compressive strength of the blocks indicate better performance with KCCM addition, since the
durability test in the presence of water, the blocks with coconut fibers have the best results.
Keywords: Adobe, ash combustion of coal, coconut fibers.
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1

INTRODUÇÃO

A construção com terra é uma técnica construtiva remota, apontada como uma das
primeiras formas de construção que a humanidade conheceu, que se utiliza de um
material abundante em todo planeta (FREIRE, 2003). Ainda hoje, são várias as técnicas
construtivas em terra usadas em todo o mundo, como por exemplo: taipa de pilão, taipa
de mão (ou pau-a-pique), terra ensacada, adobe ou BTC (bloco de terra comprimida).
Em meio às preocupações atuais voltadas para sustentabilidade, a técnica milenar do
adobe ressurge como uma opção para construção civil em locais distantes dos centros
urbanos (CORRÊA et al, 2006).
No interior do Ceará, o adobe ainda é utilizado como técnica construtiva, na região
norte do estado, nas cidades de Viçosa do Ceará, Camocim, Sobral e entorno, somando
cerca de 30 municípios, onde existem famílias na zona rural que habitam em casas com
mais de 50 anos construídas em adobe. Segundo Carvalho (2012), estas cidades do
interior do estado conservaram sistemas construtivos puros ao longo dos anos, quase
sem intervenções de sistemas construtivos diferentes.
O adobe se apresenta como um material construtivo sustentável e de baixo custo.
Porém, o seu uso, nas construções convencionais brasileiras, foi abandonado por
apresentar algumas desvantagens, principalmente, na presença de água.
Por outro lado, há uma série de técnicas que foram desenvolvidas para melhorar o
desempenho dos adobes. Freire (2003) recomenda o uso de estabilizantes naturais e
industrializados (produtos e subprodutos) como pozolanas, fibras vegetais, betume,
gesso, cinzas de madeira, entre outros. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é
analisar o desempenho de blocos de adobe com a adição de cinzas de combustão de
carvão mineral (CCCM) e fibras de coco, quanto à resistência à compressão e
durabilidade na presença de água.
A CCCM e a fibra do coco são resíduos disponíveis na cidade de Fortaleza-CE, o
primeiro em virtude da usina termoelétrica localizada na região metropolitana com
capacidade de 365 MW de geração de energia, que entrou em atividade em 2012, o
segundo, devido ao alto consumo de coco verde na cidade, que ultrapassa 700 mil
unidades mensais.
2
2.1

REFERENCIAL TEÓRICO
Adobe

Segundo Oliveira (2003), o adobe é uma técnica tradicional de alvenaria, onde a
principal matéria prima é a terra crua. O processo de fabricação do tijolo de adobe
consiste em amassar a terra, deixar descansar por alguns dias e, ainda úmido, colocá-la
em fôrmas, deixando-a secar ao sol. Atualmente, o tijolo também é feito com processo
de secagem à sombra (CARVALHO, 2012).
A resistência à compressão dos tijolos de adobe é satisfatória para realização de
construções com segurança do ponto de vista estrutural. Os estudos de Motta (2004)
revelam que a resistência média do bloco é de 2 MPa. Esse valor é semelhante à
resistência do tijolo cerâmico comum, o que mostra que o sistema é competitivo nesse
aspecto. O tijolo de adobe apresenta também outras vantagens (FREIRE, 2003):
simplicidade de execução, pois não há necessidade de mão de obra qualificada e de
equipamentos específicos; custos de produção dos tijolos praticamente nulos, quando há
barro disponível no local; não gera resíduo e não necessita da queima de madeira;
permite um isolamento térmico e acústico; material resistente ao fogo. Apesar de
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apresentar tais qualidades, o adobe apresenta também desvantagens: a presença de água
pode provocar a desintegração no material e falhas estruturais; apresenta altas taxas de
contração/ expansão, o que leva ao aparecimento de fissuras, quando o material
permanece exposto a condições climáticas variáveis; possui baixa resistência a abrasão;
necessita de manutenção frequente.
Devido às desvantagens que o sistema apresenta foram desenvolvidas ao longo da
história diversas técnicas para estabilizar o tijolo. Os estabilizantes foram divididos em
estabilizantes naturais e industrializados (produtos e subprodutos). Os principais
materiais utilizados como estabilizantes são: naturais - areia e argila, palhas e fibras
vegetais, sumo de plantas, cinza de madeira, sangue fresco de bovino com cal e esterco
de animal; Industrializados – cal, pozolanas, cimento Portland, gesso, silicato de sódio,
entre outros (FREIRE, 2003).
2.2

Cinza de Combustão de Carvão Mineral - CCCM

Segundo Freire (2003), a calcinação do carvão mineral em caldeiras de leito fluidizado é
bastante comum, especialmente na geração de energia termoelétrica.
A maior parte do carvão consumido atualmente em usinas termoelétricas é queimada
em caldeiras de carvão pulverizado. Neste tipo de caldeira, mais de três quartos da cinza
produzida é leve o bastante para ser arrastada com os gases de combustão (cinza leve ou
volante), sendo na sua maior parte coletada por equipamentos de retenção, como
precipitadores eletrostáticos. As cinzas remanescentes são densas o suficiente para não
serem emitidas para a atmosfera e caem, no fundo da caldeira, fundidas em partículas
maiores (cinza pesada ou residuária) (FUNGARO E SILVA, 2002).
Segundo a NBR 12653 (ABNT,2012), cinzas volantes são materiais finamente
divididos, que resultam da combustão de carvão pulverizado ou granulado com
atividade pozolânica. Conforme Mehta (1987), a composição química das cinzas
volantes é determinada pelo tipo de carvão utilizado e pela quantidade de material
incombustível presente no mesmo. Mais de 85% da maioria das cinzas volantes são
formadas pelos elementos silício, alumínio, ferro, cálcio e magnésio. Ainda o mesmo
autor afirma que a cinza volante exibe atividade pozolânica, pois contem silicatos de
alumínio metaestáveis, que reagem com os íons de cálcio em presença de umidade, para
formar silicatos de cálcio hidratado.
2.3

Fibras do coco

As fibras do coco são formadas de celulose, hemicelulose, lignina, pectina, cera e outras
substâncias solúveis em água. O alto conteúdo de lignina permite que a degradação da
fibra de coco ocorra mais lentamente que outras fibras vegetais (HEJAZI et al., 2012).
A vantagem da fibra do coco em relação às demais fibras naturais é a sua maior
durabilidade, pois em relação à resistência à tração e ao módulo de elasticidade esta
apresenta-se em desvantagem, conforme o estudo de Motta e Agopyan (2007) que
comparou fibras vegetais e industrializadas. O seu uso em compósito de terra já é uma
prática advinda desde a antiguidade para evitar fissuras nos solos com alto teor de
argila. Dentre as fibras mais utilizadas como reforço do adobe tem as de sisal, cânhamo,
capim elefante, fibra de coco e fibra de bagaço de cana-de-açúcar (FREIRE, 2003).
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3
3.1

MATERIAIS E MÉTODOS
Solo

O solo utilizado na produção dos blocos de adobe foi coletado de uma escavação no
campus Pici da Universidade Federal do Ceará – latitude: 3º44’27.97” S/ longitude
38º34”31.10” O. O material foi preparado para os ensaios seguindo as orientações da
NBR 6457 (ABNT, 1986). Na tabela 1 são apresentados os resultados da caracterização
do solo.
Tabela 1 – Características físicas da CCCM
Ensaio

Norma

Resultado

Densidade real (Kg/dm³)

ME 093 (DNER, 1994)

2,57

Massa específica aparente seca (g/cm³)

NBR 7182 (ABNT, 1986)

1,850

Umidade Ótima (%)

NBR 7182 (ABNT, 1986)

16

Limite de Liquidez (%)

NBR 6459 (ABNT, 1984)

27

Limite de Plasticidade (%)

NBR 7180 (ABNT, 1994)

14

Índice de plasticidade (%)

NBR 7180 (ABNT, 1994)

13

Fonte: Autores, 2013

A granulometria foi realizada conforme a NBR 7181 (ABNT, 1984). A curva
granulométrica é apresentada na figura 1.
Figura 1 – Curva granulométrica

Fonte: Autores, 2013.

A curva granulométrica apresenta a composição do solo nas seguintes proporções: 53%
de areia, 22% de argila e 24% de silte. O solo apresenta uma aproximação razoável das
proporções recomendadas e se caracteriza como solo adequado para confecção de
tijolos de adobe. Martinez (1979) define a composição ideal para adobe um material
com 20% de argila e 40% a 55% de areia. Hernandez et al. (1983) definem a
porcentagem ideal de areia para os adobes próxima de 50%, silte de 30% e argila, 20%.
3.2

Cinza de Combustão de Carvão Mineral -CCCM

A CCCM é originária da usina Termoelétrica Energia Pecém, localizada na cidade de
São Gonçalo do Amarante-CE. Na tabela 2 são apresentadas as características físicas da
CCCM.
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Tabela 2 – Características físicas da CCCM
Ensaio

Norma

Resultado

Dimensão Máxima Característica (mm) NBR NM 248 (ABNT, 2001)
Módulo de finura
NBR NM 248 (ABNT, 2001)

0,150
0,252

Umidade (%)

NBR NM 24 (ABNT, 2003)

0,6

Massa específica (g/cm3)

NBR NM 23 (ABNT,2001)

2,33

Índice de atividade pozolânica (%)

NBR 5752 (ABNT,2012)

98,95

Fonte: Nobre et al, 2013.

Observa-se que a CCCM apresenta índice de atividade pozolânica superior a 75%, que
de acordo com NBR 5752 (ABNT,2012) é considerado material pozolânico. Tal
característica foi comprovada com o ensaio de difração de raios X. A figura 2 apresenta
o difratograma de raios X da CCCM.
Figura 2 – Difratograma de raios X da CCCM
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O difratograma apresenta um halo amorfo característico de materiais pozolânicos e
compostos cristalinos, identificados como quartzo e hematita. A composição química da
CCCM foi obtida através de espectrometria de fluorescência de raios X. O resultado da
análise química é mostrado na tabela 3.
Tabela 3 – Composição química da CCCM
Elemento

(%)

Elemento

Massa

(%)

Elemento

Massa

(%)

Elemento

Massa

(%)
Massa

Si

42,906

Fe

27,067

Al

12,029

Ca

7,2544

K

5,4758

Ti

2,3774

S

1,5991

Sr

0,3103

Cl

0,3043

Mn

0,2417

Zn

0,1640

Cr

0,1365

Ni

0,1347

Fonte: Nobre et al, 2013.

Os elementos silício, ferro e alumínio representam 82% da composição da amostra, os
demais elementos somam 18% do total.
3.3

Fibras do coco

As fibras de coco foram cedidas pela unidade de beneficiamento de casca do coco verde
da EMPRAPA-CE. Para obter informações sobre a forma das fibras, uma amostra foi
analisada através microscopia ótica para obtenção do diâmetro e o comprimento foi
3037

medido por paquímetro. Na figura 4 apresenta-se imagens da microscopia ótica das
fibras.
Figura 3 – Microscopia ótica das fibras do coco

Fonte: Autores, 2013

Conforme a figura 4 foi observada diversas variações do diâmetro ao longo do seu
comprimento, com isso, o índice de forma (divisão do comprimento da fibra pelo seu
diâmetro) se torna variável. Não foi possível obter uma relação linear entre diâmetro e
comprimento.
A massa específica da fibra do coco é igual a 0,97 g/cm³, obtido através da NBR NM 52
(ABNT,2002), realizando-se adaptações para este material. A realização do ensaio
seguiu a seguinte ordem de procedimentos: 1) selecionou-se a fibra seca cortando-a em
tamanhos pequenos de aproximadamente 4 cm; 2) pesou-se duas porções de fibra com
massa de 10 g; 3) inseriu as amostras em dois frascos distintos e pesou-se. Depois
deixou-se durante 16h no frasco em repouso na água; 4) retirou-se a fibra do frasco para
secá-la em estufa à (105 ± 5) °C até massa constante (± 0,1 g). Foi resfriado à
temperatura ambiente em dessecador e pesado novamente.
3.4

Fabricação dos tijolos de adobe

O processo de fabricação dos tijolos de adobe foi realizado manualmente, segundo a
metodologia indicada por Carvalho (2012), com seguinte sequência: confecção das
fôrmas; amassamento da terra; preparação e moldagem do material; desmoldagem dos
tijolos; processo de secagem.
As formas foram executadas de madeira sem fundo com fórmica no seu interior para
facilitar a desforma nas dimensões de 0,30 m de comprimento, 0,15 m de largura e 0,08
m de altura. Foram moldados blocos com adição de CCCM com os teores de 5%, 10%,
15% e 20% em volume. Os blocos com adição de fibras do coco foram moldados com
os teores de adição de 1%, 3% e 5%, também em volume. Os percentuais utilizados
foram determinados com base em experimentos de Freire (2003) com adição destes
materiais em compostos cimentícios.
3.5

Ensaio de resistência à compressão

A verificação de resistência à compressão foi adaptada da norma utilizada para tijolos
de solo- cimento para alvenaria NBR 8492 (ABNT, 2012). Foram rompidos dois corpos
de prova para cada traço no 24º dia após sua fabricação.
3.6

Ensaio de durabilidade na presença de água

O ensaio de durabilidade foi realizado para analisar o comportamento do tijolo de adobe
perante exposição à chuva durante um determinado período. Baseou-se no método
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desenvolvido por Ferreira e Silva (2009), que expõe os tijolos à chuva por determinado
período de tempo. Neste trabalho esse processo foi acelerado.
O ensaio se propõe a simular o efeito da chuva durante um dia sobre o adobe. Para isso
obteve-se dados da estação pluviométrica da Funceme – posto do Pici, dos últimos 40
meses, chegando ao valor de 3,7 mm de precipitação diária (FUNCEME, 2013). Com os
dados da vazão de um chuveiro comum e a área do bloco calculou-se tempo necessário
para o chuveiro gerar o volume de água correspondente, sendo igual a 27,29 segundos.
O equipamento para simular a chuva consiste em um chuveiro suspenso ligado a uma
mangueira. Aliado a este, tem-se um aparador para o tijolo, feito com uma tela metálica,
este serve para permitir que o barro carreado pela água não se acumule sob o bloco.
Figura 4 – Ensaio de durabilidade

Fonte: Autores, 2013

Após o equipamento montado, o volume e o tempo de água calculado, separou-se dois
blocos de cada traço e colocou-os na estufa durante 24 horas. Os blocos secos são
pesados e colocados sobre a tela, então liga-se o chuveiro. Após o tempo previsto no
equipamento, os blocos são colocados em estufa por 24 horas. Por fim são pesados
novamente. Com a diferença de massa dos tijolos pode-se analisar quanto cada tijolo
perdeu em massa.
4
4.1

RESULTADOS
Resistência à compressão

Os resultados obtidos no ensaio são apresentados no gráfico da figura 5.
Figura 5 – Gráfico dos resultados do ensaio de resistência à compressão

Resistência à compressão (Mpa)
3,5
3
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2
1,5
1
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Fonte: Autores, 2013.

A NBR 8492 (ABNT, 2012) estipula que a média de resistência à compressão dos
tijolos maciço de solo-cimento para alvenaria deve ser no mínimo 2,0 MPa. O tijolo de
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adobe utilizado como referência obteve média de 2,5 MPa. Os tijolos com adição de
CCCM apresentaram valores médios superiores, sendo: 3 MPa; 2,9 MPA; 2,7 MPa e 2,5
MPa para os respectivos valores de adição 5%, 10%, 15% e 20%.
Os tijolos adicionados de fibra do coco apresentaram resultados abaixo do mínimo
exigido pela NBR 8492 (ABNT, 2012) e da média apresentada pelo adobe de
referência. Os valores médios obtidos pelo adobe com fibras do coco foram 2 Mpa; 1,6
Mpa e 1,8 Mpa para os teores de substituição de 1%, 3% e 5%, respectivamente.
4.2

Ensaio de durabilidade na presença de água

Os resultados do ensaio de durabilidade na presença de água são apresentados no
gráfico da figura 6.
Figura 6 – Gráfico dos resultados do ensaio de durabilidade

Fonte: Autores, 2013.

O adobe de referência obteve uma perda média de massa de 0,52%, enquanto que os
tijolos adicionados de CCCM apresentaram os seguintes valores 0,78%, 8,03%, 1,24% e
0,31% para os percentuais de adição de 5%, 10%, 15% e 20%, respectivamente. Os
tijolos adicionados de fibras do coco obtiveram uma perda média de 0,34%, 0,92% e
0,47% para os percentuais de adição de 1%, 3% e 5%, respectivamente.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do desempenho do adobe com adição de CCCM nos teores de adição de 5% e
10% apresentaram ganhos na resistência à compressão em relação aos tijolos de
referência com valores médios de 18,6% e 14,34%, respectivamente. Já no teste de
durabilidade estes apresentaram piores desempenho com maior perda de massa. Os
tijolos com adição de 10% de CCCM apresentou um resultado de grande variação em
relação aos demais, possivelmente por erros decorridos no ensaio. Ainda no quesito
durabilidade o adobe com adição de 20% de CCCM apresentou os melhores resultados,
ou seja, menor índice de perda de material, porém no ensaio de resistência à
compressão, teve uma perda média de 2,71% em relação aos tijolos de referência.
Os tijolos com adição de fibras do coco apresentaram resultados abaixo do valor
mínimo exigido em norma e inferiores aos valores obtidos nos blocos de referência.
No ensaio de durabilidade os tijolos com adição de fibra apresentaram bom desempenho
sem grandes variações entre os índices. Em relação à média do adobe de referência, a
média do adobe com 1% de fibra apresentou um ganho de 18% de conservação de
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massa. A média do adobe com 5% de fibra apresentou ganho de 0,05%, já a média dos
blocos de 3% apresentou resultado inferior à média dos tijolos de referência.
No processo de moldagem dos tijolos, observou-se maior dificuldade na execução dos
adobes com adição de fibras, quanto maior o percentual de adição, maior a dificuldade
em manusear o compósito. Os tijolos com adição de CCCM apresentaram melhor
trabalhabilidade para moldagem, assim como, apresentou um endurecimento mais
rápido no processo de cura.
Vale ressaltar que o ensaio de resistência à compressão foi adaptado da NBR 8492
(ABNT, 1984) para tijolos maciços de solo-cimento, pois não existe norma específica
para tijolos de adobe. Em virtude de limitação técnica foram utilizados apenas dois
corpos de prova para cada tipo de tijolo produzido, portanto, para futuros trabalhos
recomenda-se a quantidade sugerida em norma. Outro aspecto a ser observado é a
proximidade dos resultados entre os corpos de prova testados, embora, tenha-se
verificado perdas e ganhos em relação à média estipulada em norma e ao adobe de
referência, não foram suficientes para caracterizar que material pode oferecer melhores
condições de uso, portanto, pode-se considerar que os materiais possuem desempenhos
semelhantes.
No ensaio de durabilidade realizado por Ferreira e Silva (2009), os tijolos foram
expostos durante alguns meses aos agentes climáticos, em ambiente natural, até
observar-se a desagregação total do material do tijolo. Através da adaptação realizada
neste estudo, pode-se estimar o tempo de desagregação total do material, de acordo com
índices pluviométricos da região, que ocorreria em 6,41 meses para o tijolo de
referência, para os tijolos com CCCM ocorreria em: 4,2 meses; 0,4 meses; 2,6 meses e
10,7 meses, respectivamente, para os tijolos com 5%, 10%, 15% e 20% de percentual de
adição. Para os tijolos com fibras de coco, pode-se estimar: 9,8 meses; 3,6 meses e 7,0
meses, para os adobe com 1%, 3% e 5% de adição, respectivamente. Observa-se que o
resultado deste ensaio é condicionado ao clima da região onde o estudo é realizado e
oferece apenas uma estimativa de durabilidade do produto.
A utilização de CCCM e fibras do coco para reforçar blocos de adobe pode ser viável
em comunidades rurais. A CCCM pode garantir maior resistência aos blocos e devem
ser melhor protegidas do contato com água. As fibras do coco garantem menor desgaste
com a presença de água. Para evitar o contato direto com as águas das chuvas,
recomenda-se construções com alpendres alargados em todo o perímetro da residência,
arquitetura típica das zonas rurais no Brasil, assim como, o revestimento das paredes
para redução da vulnerabilidade à ação do intemperismo.
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RESUMO
Nas últimas décadas, os municípios brasileiros têm incorporado, nas discussões sobre o desenvolvimento
urbano, temas relacionados à mobilidade urbana e à sustentabilidade. Entretanto, nos últimos doze anos,
constatou-se um aumento significativo na frota de veículos (automóveis e motocicletas) no país. Este
fator, associado às políticas públicas de desenvolvimento urbano e de transportes adotadas no país, tem
contribuído para a redução dos índices de mobilidade urbana, e consequentemente, na deterioração da
qualidade de vida. Diante desta realidade, este artigo tem como objetivo identificar se os municípios de
médio porte do Estado de São Paulo, neste caso, o município de Marília, está implantando ações para
incentivar a utilização de modos de transporte mais sustentáveis. Neste artigo foram utilizados os
seguintes métodos: consulta à legislação vigente (Federal, Estadual e Municipal) sobre o tema mobilidade
urbana sustentável e levantamento fotográfico. Os resultados conduziram às seguintes conclusões: i) as
esferas federal e estadual tem se preocupado em propor políticas públicas relacionadas ao tema
mobilidade urbana sustentável; ii) o município de Marília possui muitos projetos sobre o assunto, mas
ainda não implantou medidas efetivas para ampliar a utilização dos modos de transportes mais
sustentáveis, tais como: a pé, bicicleta e transporte coletivo, e assim minimizar seus problemas de
mobilidade. A partir do diagnóstico realizado, o município pode formular e implantar ações a curto,
médio e longo prazos para incentivar a utilização dos modos de transporte mais sustentáveis.
Palavras-Chave: Mobilidade urbana sustentável, Políticas públicas, Modos de transportes sustentáveis.

ABSTRACT
Over the last decades, the Brazilian cities have incorporated discussions about urban development
related to urban mobility and sustainability issues. However, the past twelve years, there was a
significant increase in number of vehicles (automobiles and motorcycles) in Brazil. This problem,
combined with public policies for urban development and transportation adopted in Brazil has
contributed to reduce the urban mobility index, and consequently the deterioration of quality of life. Face
of this reality, this paper aims to identify if the middle-sized cities of São Paulo, in this case the Marilia,
is implementing actions to encourage the use of more sustainable transport modes. In this paper the
following methods were used: consult the current legislation (Federal, State and Municipal laws) about
the sustainable urban mobility and photographic survey. The results have conducted to the following
conclusions: i) the federal and state levels has been concerned to propose public policies related to the
theme sustainable urban mobility; ii) the Marília city has many projects about this theme, but not yet
implemented effective measures to increase the use of more sustainable modes of transport, such as
walking, cycling and public transport, and thus minimize their mobility problems. The diagnosis
presented in this paper allows us to say that the municipality can formulate and implement actions in the
short, medium and long term to encourage the use of more sustainable modes of transport.
Keywords: Sustainable urban mobility, Public police, Sustainable transport modes.
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1

INTRODUÇÃO

A partir da década de 1950, verificou-se um crescimento constante e significativo no
número de carros no tráfego urbano. O automóvel tem sido o principal meio de
transporte nos países industrializados. O aumento do volume e no uso de veículos
individuais motorizados no cotidiano das cidades tem contribuído para a diminuição da
sustentabilidade, gerando impactos ambientais, sociais e econômicos no sistema de
transporte (MAGAGNIN, 2008; 2014).
Na última década, as cidades brasileiras têm vivenciado um crescimento no número de
veículos individuais motorizados (automóveis e motocicletas) em circulação. No Brasil,
o aumento da frota neste período foi de 255,7%, enquanto que o aumento de veículos
em circulação foi de 220,6% e de motos foi de 472,6%. A frota em circulação no Estado
de São Paulo cresceu 216,4%; o número de veículos aumentou em 198,1%, enquanto
que o de motos o aumento foi de 378%. Este fenômeno é reflexo do aumento do poder
aquisitivo das pessoas, da deficiência no transporte público e na política federal de
incentivo a aquisição de veículos privados (automóveis e motos) através de isenções de
impostos e facilidades financeiras (MAGAGNIN, 2014; VASCONCELLOS et al, 2011).
Diante desta realidade, as cidades adaptaram toda a sua infraestrutura para atender a esta
demanda crescente da frota. O sistema viário foi ampliado para garantir a fluidez no
trânsito. O incentivo à utilização dos transportes mais sustentáveis foi deixado para um
segundo plano; assim como as ações (investimentos e projetos em infraestrutura) que
pudessem contribuir para o aumento na utilização de modos de transporte individual não
motorizado e coletivo (MAGAGNIN, 2008; 2014).
O aumento da frota e seu reflexo na infraestrutura urbana, também têm gerado impactos
negativos nas cidades de médio porte. Neste sentido, buscamos identificar, neste artigo,
se o município de Marília (cidade de médio porte paulista) está implantando ações para
incentivar a utilização de modos de transporte mais sustentáveis e assim contribuir para
a mobilidade urbana sustentável.
2

METODOLOGIA

A metodologia utilizada consistiu de pesquisa documental, observações in loco e
registro fotográfico. A pesquisa documental foi embasada no estudo sobre as legislações
federal, estadual e municipal sobre mobilidade urbana sustentável, cujo enfoque baseouse nos temas relacionados aos modos mais sustentáveis como modo a pé
(acessibilidade), bicicletas (ciclovias), transporte público (ônibus), nas normas técnicas
brasileiras de acessibilidade e no plano diretor do município de Marília. As observações
em loco e os registros fotográficos tiveram por finalidade identificar como o município
tem implantado infraestrutura adequada para os modos de transportes mais sustentáveis
levando-se em consideração as leis e normatizações técnicas brasileiras.
3

A POLÍTICA BRASILEIRA REFERENTE À MOBILIDADE URBANA
SUSTENTÁVEL

O meio de transporte mais utilizado nas cidades brasileiras, incluindo as de porte médio,
tem sido o modo individual motorizado. A adoção deste meio de transporte foi
viabilizada pelos seguintes motivos: grande extensão territorial das cidades e uma
suposta facilidade nos deslocamentos e investimentos em infraestrutura. No entanto,
esta dependência no uso do automóvel tem causado um círculo vicioso nas cidades, pois
a expansão do perímetro urbano (com a construção de novos bairros distantes do centro)
tem gerado um número maior de deslocamentos sendo realizados, na maioria das vezes,
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por automóveis. Este aumento no número de veículos, por sua vez, gera um aumento na
demanda por infraestrutura para comportar este aumento de carros nas vias.
Esta expansão da cidade, e consequentemente, da infraestrutura viária se contrapõe às
premissas da mobilidade urbana sustentável que tem por objetivo proporcionar o acesso
amplo e democrático a todo espaço urbano, priorizando a utilização dos modos de
transportes mais sustentáveis (coletivos e não motorizados), incorporando princípios da
inclusão social e da sustentabilidade ecológica. Entretanto, o modelo de planejamento
urbano adotado por grande parte das cidades brasileiras, inclusive as de porte médio,
está baseado em uma baixa densidade espacial que, além de contribuir para a
dependência no uso do automóvel, tem aumentado os deslocamentos urbanos entre as
áreas destinadas à moradia, ao comércio e aos serviços. Este modelo não tem
contribuído para a efetivação das políticas de mobilidade.
Os municípios brasileiros só poderão aplicar o conceito de mobilidade urbana
sustentável se adotarem um conjunto de políticas de transporte e circulação associadas a
uma nova forma de planejar as cidades.
3.1

AS DIRETRIZES DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Na esfera federal, a Constituição de 1988, define nos Artigos 21 e 30, respectivamente,
quem são os atores responsáveis por propor e executar as políticas voltadas ao
desenvolvimento urbano e de transportes no país. Cabe ao governo federal propor
diretrizes para as políticas públicas, no caso deste artigo, voltadas à mobilidade urbana
sustentável e aos municípios executá-las (BRASIL, 1998).
O Artigo 5o da Constituição Federal, garante a todos os cidadãos brasileiros o direito de
ir e vir em todo o território. O Artigo 227, parágrafo 2 e o Artigo 244 trazem referências
sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de
transporte coletivo no que tange a acessibilidade e a garantia de acesso às pessoas
portadoras de necessidades especiais.
Até este período, as questões de transporte estavam associadas apenas à implantação de
infraestrutura para os modos motorizados. A atual política nacional para a mobilidade
urbana no Brasil teve sua implantação iniciada com a aprovação do Estatuto da Cidade
no ano de 2001, sendo consolidada em 2003 com a implantação do Ministério das
Cidades. O foco principal desta política está pautado na promoção da facilidade dos
deslocamentos das pessoas, na busca da qualidade e preservação ambiental e na garantia
de acessibilidade universal urbana.
Para subsidiar a implantação de políticas públicas voltadas à mobilidade urbana
sustentável, o Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Transporte e da
Mobilidade Urbana (SeMob) definiu as seguintes estratégias para o planejamento da
mobilidade nos municípios: i) diminuir a necessidade de viagens motorizadas; ii)
repensar o Desenho Urbano; iii) repensar a circulação de veículos; iv) desenvolver os
meios de transportes não motorizados; v) reconhecer a importância do deslocamento de
pedestres; vi) propiciar mobilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com
restrição de mobilidade; vii) priorizar o transporte coletivo; viii) considerar o transporte
hidroviário; e ix) estruturar a gestão local. Estes princípios visam promover a integração
entre as políticas de transporte, trânsito e planejamento urbano nos municípios
brasileiros (MAGAGNIN, 2008).
Com o objetivo de incentivar os meios de transportes não motorizados, a SeMob
desenvolveu dois projetos para a Política Nacional de Mobilidade Urbana: o Programa
Brasil Acessível e o Programa Bicicleta Brasil.
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O programa brasileiro de acessibilidade urbana - Brasil Acessível foi divulgado em
julho de 2004 e tem por objetivo estimular os governos municipais e estaduais a
desenvolverem ações que garantam a acessibilidade às pessoas com restrições de
mobilidade nos sistemas de transportes, nos equipamentos urbanos e na circulação em
áreas públicas. Este programa visa estimular os municípios a elaborarem os Planos
Municipais de Acessibilidade (BRASIL, 2007).
O programa brasileiro de mobilidade por bicicleta - Bicicleta Brasil foi lançado no ano
de 2007. Ele tem por objetivo inserir e ampliar o transporte por bicicleta nos
deslocamentos urbanos; promover sua integração junto aos sistemas de transportes
coletivos, visando reduzir o custo dos deslocamentos, principalmente da população de
menor renda; estimular os governos municipais a implantar sistemas cicloviários e um
conjunto de ações que garantam a segurança de ciclistas nos deslocamentos urbanos;
difundir o conceito de mobilidade urbana sustentável, estimulando os meios não
motorizados de transporte, inserindo-os no desenho urbano (BRASIL, 2007).
Além destes dois programas, a SeMob tem contribuído para a mobilidade urbana
sustentável com os seguintes programas: i) Programa de apoio a projetos de sistemas de
circulação não motorizados; ii) Programa de infraestrutura para a mobilidade urbana
(Pró-Mob), que apoia a implantação de infraestrutura para a circulação não motorizada
(bicicleta e pedestre); e iii) Programa Pró-Transporte que permite o financiamento de
infraestrutura para o transporte coletivo urbano. Estes programas visam contribuir para
mudanças no planejamento e na gestão das políticas de mobilidade urbana nos
municípios brasileiros e assim alterar o padrão de urbanização e circulação garantindo a
sustentabilidade destas cidades.
Com relação à legislação federal e estadual que tratam da questão da mobilidade urbana
sustentável, encontramos ao longo de décadas algumas leis ou normas técnicas
relacionadas à acessibilidade urbana, além de legislação associada aos portadores de
necessidades especiais e aos idosos.
A partir da metade dos anos de 1980, as discussões sobre acessibilidade se
intensificaram, como resultado dos debates que estavam ocorrendo no cenário
internacional. Neste período foi aprovada a primeira norma técnica brasileira sobre
acessibilidade - NBR 9050/1985. Em 2004, essa norma foi revisada, sendo
acrescentadas novas diretrizes projetuais para proporcionar aos cidadãos o acesso
universal ao ambiente construído.
No ano 2000, o Governo Federal publicou duas importantes leis sobre acessibilidade: a
Lei 10048/2000 e a 10098/2000. A Lei 10048/2000 refere-se ao atendimento prioritário
às pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos e a acessibilidade nos veículos.
A Lei 10098/2000 estabelece normas gerais e critérios para a promoção da
acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, nas
edificações de uso ou coletivo, nas edificações de uso privado, nos sistemas de
comunicação e sinalização (BRASIL, 2000).
Estas duas leis foram regulamentadas apenas no ano de 2004, com a publicação do
Decreto Federal 5296/2004. Este decreto regulamenta e define prazos para aplicação da
acessibilidade para as edificações públicas ou de uso público (prazo até junho/2007) e
de uso privado (até dezembro/2008). Ele aborda os seguintes temas: aprovação de
projetos arquitetônicos e urbanísticos, de comunicação e informação, de transporte
coletivo, execução de qualquer tipo de obra, quando tenham destinação pública ou
coletiva, outorga de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer
natureza, aprovação de financiamento de projetos com a utilização de recursos públicos
(convênio, acordo, ajuste, contrato ou similar) e concessão de aval da União na
3046

obtenção de empréstimos e financiamentos internacionais por entes públicos ou
privados. Ele regulamenta as sanções administrativas, cíveis e penais que podem ser
aplicadas no caso da não utilização destas normas no prazo estabelecido pela Lei.
Outro item a ser destacado, neste Decreto, refere-se ao Programa Nacional de
Acessibilidade. Ele traz definições sobre as ações a serem realizadas por Estados e
Municípios para a elaboração de estudos e diagnósticos sobre a acessibilidade no país.
Em 2012, foi sancionada a Lei Nº 12587/2012, que tem como objetivo dar diretrizes e
definir a Política de Mobilidade Urbana para todo o território brasileiro. Esta lei traz a
definição da Política Nacional de Mobilidade Urbana como sendo um instrumento da
política de desenvolvimento urbano. Ela tem por objetivo integrar os diferentes modos
de transporte, e melhorar a acessibilidade e mobilidade de cargas nos municípios. O
Artigo 6º da referida Lei define que os transportes não motorizados devem ser
priorizados sobre os motorizados e o transporte público coletivo em detrimento ao
individual motorizado. Também menciona sobre o incentivo à pesquisa no
desenvolvimento de uso de energias renováveis e menos poluentes.
Na esfera estadual, o governo de São Paulo, publicou a Lei 11263/2002, que estabelece
normas e critérios para a promoção da acessibilidade para pessoas deficientes ou com
mobilidade reduzida. Esta lei determina a remoção de obstáculos, barreiras físicas e
arquitetônicas nas calçadas e em áreas públicas, - em construções e/ou reformas.
Esta lei é uma resposta à Lei Federal 1098/2000; nela o governo estadual estabelece
uma data limite de 4 anos (ou seja, até o ano de 2006) para que todos os agentes sob sua
jurisdição se adequem a lei, isto é, implementem as adaptações necessárias, ou
eliminem as barreiras arquitetônicas. Esta lei estabelece um prazo menor que o Decreto
Federal 5296/2004. A lei estadual traz um avanço aos portadores de necessidades
especiais, pois garante a estas pessoas o direito de livre acesso a cidade.
Em 2008, o governo estadual compilou as 46 leis de acessibilidade existentes,
promulgando a Lei 12907/2008 cujo conteúdo aborda os vários aspectos sobre a
mobilidade de pessoas com deficiência, facilitando sua implementação.
Com relação ao transporte por bicicleta, o Estado de São Paulo promulgou a Lei
Estadual Nº 12286/2006 que institui a Política de incentivo ao uso da bicicleta no
Estado. Seu objetivo é promover o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, por
meio da priorização do transporte coletivo e não motorizado; possibilitando, assim, a
redução do uso do automóvel nas viagens de curtas distâncias. Essa lei traz, entre outras
medidas, a eliminação de barreiras urbanísticas aos ciclistas e usuários de cadeira de
rodas; a implementação de infraestrutura para bicicleta, ciclovia e ciclofaixa, sinalização
e bicicletários; a integração entre bicicleta e sistema de transporte público existente; e a
promoção de campanhas educativas para o uso da bicicleta (SÃO PAULO, 2006).
Com o processo de descentralização fiscal, administrativa e política do Estado,
instituído no Brasil a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o Governo
Federal tornou-se o órgão responsável por propor e apoiar às políticas de promoção da
mobilidade sustentável, deixando para os municípios a responsabilidade pela tomada de
decisão local, ou seja, executar as ações propostas por estas políticas.
4

A POLÍTICA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL EM MARÍLIA

Marília é uma cidade de médio porte, localizada na região centro-oeste do Estado de
São Paulo. Segundo projeções do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
a população da cidade está estimada em 228.618 habitantes (IBGE, 2014).
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O município apresenta uma alta taxa de população urbana - 95,51%, se comparada com
a média estadual, que é de 95,94 %. A taxa de crescimento populacional de Marília é de
0,73% ao ano, ficando um pouco abaixo da taxa estadual, que é de 0,87 (SEADE,
2014). A densidade demográfica municipal é de 189,17 habitantes/km2. Esta taxa é
maior que a estadual (170,43 habitantes/km2), o que representa uma grande
concentração de pessoas na área urbana (SEADE, 2014). Estes dados mostram que o
grau de urbanização na cidade é muito alto, se comparado aos dados de sua região e está
pouco abaixo do grau de urbanização do Estado de São Paulo.
Entretanto, este índice de urbanização ou ocupação do solo urbano, não reflete a
realidade do município de Marília por inteiro. Em função da política de uso e ocupação
do solo, esta densidade pode variar consideravelmente de acordo com o bairro estudado.
Em algumas regiões da cidade este índice é maior em função da intensa ocupação do
solo urbano e da verticalização. Em outras regiões da cidade observa-se uma situação
oposta. Estas duas realidades são consequência dos vazios urbanos e da especulação
imobiliária existente no município.
Segundo Magagnin (2014) nos últimos doze anos a frota municipal teve um aumento de
215,8% e, com relação ao número de automóveis, este crescimento foi de 193,6% e em
relação as motocicletas este percentual foi de 336,9%. Em 2001 a frota municipal era de
64.769 veículos, sendo 48.880 automóveis e 11.065 motocicletas. Em dezembro de
2013 a frota municipal era de 139.795 veículos, sendo que, deste total havia 94.619
automóveis e 37.275 motocicletas. Estes valores indicam que o número de habitantes
por veículo (Índice 1), o número de habitantes por automóvel (Índice 2) e o número de
habitantes por motocicleta (Índice 3), aumentou significativamente neste período.
Em 2001, o Índice 1 calculado era de 3,05 hab/veic, no ano de 2013 este número caiu
para 1,55 hab/veic. Com relação ao número de habitantes por automóvel (Índice 2) os
valores encontrados em 2001 era de 4,04 hab/auto e em 2013, 2,29 hab/auto. No cálculo
do número de habitantes por motocicleta (Índice 3) no ano de 2001 foi encontrada a
relação de 17,83 hab/moto e em 2013 o índice encontrado foi de 5,81 hab/moto. Estes
resultados mostram que o município possui um alto grau de dependência em relação ao
transporte individual motorizado, o que indica a falta de políticas públicas associadas à
mobilidade sustentável no município.
No que se refere a política de acessibilidade, o município vem adotando algumas
medidas para tornar os principais eixos viários da região central do município acessível
aos portadores de necessidades espaciais. No entanto, há espaços de uso público que
precisam ser adaptados de acordo com as normas técnicas de acessibilidade para serem
utilizados por todos os usuários da cidade.
Em relação à utilização da bicicleta, observou-se que os ciclistas utilizam o sistema
viário principal para se deslocarem na cidade. De acordo com dados da Câmara
Municipal, o município aprovou em 2008 a implantação da primeira ciclovia
(denominada Waldir Coneglian) na cidade. Entretanto, ela ainda não foi implantada. Em
abril de 2014 foi inaugurada uma ciclofaixa de lazer, para estimular o ciclismo de lazer
aos domingos, na Avenida das Esmeraldas.
Com relação ao transporte público, a frota municipal é 100% acessível, o que significa
que o município já está atendendo ao prazo definido por lei federal (para 2014). Todos
os veículos dispõem de equipamento elevatório para cadeira de rodas e nichos internos
para sua fixação. Os ônibus apresentam também opção de assento dobrável, e banco
para obesos, conforme previsto pelas normas que regulamentam o setor. Há assentos
preferenciais para idosos, gestantes e pessoas com limitações físicas; eles são
sinalizados com adesivos de orientação. Com relação à emissão de poluentes, os ônibus
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são equipados com motores eletrônicos que permitem uma menor emissão de poluentes
(conforme determinação do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA).
4.1

A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E SEU REBATIMENTO NO ESPAÇO
URBANO

O município de Marília trata dos temas relacionados à mobilidade urbana sustentável
nas seguintes leis: Lei No 13/1992; Lei No 42/1992; Lei No 7009/2009; Lei No
7019/2009; Lei No 7514/2013 e a Lei 480/2006.
A primeira lei municipal a tratar de um assunto relacionado à mobilidade urbana no
município foi a Lei Complementar No 13/1992 que se refere ao Código de Posturas do
Município. O único tema abordado nesta Lei refere-se à acessibilidade. Entretanto, ele
traz poucas informações que possam contribuir efetivamente para esta questão; pois no
país esta temática ainda está pouco disseminada.
A Lei Complementar No 42/1992, que instituiu o Código de Obras e Edificações do
Município de Marília, traz maiores contribuições para a acessibilidade no município. O
Artigo 2º desta lei prevê a necessidade de se utilizar uma normatização técnica para que
os portadores de necessidades especiais, idosos e gestantes possam acessar as
edificações.
O Artigo 17 da referida Lei aborda as formas de construção dos passeios públicos na
cidade. Ele traz informações técnicas sobre o tipo de isso a ser utilizado, largura mínima
(1,50m), declividade e rebaixamento de guias. Para calçadas com largura superior a
2,50m prevê-se a implantação de uma faixa de permeabilidade do solo. Estes
recomendações estão presentes, atualmente nas normas técnicas de acessibilidade.
Com relação à acessibilidade nas edificações, a Lei No 42/1992, os Artigos 45 e 46
trazem informações sobre a largura mínima para rampa de acesso à edificação e a
disposição de elevadores para os portadores de necessidades especiais (MARÍLIA,
1992b). O Artigo 54 prevê a destinação de vagas de estacionamento para portadores de
necessidades especiais nas edificações de uso público.
No ano de 2009 foram aprovadas as Leis 7009/2009 e 7019/2009 que tratam
respectivamente, da obrigatoriedade da instalação de sinalização tátil, sonora e visual,
nos prédios municipais; e da adaptação física nos condomínios residenciais
multifamiliares. Estas duas leis mencionam que a norma técnica NBR 9050/2004 deve
ser utilizada como diretriz para os referidos projetos de adaptação ou construção. Estas
leis também não mencionam prazos para implantação ou sanções no caso de seu não
cumprimento.
Com relação à acessibilidade no transporte público, a Lei 7514/2013 permite que
pessoas com mobilidade reduzida, usuários de órtese, prótese ou outro meio auxiliar de
locomoção e pessoas obesas não passem em catracas, roletas ou borboletas nos ônibus
urbanos. Estes usuários poderão acessar o transporte coletivo através dos locais de saída
dos ônibus.
Outra legislação consultada sobre o tema abordado neste artigo referiu-se a Lei
Complementar nº 480/2006. Ela instituiu o Plano Diretor de Marília. Este plano prevê
em seu Artigo 2º que o município deve adotar como princípio o desenvolvimento
sustentável. Ele possui uma seção específica para tratar dos assuntos relacionados à
mobilidade urbana – Artigos 11 a 23. O Artigo 11 traz diretrizes sobre a mobilidade no
município. Esta lei prevê que o município deve garantir a circulação e o deslocamento
de pessoas e veículos em todo o território. Este artigo define quais são os principais
elementos do sistema de mobilidade urbana para o município: Estrutura viária;
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Interligações regionais; Interligações urbanas; Denominação e identificação de todos os
logradouros públicos; Acessibilidade; Transporte coletivo urbano; Transporte coletivo
especial para pessoas com deficiência; Ciclovias; Pólos geradores de tráfego; Centrais
de carga e abastecimento; Plano Viário Rural; e o Plano Diretor de Mobilidade.
Para analisar a questão da mobilidade urbana sustentável, destacamos os Artigos 15, 16,
19 e 22, que tratam, respectivamente, da Acessibilidade dos pedestres, do Transporte
Coletivo Urbano; de Ciclovia, e da elaboração do Plano Diretor de Mobilidade. Com
relação à acessibilidade, o texto menciona que o município deve priorizar o
deslocamento de pedestres; em especial das pessoas com necessidades especiais ou
mobilidade reduzida. Para isto, traz uma série de procedimentos que devem ser
implantados nos passeios públicos (como rampas em ruas arteriais e coletoras, e
implantação de semáforos sonoros), atendendo aos princípios do Desenho Universal.
O Artigo 15 prevê que as regras de acessibilidade devem estar presentes no Código de
Posturas do município; no entanto, esta lei é do ano de 1992 e não traz diretrizes
específicas sobre acessibilidade como na norma técnica NBR 9050/2004. Até o início
do ano de 2014, não houve qualquer reformulação do código de posturas.
Após oito anos da aprovação do plano diretor, ainda é possível constatar problemas de
acessibilidade na área central (ver Figuras a seguir). Tanto no plano diretor quanto nas
demais legislações de acessibilidade não foi possível identificar qualquer diretriz para a
acessibilidade nos bairros. No entanto, é comum encontrarmos situações que impedem o
deslocamento de pessoas nas áreas mais periféricas das cidades. Dentre estes problemas
citamos: inadequação e mau estado de conservação do piso; desníveis abruptos entre o
passeio e as rampas de garagem; largura da calçada; instalação inadequada de
equipamentos urbanos; e mobiliário urbano inadequado obstruindo as calçadas.

Figura 1 – Rampas

Figura 2 – Rampas

Figura 3 – Largura

Fonte: dos autores (2014).
Com relação ao transporte coletivo urbano, o Artigo 16 traz diretrizes para implantação
de novas rotas de transporte coletivo na cidade. No entanto, não foram encontradas
medidas efetivas relacionadas à priorização do transporte público no município.
O Artigo 19 menciona que o município deverá criar um sistema de ciclovias para atender
ao programa de transporte alternativo sustentável. Entretanto, apenas no ano de 2014,
que município implantou a 1ª ciclofaixa de lazer, sendo que seu funcionamento ocorrerá
apenas aos domingos. A inserção da bicicleta nos deslocamentos diários deve ser
utilizada pelos planejadores como um elemento para implementar o conceito de
mobilidade urbana sustentável e assim melhorar a qualidade de vida nas cidades.
Ainda com relação à mobilidade urbana sustentável, o Artigo 22 do plano diretor
determina ao município, um prazo de 24 meses, para que se elabore o plano diretor de
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mobilidade. Este artigo determina os estudos e projetos que devem fazer parte deste
plano. Dentre eles destacamos: projetos para ciclovias, estudos de viabilização para
instalação de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), projetos de novos corredores viários, e
estudo e projetos para transportes alternativos. Até o início do ano de 2014, não havia
qualquer informação sobre a elaboração deste plano diretor no município.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os espaços de uso público no município de Marília, assim como de outras cidades,
apresentam muitos problemas relacionados à mobilidade urbana sustentável. Embora o
país tenha leis em todas as esferas públicas voltadas a esta questão, ainda não é possível
encontrar muitos reflexos destas leis nos municípios brasileiros.
Os dados da frota municipal de Marília, apresentados neste artigo, comprovam a
crescente dependência do transporte individual motorizado. Estes dados vêm enfatizar
um problema crescente das cidades de médio porte brasileiras, que está associado à falta
de implantação de políticas públicas de incentivo aos modos de transportes mais
sustentáveis em detrimento do transporte individual motorizado.
Com relação às legislações apresentadas, pode-se afirmar que dentre os três modos mais
sustentáveis, aquele que obteve maior destaque na legislação é o modo a pé. A maioria
das leis municipais aborda (em maior ou menor grau de detalhamento) a questão da
infraestrutura destinada ao pedestre e dos problemas que afetam seu deslocamento no
município, no entanto, muitos espaços de uso público ainda não são acessíveis a todos
os portadores de necessidades especiais, sejam eles, temporários ou definitivos.
Ao observarmos o trânsito nas principais vias da cidade, verificamos que os ciclistas
compartilham a mesma infraestrutura dos demais modos de transporte. O município
ainda não dispõe de infraestrutura adequada à circulação dos ciclistas, com segurança;
há apenas projetos para a construção de ciclovias ou ciclofaixas. Ao analisarmos as leis
municipais sobre este assunto, encontramos uma lei que aprova a implantação de uma
ciclovia na cidade, no entanto, ela não foi implantada.
Com relação ao transporte público também não foi encontrada legislações específicas
que incentive sua utilização, nem mesmo no corpo da lei do plano diretor de 2006.
Embora conste no site do município que 100% da frota é acessível e que os veículos já
atendem a norma do CONAMA sobre a emissão de poluentes, não há indícios de
utilização de outras formas de transporte público que utilize tecnologias menos
poluentes. Há apenas indicativos da necessidade em se realizar estudos de viabilidade
técnica para implantação de VLTs.
Diante do exposto, pode-se afirmar que a esfera federal e estadual tem se preocupado
em propor políticas públicas para implantar programas relacionados à mobilidade
urbana sustentável. Entretanto, os municípios ainda não têm adotado medidas efetivas
para favorecer a mobilidade incorporando os princípios da sustentabilidade na cidade,
principalmente, aquelas relacionadas aos espaços de uso público ou as infraestruturas
urbanas destinadas à circulação de pedestres, de ciclistas e do transporte coletivo. O
estudo de caso realizado em Marília é um reflexo do que está ocorrendo em outros
municípios brasileiros.
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RESUMO
Na construção civil o conceito de sustentabilidade reporta à importância da promoção do desenvolvimento
das atividades econômicas sem que se comprometa o atendimento das necessidades das gerações futuras.
Assim, a sustentabilidade deve ser incorporada nas diversas fases do ciclo de vida da edificação, desde a
concepção até a demolição ou a readequação. As habitações destinadas à população de baixa renda não
devem se mostrar alheias a essas novas exigências de mercado e devem incorporar técnicas que visem
ampliar a sustentabilidade, aplicadas nas dimensões ambientais, sociais e econômicas. O presente trabalho
mostra técnicas de sustentabilidade aplicadas a um empreendimento financiado pelo programa do Governo
Federal Minha Casa Minha Vida orientadas à obtenção do Selo Casa Azul Caixa de sustentabilidade. Além
disso, são propostas outras técnicas de sustentabilidade, de pré-dimensionamento, que poderiam ser
incorporadas ao empreendimento. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho consiste em
pesquisa bibliográfica e aplicação dos conceitos abordados em um estudo de caso. Observou-se que o
empreendimento estudado possui qualificações de sustentabilidade no que diz respeito à qualidade urbana,
na medida em que está inserido harmonicamente no ambiente do seu entorno, possui na sua concepção
elementos que promovem: o aproveitamento da luz e ventilação natural, a melhoria da qualidade de vida
através da preocupação com a criação de ambientes de lazer e áreas verdes, busca pela eficiência energética,
pela conservação e melhor utilização dos materiais e da água e ainda promove a inserção social da
população direta e indiretamente envolvida com o empreendimento. Mesmo com todos esses aspectos já
contemplados no empreendimento, percebe-se que outras práticas ainda poderiam ser incorporadas, como
por exemplo, aproveitamento de água da chuva e capacitação profissional dos operários. Com isso,
pretende-se formar um material norteador para futuros empreendimentos sobre técnicas sustentáveis
aplicáveis à construção civil.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Programa Minha Casa Minha Vida, Selo Casa Azul Caixa.

ABSTRACT
In civil construction the sustainability concept reports the importance of economic activities development
promotion, ensuring that the needs of future generations are attended. Therefore the sustainability must be
incorporated in the several stages of the building life cycle from conception until demolition or
readjustment. The habitations intended to low-income people must be aware to this new market
requirements and must incorporate techniques that aim to increase sustainability applied at environmental,
social and economic dimensions. This undergraduate course work intends to show sustainability techniques
applied to an enterprise funded by federal government program “Minha Casa Minha Vida” oriented to
obtain the sustainability stamp “Selo Casa Azul Caixa”. Also, other sustainability techniques, in predesign dimension, that could be incorporate in the building are proposed. The methodology used for the
development of the work consists in bibliographic research and application of the concepts covered in a
case study. It was observed that the studied building has sustainability skills as regards urban quality,
inasmuch as it is inserted harmoniously in its surrounding environment, has in its design elements that
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promote: the use of natural light and ventilation, improved quality of life through preoccupation with the
creation of green areas and leisure environments, pursuit for energy efficiency, conservation and better
use of materials, water and also promotes the social inclusion of directly and indirectly building involved
population. Even with all of these aspects already covered in the building, other practices could still be
incorporated, for example, use of rainwater and professional training of workers. From this study, we mean
to develop a guiding material to future enterprise of sustainability techniques applied to civil construction.
Keywords: Sustainability, “Minha Casa Minha Vida” program, “Selo Casa Azul Caixa”stamp.

1.

INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO

O conceito de sustentabilidade tem estreita ligação com o de desenvolvimento
sustentável. Na Década de 80, intensas discussões sobre o meio ambiente, mudanças
climáticas, substâncias nocivas e uso racional dos recursos foram realizadas na ONU. O
resultado dessas discussões foi a publicação do documento “Nosso Futuro Comum” ou
“Relatório de Brundtland”, como também ficou conhecido. Nesse relatório consta o
seguinte conceito de desenvolvimento sustentável: “aquele que atende às necessidades do
presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas
necessidades” (SANTOS, 2010).
A sustentabilidade é um conceito aplicável à todas as áreas que lidam com as relações
humanas, com o ambiente natural e com o meio socioeconômico. É a condição ideal a ser
alcançada, pois equilibra o desenvolvimento que ocorre no presente com a preservação
de recursos para o futuro.
A construção civil é uma área que lida com as relações humanas em suas diversas etapas
e por isso deve viabilizar a promoção da sustentabilidade, sendo essa alcançada quando
o empreendimento está comprometido com diversos aspectos ambientais, sociais e
econômicos. Também é importante que as ações realizadas no empreendimento em prol
da sustentabilidade estejam alinhadas com as características do entorno em que ele está
inserido, para que estas efetivamente tenham seus resultados alcançados (CAMARGOS,
2008).
A sustentabilidade também deve ser aplicada às residências destinadas à população de
baixa renda, na medida em que se promovam moradias seguras, em harmonia com o
ambiente no entorno, que possuam baixo custo de operação, por meio da redução de
gastos com água, energia elétrica, gás e reformas precoces, que sejam construídas
evitando desperdícios, retrabalhos e geração de resíduos e que, principalmente, cumpram
seu papel principal de promover a inclusão social e o acesso a toda a população à
residência própria e digna.
O Minha Casa Minha Vida é um programa do governo Federal que subsidia e financia
moradias para a população de baixa renda de acordo com faixas de renda mensal familiar.
É um importante programa nacional, pois amplia o acesso à casas e apartamentos para
muitos brasileiros, promovendo uma redução na desigualdade social.
Em 2010, a CAIXA incorporou ao programa Minha Casa Minha Vida conceitos de
sustentabilidade a partir da criação do Selo Casa Azul Caixa. O Selo incentiva que os
empreendimentos subsidiados e financiados pela CAIXA possuam intervenções que os
tornem mais sustentáveis.
Como forma de nortear essas intervenções, o selo possui 53 critérios divididos em 6
categorias de sustentabilidade, os quais são obrigatórios ou de escolha livre e que devem
ser atendidos pelos empreendimentos interessados à obtenção da certificação. As 6
categorias de sustentabilidade são:
Categoria 1: Qualidade Urbana;
Categoria 2: Projeto e Conforto;
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Categoria 3: Eficiência Energética;
Categoria 4: Conservação de Recursos Materiais;
Categoria 5: Gestão da Água;
Categoria 6: Práticas Sociais.
De acordo com a quantidade de critérios atendidos o empreendimento obtém determinado
nível do Selo Casa Azul Caixa. Os níveis de gradação são (JOHN e PRADO, 2010):
Nível Bronze: Todos os critérios obrigatórios foram atendidos;
Nível Prata: Todos os critérios obrigatórios e seis critérios de livre escolha foram
atendidos;
Nível Ouro: Todos os critérios obrigatórios e doze critérios de livre escolha foram
atendidos.
A Figura 1 ilustra os selos que são conferidos aos empreendimentos que atingem os
critérios necessários.
Figura 1 - Selo Casa Azul Caixa dos níveis Ouro, Prata e Bronze
respectivamente.

Fonte: John e Prado (2010).

Neste trabalho foi realizado um estudo de caso com um empreendimento localizado em
Betim, Minas Gerais, que incorporou às suas especificações os conceitos de
sustentabilidade exigidos pelo Selo Casa Azul Caixa, atendendo a 29 critérios e
alcançando o nível Prata. Foram ainda propostas outras soluções sustentáveis, de
concepção e pré-dimensionamento, que poderiam ser incorporadas ao empreendimento
estudado levando-o a um melhor posicionamento junto ao selo. O empreendimento será
tratado por Empreendimento X.
Assim, este trabalho limita-se a uma apresentação e discussão de alguns dos aspectos que
promovem a sustentabilidade incorporados ao Empreendimento X e, conforme
mencionado anteriormente, a uma sugestão de outras técnicas sustentáveis aplicáveis ao
caso.
O objetivo do estudo é mostrar algumas soluções que podem ser adotadas para tornar as
obras residenciais populares mais sustentáveis no que diz respeito aos aspectos de
qualidade urbana e social, projeto e conservação de recursos naturais.
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2.

MÉTODO

Para a discussão de conceitos de sustentabilidade aplicada à construção civil objetivando
atender a critérios para a obtenção do Selo Casa Azul Caixa em empreendimentos
residenciais, propõe-se o estudo de caso do Empreendimento X.
O Empreendimento X é um empreendimento residencial de oito pavimentos localizado
em Betim, Minas Gerais. Ele é destinado a famílias de renda entre R$ 1.600,00 (um mil
e seiscentos reais) e R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais), e participou
de financiamento pela Caixa Econômica Federal, sendo contemplado com o Selo Casa
Azul Caixa Nível Prata.
Foram analisados alguns dos critérios que compõem os requisitos do Selo Casa Azul
Caixa e que foram alcançados pelo Empreendimento X ou que possuíam técnicas factíveis
no caso.
Através de pesquisa com a construtora do Empreendimento X, fabricantes, normas
técnicas, leis e bibliografias complementares serão propostas soluções sustentáveis, as
quais poderiam ser executadas no empreendimento, para o atendimento de mais critérios
levando a obtenção do nível Ouro do Selo.
3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Técnicas sustentáveis incorporadas ao Empreendimento X
Conforme mencionado anteriormente o Selo Casa Azul Caixa divide as técnicas
sustentáveis aplicadas à habitações residenciais em critérios e estes por sua vez são
agrupados em categorias.
A Categoria 1 - Qualidade Urbana apresenta critérios que promovem a convivência
harmônica do empreendimento com o entorno. Como objetivos dos critérios pode-se
destacar a existência de infraestrutura na região, a inexistência de fontes poluidoras como
fábricas e indústrias que possam afetar drasticamente o microclima do empreendimento
e também a perspectiva de melhorias realizadas pela construtora em algum espaço público
de forma a beneficiar toda a comunidade. O Empreendimento X está em acordo com os
aspectos citados acima e dentre outros critérios que ele atende nesta categoria pode-se
destacar a presença de infraestrutura urbana no local, dotado, em suas proximidades, de
rede de água e esgoto, energia elétrica, pavimentação, linhas de transporte público, praças,
escolas e centro de saúde.
A Categoria 2 – Projeto e Conforto apresenta critérios os quais incentivam que o projeto
do empreendimento leve em consideração a promoção da qualidade de vida dos
moradores e o aproveitamento dos recursos naturais. Dentre os aspectos alcançados pelo
Empreendimento X nessa categoria pode-se destacar a preocupação com a existência de
áreas verdes, local para coleta seletiva, utilização de vedações que têm bom desempenho
térmico e também a existência de equipamentos de lazer. Além disso, o projeto do edifício
levou em consideração a orientação do sol e dos ventos dominantes, a utilização de
ventilação e iluminação natural e a possibilidade de mudança de layout dos cômodos dos
apartamentos se adequando às necessidades dos futuros usuários.
A Categoria 3 – Eficiência energética tem como objetivo promover o uso racional da
energia elétrica e gás, evitando desperdícios. Dentre os critérios atendidos pelo
Empreendimento X nessa categoria pode-se destacar a utilização de dispositivos
economizadores de energia elétrica, como por exemplo, sensores de presença nos halls e
na escada, para iluminar somente quando houver algum morador no local e sensores
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fotoelétricos nas áreas externas e de uso comum, garantindo acionamento e iluminação
artificial somente durante a noite.
A Categoria 4 – Conservação de Recursos Materiais propõe a utilização de materiais de
alta qualidade, duráveis e menos impactantes no meio ambiente. Além disso, é
interessante que o empreendimento utilize racionalmente os materiais, evite erros,
retrabalhos e a produção de resíduos. Dentre os critérios atendidos pelo Empreendimento
X destaca-se a utilização em sua construção de elementos pré-fabricados, que promovem
uma obra mais limpa, rápida, com menos desperdícios e mais racional.
A Categoria 5 – Gestão da água objetiva a utilização desse recurso tão importante à
sobrevivência humana de forma racional, além da preocupação com o destino das águas
de chuva. O Empreendimento X se adequou a essas necessidades por meio da utilização
de dispositivos economizadores no sistema de descarga e também com o uso de arejadores
nas torneiras, medição individualizada e adoção de áreas permeáveis de forma a
minimizar o escoamento superficial da água.
A Categoria 6 – Práticas sociais propõe a troca de conhecimentos e experiências entre
todas as pessoas envolvidas na obra, futuros moradores e a comunidade de forma geral.
Além disso, essa categoria incentiva a contratação de mão de obra local, trazendo
desenvolvimento para a região e promovendo a inclusão social. O Empreendimento X
teve o cuidado de ampliar o conhecimento de seus funcionários com cursos sobre meio
ambiente, gestão de resíduos e desenvolvimento pessoal. Também foram colocadas a
disposição vagas prioritárias para moradores da região e foi elaborado um manual do
usuário para os moradores saberem como utilizar corretamente os elementos de
sustentabilidade incorporados ao empreendimento.
3.2. Técnicas sustentáveis possíveis de serem adotadas no Empreendimento X
A seguir serão apresentadas algumas técnicas sustentáveis possíveis de serem adotadas
no Empreendimento X e que poderiam levar o empreendimento a atingir o nível Ouro do
Selo Casa Azul Caixa.
É importante ressaltar que quaisquer soluções devem ser previstas desde a fase de
concepção do empreendimento, porque desta forma não serão necessárias adaptações não
planejadas e minimizam-se interferências entre elementos e custos de implantação,
contribuindo ainda mais para a sustentabilidade.
3.2.1. Categoria 5 – Gestão da Água: Aproveitamento de Água Pluviais
A categoria Aproveitamento de Água Pluviais propõe que o empreendimento colete as
águas da chuva para que esta seja usada para fins menos nobres, como, por exemplo,
bacia sanitária, lavagem de pisos, veículos e rega.
Para o Empreendimento X, foi realizado um pré-dimensionamento do sistema de captação
de água da chuva, apresentado a seguir.
Foram considerados pavimento térreo com 2 apartamentos, 7 pavimentos tipo com 4
apartamentos cada um, 5 pessoas por apartamento e consumo de água 160 L/hab.dia
(HELLER e PÁDUA, 2010). Resulta-se um total de 150 pessoas e volume de água mensal
gasto no empreendimento de 720 m3.
Chuva necessária para o atendimento da economia de água estabelecida
Foi considerado que toda a chuva que cair no telhado da edificação será coletada por
calhas e conduzida até o reservatório de água da chuva. A área do telhado do prédio é de
aproximadamente 230 m2. E o Selo Casa Azul Caixa solicita que seja economizado 10%
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de todo o volume de água necessária ao consumo, logo o volume de água economizado
no Empreendimento X deve ser de 72 m3.
Portanto, para se alcançar a economia necessária será preciso que por mês haja uma
pluviosidade de 313 mm.
Em Betim a maior pluviosidade média mensal ocorre em Dezembro, com 292 mm, o que
tornaria o sistema inviável do ponto de vista do atendimento ao critério para a obtenção
do selo. Além disso, nos meses de seca a pluviosidade média cai ainda mais chegando até
a 10 mm em Agosto (CLIMA: BETIM, 2013).
Acredita-se que o critério está sendo muito rigoroso quanto à expectativa de
aproveitamento do sistema, sendo o mesmo viável do ponto de vista ecológico mesmo
que proporcione menor redução de utilização de água potável que a desejável. Além disso,
pode-se ainda ampliar, no Empreendimento X, o aproveitamento do sistema, prevendo
que as vagas de garagem sejam cobertas por telhados e estes coletem a água da chuva,
aumentando a área de captação.
Considerações complementares sobre o sistema
Para o bom funcionamento do sistema deve-se ainda descartar as águas das primeiras
chuvas para que elas sirvam como meio de lavagem dos telhados e prever um tratamento
para as águas coletadas, como por exemplo, a cloração.
Os pontos de consumo alimentados por água da chuva devem ser devidamente
identificados evitando a ingestão dessa água não potável ou a utilização para fins nobres.
3.2.2. Categoria 6 – Práticas Sociais: Capacitação Profissional dos Empregados
A categoria Capacitação Profissional dos Empregados tem como objetivo qualificar a
mão de obra da construção civil. Sabe-se que boa parte dos desperdícios, erros e
retrabalhos tem origem na falta de conhecimento técnico dos operários na própria função
que desempenham, visto que, muitas vezes a habilidade que possuem foi adquirida
somente com a prática e experiência na função, sendo necessário que esta habilidade seja
lapidada com conhecimentos técnicos específicos para torná-la mais enxuta e menos
passível de erros.
Para o Empreendimento X propõe-se que sejam realizadas aulas teóricas e práticas,
ministradas por Engenheiros ou pessoas qualificadas na área, sobre temas relacionados à
prática da atividade da construção civil, leitura de projetos e práticas de sustentabilidade
na promoção do uso racional de recursos e redução de desperdícios e geração de resíduos.
Cada aula terá como público somente os operários responsáveis pela função objeto do
tema da aula ou todos os operários caso seja um tema de interesse geral. Pode-se dividir
os operários em turmas e serem realizadas mais de uma aula sobre o mesmo tema como
forma de não prejudicar o andamento da obra.
Os temas sugeridos para as aulas são:


Aulas teóricas e práticas sobre leitura de projetos arquitetônico, estrutural com
enfoque nos projetos de montagem de estruturas pré-fabricadas e de instalações.
Público alvo: Todos os operários envolvidos na obra.



Aulas teóricas e práticas sobre técnicas de escavação seguras. Público alvo:
Operários atuantes na função.



Aulas teóricas e práticas sobre execução de fundações. Público alvo: Operários
atuantes na função.



Aulas teóricas e práticas sobre instalações elétricas. Público alvo: Operários
atuantes na função.
3058



Aulas teóricas e práticas sobre instalações hidráulicas. Público alvo: Operários
atuantes na função.



Aulas teóricas e práticas sobre revestimentos cerâmicos. Público alvo: Operários
atuantes na função.



Aulas teóricas e práticas sobre corte e dobra de armaduras.
Operários atuantes na função.



Aulas teóricas e práticas sobre lançamento e adensamento do concreto. Público
alvo: Operários atuantes na função.



Aulas teóricas e práticas sobre pinturas. Público alvo: Operários atuantes na
função.



Aulas teóricas e práticas sobre instalação de aquecedores solares e sistemas de
aproveitamento de água de chuva, com enfoque na importância do sistema e forma
correta de execução. Público alvo: Todos os operários envolvidos na obra.



Aulas teóricas e práticas sobre gestão de resíduos na obra. Público alvo: Todos
os operários envolvidos na obra.

Público alvo:

A capacitação profissional é importante para a empresa, pois com uma equipe treinada
serão minimizados os erros e necessidades de material e mão de obra não previstos para
a correção dos mesmos. Além disso, a construtora estará formando uma equipe mais
qualificada que poderá gerar ainda mais benefícios quando alocada em obras futuras.
4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este trabalho buscou-se legitimar a importância da sustentabilidade ambiental, social
e econômica também em empreendimentos voltados para famílias de baixa renda, como
aquelas assistidas pelo Programa Minha Casa Minha Vida.
Trata-se de um tema relevante, porque o setor da construção habitacional é muito
expressivo no cenário de mercado brasileiro e, portanto, não deve se distanciar das
discussões e utilização das soluções sustentáveis. É um importante passo para os
empreendimentos de habitação popular a incorporação de técnicas sustentáveis, pois estas
irão trazer benefícios durante todo o ciclo de vida do edifício e também promoverão a
sustentabilidade no tocante a inclusão social e acesso a moradia segura para um número
maior de brasileiros.
O Empreendimento X obteve sucesso nas técnicas sustentáveis incorporadas e é possível
perceber que estas são de extrema importância tanto para a construtora quanto para os
futuros moradores e para a comunidade local, pois a existência de um empreendimento
preocupado com a qualidade de vida da população, com o meio ambiente e com a
viabilidade técnica econômica agrega valor ao mesmo e a toda a região de inserção.
Além disso, se fosse incorporada a técnica de aproveitamento de água da chuva seriam
ainda mais reduzidos os custos de operação do empreendimento gerando grandes
benefícios para o meio ambiente na medida em que reduziriam-se os consumos de água
potável para fins menos nobres. Já com a promoção da capacitação profissional dos
empregados maiores seriam as chances de conclusão da obra com menos erros,
retrabalhos e com um produto final de maior qualidade devido ao maior conhecimento
sobre suas atividades proporcionado aos empregados.
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RESUMO
A qualidade ambiental urbana é influenciada por uma ampla gama de aspectos que compõem suas
dimensões físico-espaciais e sistemas de atividades que interagem com a população por meio de
vivências, percepções e ações cotidianas. A percepção de valor ambiental promove ambientes urbanos
mais sustentáveis, uma vez que atribui qualidade de vida em espaços urbanos tornando-os territórios
habitacionais plenos. Observa-se que alguns bairros mantêm a vivacidade de seus espaços urbanos ao
longo dos anos e articula-se a hipótese que um conjunto de elementos urbanos pode propiciar qualidade
ambiental, cujo valor é percebido pela comunidade por meio de suas dimensões urbanas. Esta pesquisa
tem por objetivo identificar quais são as dimensões urbanas responsáveis por um maior valor ambiental e
que incentivam a vivacidade em alguns bairros habitacionais. Este trabalho apresenta uma pesquisa
exploratória de estudo de caso de um bairro residencial na cidade de Vitória/ES. Projetado em 1896, seu
traçado se mantém pouco alterado desde a sua concepção e, mesmo com crescimento populacional e
mudanças nos níveis de ocupação, tal área preserva a qualidade ambiental ao longo de décadas. Fontes
documentais e entrevistas a moradores são utilizadas para caracterização do bairro habitacional. O valor
ambiental desejado e o valor ambiental recebido são diagnosticados através de aplicação de Técnica de
Preferência Declarada para avaliação de atributos de valor do desenho urbano, nos âmbitos sociocultural,
ambiental, econômico e das relações humanas na escala da cidade e da vizinhança. Os resultados indicam
que os elementos que atribuem sentido de lugar são os mais considerados na análise do ambiente urbano
pelos moradores entrevistados. Considera-se o bairro em análise um território habitacional pleno, por
gerar valor aos moradores e contribuir para a qualidade ambiental urbana, priorizando o pedestre e o
convívio social.
Palavras-chave: Valor ambiental urbano, qualidade ambiental urbana, desenho urbano.

ABSTRACT
Urban environmental quality is influenced by a wide range of aspects that make up its physical and
spatial dimensions and activities systems that interact with the population through experiences,
perceptions and usual actions. The perception of environmental value promotes more sustainable urban
environments, since it gives quality of life in urban spaces making them full housing territories. It is
observed that some neighborhoods maintain the liveliness of its urban spaces over the years, and
articulates the hypothesis that a set of elements can provide urban environmental quality, whose value is
perceived by the community through its urban dimensions. This research aims to identify what are the
urban dimensions of which are assigned higher environmental value, and that encourage liveliness in
some residential neighborhoods. This paper presents an exploratory case study of a residential
neighborhood in the city of Vitória/ES. Designed in 1896, its layout remains little changed, and even with
population growth and changes in occupancy levels, this area preserves environmental quality for
decades. Documentary sources and interviews with residents are used to characterize the residential
neighborhood. The desired environmental value and received environmental value are diagnosed by
application of Stated Preference Method for assessing value attributes of urban design in sociocultural,
environmental, economic, and human interactions in contexts at city and the neighborhood levels. The
results indicate that the elements that give sense of place are the most considered in the analysis of the
urban environment for the residents interviewed. Considers the neighborhood of the analysis a full
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housing territory by generating value for residents and contribute to urban environmental quality,
prioritizing pedestrian and social interaction.
Keywords: Urban environmental value, urban environmental quality, urban design.

1

INTRODUÇÃO

O aumento de interesse em torno da qualidade ambiental urbana e seus reflexos na vida
das pessoas vêm sendo observado desde o final do século XX. Esforços no sentido de
promover cidades mais sustentáveis e com maior qualidade de vida urbana se traduzem
em cidades, bairros e edifícios voltados para o pedestre e o convívio social (COELHO,
2005; DEL RIO; SIEMBIEDA, 2013). O conceito vivacidade está diretamente
relacionado a tais preocupações, uma vez que os diferentes gradientes de intensidade da
vida social e das suas manifestações podem interferir na percepção da qualidade
ambiental urbana. O conceito de vivacidade deve ser compreendido de forma ampla,
que acrescenta convívio entre pessoas e entre estas e o meio, acessibilidade e
experiência agradável no espaço público, ao conceito de urbanidade; que por sua vez,
está vinculado à dinâmica das experiências conferidas às pessoas pelo uso que fazem do
ambiente urbano e à qualidade que os espaços públicos tende a oferecer a seus usuários
através da capacidade de intercâmbio e de comunicação que contêm (GOMES, 2011). É
importante destacar que, embora o termo vivacidade possa dar ideia exclusiva de
dinamismo urbano, seu conceito associa-se as abundantes possibilidades de identidade
(NORBERG-SCHULZ, 1975 p. 135) e à diversificação da noção de qualidade de vida.
Um território habitacional deve, assim, ir além do espaço exclusivo de moradia e gerar
um sentimento de pertencimento ao bairro, onde são respeitadas as características
intrínsecas do lugar, sua complexidade e particularidade, às quais seus moradores
atribuem um alto valor ambiental urbano. Territórios habitacionais plenos, neste
sentido, se constituem como elementos estruturadores da cidadania e são compostos de
uma linguagem regional que acontece pela comunhão que as pessoas mantêm com o
ambiente (SANTOS, 2000).
As dimensões urbanas compreendem o conjunto de elementos urbanos e a relação
criada com sua associação aos aspectos multidimensionais do valor de quem usa ou
mora em um determinado lugar (DE PAOLI, 2014). Determinadas áreas urbanas são
identificadas como de alta qualidade ambiental pela vivacidade de seus espaços urbanos
ao longo dos anos.
Considerando que o espaço urbano proporciona aos moradores uma percepção de valor
ambiental que contribui para sua qualidade, este trabalho tem por objetivo identificar
quais são as dimensões urbanas às quais é atribuído maior valor ambiental e que
incentivam a vivacidade em um bairro habitacional. Para tal, desenvolve-se um estudo
exploratório com o desenvolvimento de estudo de caso no bairro Praia do Canto, em
Vitória/ES, por este apresentar um traçado urbano que o caracteriza e dá suporte aos
usos e a vida em comunidade ao longo de décadas. Sob a ótica da percepção ambiental
urbana, investiga-se a morfologia urbana e o desenho urbano na formação e na
qualidade dos espaços abertos urbanos, caracterizando o bairro Praia do Canto, assim
como são identificados e hierarquizados os atributos de valor ambiental urbano
percebido pelos moradores, de maneira a identificar o conjunto de elementos urbanos
aos quais é atribuído maior valor ambiental urbano no bairro em estudo.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O primeiro grau de leitura da cidade é físico-espacial e morfológico, uma vez que
permite evidenciar a diferença entre os espaços e ajuda a compreender as características
de cada parte da cidade. A esse se juntam outros níveis de leitura e seus diferentes
conteúdos históricos, econômicos, sociais e culturais. Da mesma maneira, o desenho
urbano se encontra indissociavelmente ligado a comportamentos, a apropriação e
utilização do espaço, às condicionantes ambientais e climáticas e a vida comunitária dos
cidadãos (COELHO, 2005; LAMAS, 2011; ANDERSON, et al., 1996).
No documento The value of urban design, a Comissão de Arquitetura e do Ambiente
Construído - CABE do Reino Unido, apresenta objetivos que atribuem qualidade ao
ambiente urbano, a saber: (a) caráter, identidade e pertencimento; (b) privacidade; (c)
acessibilidade, permeabilidade e mobilidade; (d) legibilidade e; (e) diversidade. Os
objetivos se inter-relacionam e exercem influência uns sobre os outros, potencializandoos (DETR; CABE, 2000). Quando presentes no ambiente urbano, tais características
podem ser percebidas por meio de estímulos sensoriais e fatores como memória, cultura
e personalidade do indivíduo (REIS; LAY, 2006; SOINI et al., 2012). Dessa maneira, a
percepção do ambiente envolve questões psicológicas e abrange orientação e
identificação. Um ambiente possui estruturas espaciais que possibilitam o
desenvolvimento de uma imagem ambiental. Quando a formação da imagem ambiental
é difícil, o indivíduo se sente perdido. Sentir-se perdido é o oposto da sensação de
segurança e de orientação, que distingue o lar. Identificação significa pertencimento,
estabilidade psíquica e emocional frente àquela imagem conhecida. Assim, o sentido de
lugar é gerado pela sobreposição de três esferas da consciência: atividades ou usos;
atributos físicos; e concepção da imagem (DEL RIO, 1990).
Assim, sentido de lugar normalmente se refere à experiência com um lugar, que é
adquirida através do uso e das emoções para com o lugar, que se desenvolvem a partir
da identificação do indivíduo ou de uma comunidade com o lugar. Algumas pesquisas
analisam o sentido de lugar com base nos seguintes componentes: (a) Ligação com o
lugar - vínculo emocional que o indivíduo tem como o lugar; (b) Satisfação com o lugar
- julgamento da qualidade percebida em um determinado cenário; (c) Identidade com
lugar: dimensões pessoais que definem a identidade do indivíduo ou da comunidade em
relação ao ambiente físico e; (d) Dependência com lugar - quão bem o lugar atende a
uma determinada necessidade/uso numa gama de alternativas existentes (JORGENSEN;
STEDMAN, 2006; BROWN; RAYMOND, 2007; SOINI et al., 2012). O sentido de
lugar remete ao indivíduo uma sensação positiva, identificação, valorização e
apropriação do espaço por ele habitado.
O desenho urbano e a relações que são criadas ao se associarem a aspectos de valor de
quem usa um determinado lugar podem ser instrumento para promover e incentivar
lugares com maior qualidade ambiental urbana, promovendo vivacidade dos espaços
urbanos e uma melhor qualidade de vida a seus usuários (CARMONA et al., 2003). O
valor do espaço urbano é determinado pelo contexto e pela relação que o usuário tem
com esse espaço; com os benefícios e os sacrifícios que ele percebe quando usufrui
desse espaço, enquadrado em seus próprios valores. Ou seja, valor é a relação entre
benefícios, ou o que se recebe, e sacrifícios, que pode ser interpretado como aquilo que
se abre mão. Valores são critérios para julgar o valor, subjetivo ao julgador, com base
nos padrões culturais, mas também são formados nas sociedades a partir de pontos de
vista comuns (THOMSON, 2003).
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Os valores influenciam os espaços e o cotidiano das pessoas, assim como torna o
desenho urbano um elemento gerador de valores sociais, culturais, ambientais e
econômicos. Portanto, considera-se importante buscar meios de quantificar o valor
considerando atributos ou preferências na relação do homem com o seu ambiente
construído, a partir da própria visão do indivíduo (GRANJA et al., 2009; DE PAOLI,
2014). Uma vez identificado o que é mais valorizado pelas pessoas, novos espaços e
intervenções no ambiente podem responder às reais necessidades da comunidade,
contribuindo para uma maior qualidade ambiental urbana. Da mesma maneira, um
determinado elemento urbano pode direcionar a um determinado aspecto ou
comportamento, que contemple um determinado atributo de valor, como ilustrado e
exemplificado na Figura 1. Ressalta-se a interação dos vários elementos do desenho
urbano e a capacidade de influenciar e reforçar um ao outro para propiciar uma maior
qualidade ambiental.
Figura 1 - Inter-relações de elementos urbanos e percepções de valor.

CONEXÕES

EXEMPLO

Fonte: a partir de McINDOE et al., 2005; JENKS; JONES, 2010.

3

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa exploratória por meio de estudo de caso foi desenvolvida no bairro Praia do
Canto na cidade de Vitória/ES. O critério de seleção do bairro Praia do Canto foi por
este ter sido projetado no final do século XIX, ao longo do século XX ter recebido
diferentes tipos de ocupação em um traçado que se manteve praticamente inalterado,
mantendo também até os dias atuais uma vivacidade do ambiente urbano. Sob a ótica da
percepção ambiental investiga-se o espaço urbano e a qualidade ambiental urbana. O
estudo de caso objetiva identificar o conjunto de elementos aos quais é atribuído valor
ambiental urbano no bairro residencial em estudo. A Figura 2 apresenta a estrutura da
abordagem metodológica utilizada.
Figura 2 – Estrutura da abordagem metodológica utilizada.
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Fontes documentais e entrevistas foram a base para caracterizar o espaço urbano, como
se constituiu ao longo do tempo e sua apropriação pelos seus moradores. Os registros de
imprensa, concentrados em matérias publicadas nos principais jornais locais
possibilitam confirmar as transformações do desenho urbano ao longo dos anos, seja por
meio do caráter de levantamento histórico de reportagens ou pela descrição de fatos no
momento em que ocorreram. No nível de investigação em campo, com a aplicação de
entrevistas, procura-se identificar aspectos relativos a dois níveis de processo perceptivo
dos respondentes: o de formação de imagem e o de avaliação e conduta (DEL RIO,
1990).
As perguntas iniciais são destinadas a caracterizar os respondentes, seguidas pela
proposição de elaboração de mapa mental do bairro. Foi utilizado o método de mapas
mentais indiretos, ou seja, solicitou-se ao respondente citar os cinco primeiros
elementos físicos de que se lembrasse, ou sensações relacionadas à sua experiência no
bairro. Interessou-se também aquele citado em primeiro lugar, fato que revela a sua
intensidade cognitiva. Solicitou-se que descrevesse os percursos e meios de transporte
que mais utiliza para deslocamento pelo bairro e os locais que mais frequenta e
vivencia. Para cada respondente, utilizou-se um mapa, onde suas respostas foram
registradas. Um mapa mental composto pelos elementos físicos citados nas respostas foi
elaborado. As entrevistas visam diagnosticar os usos e a percepção dos moradores em
relação aos espaços abertos urbanos disponíveis quanto ao atendimento às suas
necessidades. Por meio de perguntas abertas, foram observadas as manifestações
voluntárias que atribuem sentido de lugar ao bairro de moradia.
A percepção de valor ambiental urbano foi identificada por meio da utilização da
Técnica de Preferência Declarada, que consiste em apresentar diversas alternativas aos
respondentes para que uma seja escolhida. A opção do respondente indica a sua escolha
preferida de atributos em relação às demais alternativas (GRANJA et al., 2009). Para a
aplicação da Técnica de Preferência Declarada foram utilizados cartões ilustrados
elaborados por De Paoli (2014) em metodologia desenvolvida para avaliar a percepção
de valor em bairros habitacionais. O jogo de cartões apresenta cinco categorias de valor
ambiental urbano, que são: valor ambiental, valor sócio cultural, valor econômico, valor
no ambiente intraurbano, e valor na inserção urbana. As duas últimas possuem enfoque
nos âmbitos das relações humanas na escala da cidade e da vizinhança. Cada categoria
de valor abrange atributos de valor, num total de 24 cartões. Tais atributos estão
relacionados a objetivos do desenho urbano.
A Técnica de Preferência Declarada foi aplicada da seguinte maneira: perguntou-se ao
entrevistado o que considera mais importante em um bairro ideal para se morar, e foi
solicitado que o respondente hierarquizasse as suas preferências entre os atributos que
compõem cada categoria; a seguir, solicitou-se que fossem hierarquizadas apenas as 5
escolhas prioritárias de cada categoria escolhidas a priori. Os dados obtidos recebem
pontuações que revelam a hierarquia dos atributos de valor dos respondentes, assim
como os objetivos do desenho urbano mais valorizados pelos moradores. Em seguida, o
morador foi questionado se ele percebe como valor recebido no bairro Praia do Canto o
primeiro atributo (carta) por ele selecionado como mais importante nas cinco categorias
de valor. Assim, identifica-se a percepção de valor ambiental recebido, ou seja, o
julgamento da qualidade ambiental urbana pelos moradores entrevistados.
Os moradores participantes do estudo de caso foram selecionados aleatoriamente, de
maneira que não ocorresse concentração na localização das residências dos
respondentes. Este artigo apresenta resultados preliminares de pesquisa de doutorado. A
amostra é composta por 10 moradores do bairro, e será ampliada no prosseguimento
3065

desta pesquisa. Utilizou-se em média 40 minutos por entrevistado. Apesar no número
inicial reduzido de respondentes busca-se a qualidade e o conteúdo das respostas mais
do que uma utópica representatividade estatística. Para a identificação dos elementos ou
conjunto de elementos urbanos que atribuem maior qualidade ambiental no bairro em
estudo, foram identificados os atributos de maior valor ambiental percebido pelos
moradores, seus respectivos objetivos do desenho urbano, e a relação como os
elementos urbanos presentes no bairro.
4

ANÁLISE DE RESULTADOS

Capital do Estado do Espírito Santo, Vitória possui seu território parte em ilha e parte ao
norte no continente. O bairro Praia do Canto originou-se do Plano Novo Arrabalde,
elaborado em 1896 pelo Engenheiro Sanitarista Saturnino de Brito, cujo um dos
objetivos era a expansão territorial da cidade, ligando o núcleo urbano inicial às praias
localizadas a leste da ilha de Vitória. O Plano Novo Arrabalde reflete o pensamento
filosófico positivista e as tendências sociais da época, veiculados através da tradição dos
planos sanitários, visando o embelezamento e ressaltando marcos naturais.
Na época em que foi projetada, a região do bairro Praia do Canto, representava o limite
territorial a noroeste do município de Vitória. O início da ocupação do bairro foi na
década de 1940, sendo até os anos sessenta o seu uso exclusivamente residencial. A
ligação da ilha de Vitória com o continente se dava ao norte da ilha. Na década de 60,
foi contruída a ponte ligando o bairro à orla no continente, e ao final da década de 80,
foi feita a terceira ligação com o continente, na avenida central do bairro Praia do
Canto. Atualmente o bairro Praia do Canto possui um intenso fluxo de veículos, tanto
local quanto de passagem para a parte continental da cidade de Vitória (Figura 3).
Figura 3 - Praia do Canto - Traçado - Conexões com a cidade.

Fonte: adaptado da intranet da Prefeitura Municipal do Vitória, 2012.
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Obras de aterro avançando ao mar, iniciadas em 1972 e finalizadas ao término da
década de 80, transformaram significativamente a paisagem do bairro, onde foram
acrescentadas duas grandes praças que atraem moradores de toda a cidade e turistas para
feiras de artesanato, exposições e atividades ao ar livre, como locação de equipamentos
náuticos e quadras esportivas.
O espaço urbano no bairro Praia do Canto se caracteriza fisicamente por um traçado de
ruas em base quadriculada, com a predominância de vias com 21 metros largura e a
Avenida Rio Branco com 28 metros de largura. Os quarteirões possuem dimensão
média de 98m por 112m, o que permite deslocamentos a pé, facilidade de leitura e
percurso. Os lotes foram inicialmente traçados com 14m de frente e 42m de
profundidade para serem ocupados por residências unifamiliares em centro de terreno,
ao longo dos anos muitos foram remembrados para receber edifícios residenciais
multifamiliares, com áreas de lazer privativas. Atualmente é notada uma variedade de
tipologias construtivas que reflete as revisões dos Planos Diretores Urbanos no que se
refere ao gabarito das edificações, em meio a poucas residências unifamiliares restantes,
encontram-se edifícios residenciais de 4 pavimentos que marcam as primeiras
construções de múltiplos pavimentos da década de 60, edifícios residenciais de 13
pavimentos que marcam a década de 80, e edifícios residenciais a cerca de 16
pavimentos construídos a partir da década de 90.
O uso residencial multifamiliar é predominante, mas também é expressivo o comércio
local de conveniências geralmente localizado nas esquinas dos quarteirões. A ocupação
dos terrenos de esquina é limitada em até 2 pavimentos para fins comerciais e serviços,
e apesar da verticalização com edifícios residenciais multifamiliares, a contenção da
mesma nos terrenos de esquina favorece a iluminação e ventilação, além de não
proporcionar sensação de opressão ou excesso de preenchimento do espaço por massa
edificada. Somadas a essas características, a arborização acrescenta sombra e frescor às
largas calçadas, e os cafés, boutiques, restaurantes e outras opções de comércio local
atribuem uma identidade charmosa ao bairro, como um shopping a céu aberto.
O traçado original do Plano Novo Arrabalde, ruas largas distribuídas em um tabuleiro
xadrez, absorve as transformações ocorridas pelo aumento na densidade populacional
do bairro. O fluxo intenso de veículos convergindo em cruzamentos é orientado por
meio de rótulas, com aproximadamente 10 metros de diâmetro, que auxiliam na
preferencial dos veículos, mantendo a fluidez do trânsito e a baixa velocidade dos
veículos. Entretanto, as vagas de estacionamento de veículos disponíveis ao longo das
vias não comportam a demanda dos visitantes e clientes do comércio local. Há carência
de vagas de estacionamento, havendo interesse da Associação Comercial da Praia do
Canto na adoção de estacionamento rotativo ao longo das ruas. Por outro lado, observase que os moradores do bairro, que há algumas décadas atrás eram habituados a se
deslocarem pelo bairro em automóveis, hoje são incentivados a percursos a pé.
O bairro é identificado pelos seus moradores como um bairro familiar, bonito,
charmoso, tranquilo, agradável para percursos a pé, com comércio atraente e locais de
encontro. As praças localizadas no aterro e algumas ruas foram citadas como elementos
físicos marcantes. Por outro lado, a qualidade do ambiente urbano foi o aspecto mais
citado nas entrevistas. O prazer em passear pelo bairro, o comércio local, o convívio
social, a identificação com o bairro foram destacados. A mobilidade, a acessibilidade e a
permeabilidade aos locais de interesse foram descritos como grandes atributos do bairro.
Outro aspecto considerado foi a boa manutenção das ruas, calçadas, praças e edifícios,
que atribuem a sensação de modernidade, citado em uma entrevista como “um bairro
que não parou no tempo”. Foi declarado que os espaços abertos disponíveis no bairro
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atendem às necessidades dos moradores, considerados acessíveis e atraentes para todas
as idades. Como aspecto para melhoria do bairro, foi identificado a falta de espaços
culturais. A falta de segurança foi apontada como um problema conjuntural econômico
social, não se restringindo ao bairro. A pequena amostra foi composta por 4 pessoas
vindas de outras cidades e 6 pessoas naturais de Vitória/ES. Os moradores naturais de
Vitória declararam não concordar com algumas obras que foram realizadas em áreas
com forte herança histórica para a comunidade local, ou com grande impacto ao trânsito
de veículos no bairro.
Os moradores consideram que uma das vantagens do bairro é a possibilidade de se fazer
tudo a pé. Observa-se uma variedade de comércio, serviços e conveniências disponíveis
no bairro, tendo sido citados: mercados, hortifruti, supermercados, restaurantes,
padarias, cafés, sorveterias, salão de beleza, academias de ginástica, escola e igreja. Os
entrevistados se deslocam pelo bairro predominantemente a pé, utilizando veículo
somente quando é necessário carregar compras. Mais do que os edifícios, as ruas são
marcos e convergência física de elevada imageabilidade, que traduzem a identidade do
bairro, numa estrutura repleta de significados, cujas entrevistas indicam um lugar
receptivo e agradável para os moradores vindos de outros locais, e um lugar que contém
lembranças de tempos passados, mas se mantém jovem e renovado para os moradores
naturais da cidade de Vitória. No Quadro 1, são apresentadas as percepções dos
moradores entrevistados quanto aos componentes que proporcionam sentido de lugar.
Quadro 1 - Percepção quanto aos componentes de sentido de lugar.
LIGAÇÃO COM O LUGAR
 70% não têm vontade de morar em outro bairro
SATISFAÇÃO COM O LUGAR
 40% se dizem plenamente satisfeito e 30%
muito satisfeito de morar no bairro

IDENTIDADE COM O LUGAR
 100% gostam de passear pelo bairro
DEPENDÊNCIA COM O LUGAR
 70% afirmam que os espaços abertos
disponíveis atendem às suas necessidades

No Quadro 2, estão organizados os 5 atributos de valor desejado pelos moradores e
como os elementos urbanos se apresentam no bairro Praia do Canto, de maneira a
contribuir ou não para a percepção do valor recebido.
Quadro 2 - Valor e elementos urbanos no bairro Praia do Canto (cont.).
VALOR DESEJADO

VALOR
RECEBIDO

SEGURANÇA

NÃO
PERCEBIDO

ELEMENTOS
URBANOS

VALORIZADOS PELOS ENTREVISTADOS

VITALIDADE / ACESSIBILIDADE

 Os moradores entrevistados consideraram que o desenho urbano do bairro não
propicia situações de perigo;
 Problema considerado generalizado na cidade de Vitória pelos moradores
entrevistados;
 Os ambientes urbanos são utilizados e acessíveis, o que garante a segurança natural,
entretanto não é suficiente;
 Importância do incremento de programas de policiamento de proximidade.

LUGARES DE ENCONTRO E LAZER
ELEMENTOS
URBANOS

OBJETIVOS DO DESENHO URBANO MAIS

PERCEBIDO

DIVERSIDADE / VITALIDADE / ATIVIDADE

 Ambientes que promovem a convivência social e harmoniosa;
 Calçadas largas, niveladas e acessíveis;
 Praças com equipamentos para diversas idades.
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Quadro 2 - Valor e elementos urbanos no bairro Praia do Canto (cont.).
VALOR DESEJADO

VALOR
RECEBIDO

OBJETIVOS DO DESENHO URBANO MAIS

SENTIMENTO DE TRANQUILIDADE

PERCEBIDO

PERTENCIMENTO / IDENTIDADE / LEGIBILIDADE

ELEMENTOS
URBANOS






Ruas movimentadas por pedestres;
Trânsito lento com fluxo contínuo;
Ruas ventiladas, arborizadas e iluminadas;
Ambientes que promovem a convivência social e harmoniosa.

VARIEDADE DE COMÉRCIO,
SERVIÇOS E FACILIDADES

ELEMENTOS
URBANOS

5

PERCEBIDO

DIVERSIDADE / VITALIDADE

 Variada oferta de comércio, serviços e facilidades, de diversas faixas de preços;
 Proximidade dos pontos de interesse, a distâncias menores que 500m, em percurso
agradável e acessível.

LOCALIZAR-SE E MOVER-SE
ELEMENTOS
URBANOS

VALORIZADOS PELOS ENTREVISTADOS






PERCEBIDO

LEGIBILIDADE / ACESSIBILIDADE

Traçado das ruas de fácil compreensão e diversas opções de percursos;
Proximidade dos pontos de interesse, a distâncias menores que 500m;
Calçadas largas, niveladas e acessíveis;
Referências visuais (canteiros centrais; pequenos centros de compras e serviços,
sinalização).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As dimensões urbanas, no âmbito morfológico de desenho urbano e perceptivo, bem
como as relações criadas ao se associarem a aspectos de valor de quem usa um
determinado lugar, podem ser instrumento para promover e incentivar lugares com
maior qualidade ambiental urbana, promovendo vivacidade dos espaços urbanos e uma
melhor qualidade de vida a seus usuários. Uma vez identificado o que é mais valorizado
pelas pessoas, novos espaços e intervenções no ambiente podem responder às reais
necessidades da comunidade. Para tal, técnicas de investigação da percepção ambiental
aplicadas em estudo de caso são direcionadas para subsidiar recomendações de desenho
urbano de cunho contextualizado, de modo a contribuir para territórios habitacionais
com maior valor ambiental urbano.
O bairro Praia do Canto, em Vitória/ES, mantém-se atraente ao uso e ao convívio social
ao longo de décadas, e observa-se que o traçado do bairro manteve-se praticamente
inalterado, absorvendo o aumento populacional por meio do adensamento e da
verticalização das edificações. Ou seja, ao longo dos anos, o traçado urbano deu suporte
as modificações ocorridas na paisagem urbana, assim como, pode ter contribuido para
vivacidade dos espaços urbanos, pelas suas características de mobilidade,
permeabilidade, acessibilidade e imageabilidade.
Quando analisada a qualidade do ambiente urbano, por meio de atributos que os
moradores mais valorizam em um bairro residencial, os resultados indicam que o
quesito segurança é o mais valorizado, entretanto, não é percebido no bairro Praia do
Canto. O que pode indicar que, apesar dos ambientes urbanos serem utilizados e
acessíveis, não é suficiente para garantir a segurança natural, necessitando de
incremento de outros programas ou iniciativas. Por outro lado, dos cinco atributos mais
valorizados: lugares de encontro e lazer; sentimento de tranquilidade; variedade de
comércio, serviços e facilidades e; localizar-se e mover-se, são percebidos no bairro,
assim como estão relacionados a vitalidade, pertencimento e identidade. Os resultados
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indicam que os elementos físicos do espaço urbano que atribuem maior valor ambiental
no bairro em análise estão relacionados ao sentido de lugar.
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RESUMO
A significativa quantidade de resíduos gerada pelo setor da construção civil é hoje um grande problema
ambiental a ser enfrentado pelo poder público e empresas construtoras. Para evitar ou reduzir a geração de
resíduos é preciso atuar na origem, que pode estar desde o projeto até a fase de execução. O projeto
consiste no passo inicial do empreendimento e tem influência significativa sobre o processo construtivo e
produto final. Estudos apontam também que o sistema de gestão empregado por construtoras tem relação
direta com a ocorrência de perdas, incluindo os resíduos. O objetivo deste trabalho foi analisar a
influência de variáveis de projeto arquitetônico e sistema produtivo sobre a geração de resíduos em obras
de edifícios residenciais verticais em um contexto local/regional. Foi utilizada análise estatística com
dados de 18 obras residenciais verticais localizadas na região metropolitana de Porto Alegre/RS,
provenientes de 10 empresas construtoras. A análise de regressão obteve valor de R² ajustado = 0,69. As
variáveis que apresentaram estatisticamente influência foram: relativas ao projeto (área do pavimento
tipo, relação entre o número de pavimentos tipos e o número total de pavimentos e Índice econômico de
compacidade) e ao sistema de produção (sistema construtivo e reaproveitamento de resíduos no canteiro).
Palavras-chave: Gestão de resíduos de construção, minimização de resíduos de construção, regressão
linear múltipla.

ABSTRACT
A significant amount of waste generated by the construction industry is now a major environmental
problem being faced by the government and construction companies. To prevent or reduce the generation
of waste at the source is necessary to act, which may be from design to the implementation phase. The
project is the initial step of the development and has significant influence on the construction process and
final product. Studies also show that the management system employed by construction companies is
directly related to the occurrence of losses, including waste. The aim of this study was to analyze the
influence of variables of architectural design and production system on the generation of waste into
works of vertical residential buildings on a local / regional context. Statistical analysis with data from 18
vertical residential construction located in the metropolitan region of Porto Alegre / RS, was used 10
companies from construction. Regression analysis obtained set value R² adjusted = 0.69. The variables
that showed statistically influence were related to the project (area of pavement type, relationship
between the number of flooring types and the total number of floors and economic index compactness)
and production system (building system and reuse of waste in construction ).
Keywords: Management of construction waste, minimizing construction waste, multiple linear regression.

3071

1

INTRODUÇÃO

Na construção civil, a ineficiência de alguns dos seus processos de produção e
principalmente suas grandes proporções a tornam uma grande geradora de resíduos
dentro da cadeia produtiva (SOUZA et al, 2004). A disposição final destes resíduos é
uma tarefa difícil, devido à heterogeneidade na composição, aos custos com transporte e
disponibilidade de áreas que atendam aos requisitos ambientais.
Em termos quantitativos, no cenário mundial os resíduos de construção surgem com
elevada participação no total de resíduos sólidos. No continente europeu, a Inglaterra
estimou, em 2005, geração total de 88,63 milhões de toneladas de resíduos provenientes
de construção, demolição e escavações (DEPARTMENT FOR COMMUNITIES AND
LOCAL GOVERNMENT, 2007). Considerando que a população da Inglaterra em 2005
foi contabilizada em 50.431,700 habitantes (BARROW, 2012) a geração anual per capta
equivale a 1,76 toneladas. Enquanto que, na Espanha, no ano de 2008 foi estimada a
geração de 40 milhões de toneladas (MINISTRY OF ENVIRONMENT AND RURAL
AND MARINE AFFAIRS, 2008), equivalendo à geração anual de 0,86 toneladas por
habitante/ano, considerando a população da Espanha estimada em 46.766,403 de
habitantes no mesmo ano (INE, 2012).
Segundo Katz e Baum (2011), no ano de 2010 em Israel, a participação deste resíduo
atingiu 60% do total de resíduos sólidos do país. Os autores relatam que houve aumento
significativo nas duas últimas décadas e este é justificado pelo aumento do nível de
vida, alterações nos hábitos de consumo, bem como o aumento natural da população. Já
na China dados apontam participação percentual dos resíduos de construção de 30 a
40% do total de resíduos sólidos urbanos (WANG; JINGKUANG, 2012), e na Austrália
estes equivalem a aproximadamente 37% do total de resíduos sólidos urbanos (TERRY,
2004).
No Brasil, os dados disponíveis mostram uma situação semelhante à dos países citados.
Ainda um dado muito utilizado é o estimado por Pinto (1999) e expressa que os
resíduos da construção e demolição representam entre 41% e 70% do total de resíduos
sólidos urbanos, e conforme Pinto e González (2005) estes equivalem a duas vezes, em
massa, a quantidade dos resíduos sólidos domiciliares.
Diante da elevada taxa de geração de resíduos de construção e demolição e o grande
volume que estes ocupam no meio ambiente, a necessidade de gerenciá-los de forma a
atender a legislação nacional e reduzir os impactos causados são iminentes. No Brasil
foi criada em 2002 a Resolução 307 do CONAMA que responsabiliza o gerador pelos
resíduos e estabelece que este deva ter como objetivo principal a não geração de
resíduos e secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final
dos mesmos.
Mattosinho e Pionório (2009) ressaltam a necessidade de ampliação das pesquisas com
enfoque na minimização da geração de resíduos na fonte, ao observarem que a maioria
dos estudos concentra-se em propor técnicas de reciclagem, agindo de forma corretiva e
não atingindo a real causa do problema.
Conforme Osmani (2011) a maior parte dos esforços têm sido voltados à gestão dos
resíduos no canteiro, porém um investimento limitado é dedicado à prevenção da
geração de resíduos de construção em pontos importantes como a cadeia de gestão,
etapas de projeto, aquisição e encargos. A prevenção e a redução na geração de RCD é
um ponto importante a ser estudado durante o planejamento e a produção dos edifícios.
A antecipação por parte das empresas no intuito de alcançar uma gestão ótima dos
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resíduos é uma estratégia importante de melhoria dos seus processos de produção e
consequente redução na geração de resíduos (SAÉZ et al., 2012).
Embora os resíduos só apareçam ao início da construção estes já começam a ocorrer nas
decisões tomadas durante a fase de concepção e projeto (MÁLIA, 2010). De acordo
com Osmani (2011), uma parte significativa dos resíduos é causada por problemas que
ocorrem em etapas que precedem a produção, e a fase de concepção e projeto é
considerada uma das fontes mais importantes de resíduos de construção.
Decisões tomadas durante a etapa de concepção do edifício também exercem grande
influência no consumo de materiais da obra a ser produzida, devido à forma
arquitetônica, por exemplo.
Em relação à forma do edifício, Mascaró (2010) propõe um índice que representa
numericamente o grau de compacidade do edifício, denominado índice de compacidade
conceituado como “a relação percentual que existe entre o perímetro de um círculo de
igual área do projeto e o perímetro das paredes exteriores do projeto”, e estabelece uma
relação de custo direto (materiais, equipamentos e mão de obra) com a compacidade
(forma) do edifício. Assim, uma relação que pode ser estabelecida é a compacidade do
projeto (forma) versus geração de resíduos, tendo em vista o maior ou menor consumo
de materiais.
Um amplo estudo realizado por Formoso et al. (2002) com o objetivo investigar as
principais causas de geração de perdas em canteiros de obras, assim como quantificar as
perdas na Indústria da Construção Brasileira, identificou um nível elevado de
desperdício e revelou que grande parte destes resíduos é previsível e evitável. Em
avaliação sobre as fontes de resíduos foi identificado que as atividades de fluxo, como a
entrega de material, estoques e manuseio e transporte interno, têm grande influência nos
resíduos e estas muitas vezes são negligenciadas pela administração do canteiro.
Problemas de gestão em fases que precedem a produção foram relacionados entre as
causas mais importantes de resíduos.
Questões relacionadas ao planejamento da produção e gestão do canteiro por parte dos
gerentes e a falta de transparência nos processos afetam a geração de resíduos. Como
principais causas podem ser citados falha na otimização dos recursos durante a
execução, e falhas no sistema de aquisição, planejamento de entrega e distribuição de
materiais (FORMOSO et al.; 2002 OSMANI et al., 2008).
Neste contexto este trabalho se propôs a analisar a influência de variáveis de projeto
arquitetônico e sistema produtivo sobre a geração de resíduos em obras de edifícios
residenciais verticais da região metropolitana de Porto Alegre/RS. Este estudo foi
realizado no âmbito de um convênio de pesquisa entre o Sindicato da Indústria da
Construção de Novo Hamburgo/RS (SINDUSCON-NH) e um grupo de pesquisadores
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPGEC) da Universidade do Vale
do Rio dos Sinos (UNISINOS) e buscou, dentro de um contexto local/regional,
identificar características qualitativas e quantitativas que influenciam a geração de
resíduos.
2

MÉTODO DE PESQUISA

A realização desta pesquisa constitui em um estudo de casos múltiplos, a partir de
fontes de evidências quantitativas e qualitativas observadas em obras de diferentes
empresas. Como ferramenta de análise foi utilizada a estatística, empregando para o
tratamento dos dados a técnica de regressão linear múltipla. A equação de regressão é
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útil para explicar valores de uma variável em função de outras, isto é quando se suspeita
de uma relação de causa e efeito entre duas ou mais variáveis, a análise de regressão
permite verificar qual relacionamento matemático pode existir entre elas
(STEVENSON, 2001). A pesquisa consistiu em duas etapas, denominadas
“levantamento de dados” e “tratamento de dados”, conforme descrito a seguir.
2.1

Levantamento de dados

Os objetivos desta etapa do trabalho foram obter dados de geração de RCD na produção
de edifícios e identificar as possíveis causas da geração destes resíduos, a fim de
posteriormente verificar o grau de influência das variáveis relacionadas ao projeto
(definidas na revisão de literatura) e variáveis relacionadas à produção (definidas em
visitas a obras e na revisão de literatura) através do tratamento estatístico dos dados.
O estudo foi realizado com base em dados de dezoito edifícios, localizados na região
metropolitana de Porto Alegre/RS, concluídos entre 2008 e 2013, denominados 1 até 18.
Estes edifícios foram construídos por dez diferentes empresas construtoras, atuantes na
região, chamadas CA até CJ.
2.1.1 Variável dependente – quantidade de resíduo gerada
A variável dependente considerada neste estudo foi o número de caçambas contratadas,
durante o período da obra, informado por cada uma das empresas construtoras. O
volume das caçambas foi verificado junto às próprias empresas que realizam a coleta,
variando entre 4, 5 e 6 m³. Cabe ressaltar que não foi considerado fator de empolamento
dos resíduos nas caçambas.
2.1.2 Variáveis independentes relacionadas ao processo de projeto
As variáveis relacionadas à etapa de projeto das obras estudadas são do tipo quantitativo
e a seguir são descritas:
- Área total construída e área do pavimento tipo, obtidas através da informação
disponibilizada na planilha de áreas do projeto arquitetônico;
- A relação entre o número de pavimentos tipo e o número total de pavimentos do
prédio (tipo/total);
- Densidade de paredes internas no pavimento tipo (m/m²), que se refere ao
comprimento de paredes internas (apenas paredes em alvenaria) incluindo os pilares,
dividido pela área do pavimento tipo;
- Índice econômico de compacidade (IeC): Calculado a partir das equações 1 e 2,
conforme teoria proposta por Mascaró (2010), onde “Ap” é a superfície de projeto e
“Pep” corresponde ao perímetro econômico de projeto (equação 2).

IeC 

2 Ap.
x100
Pep

(1)

nA
2

(2)

Pep  Ppr  1,5 Ppc 

Na equação 2, “Ppr” equivale ao perímetro das paredes exteriores retas, “Pcp” é o
perímetro das paredes exteriores curvas e “nA” número e arestas das fachadas.
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2.1.3 Variáveis independentes relacionadas ao sistema de produção
As variáveis relacionadas ao sistema de produção são qualitativas e foram convertidas
em valores numéricos para permitir a comparação objetiva das obras através da
regressão múltipla.
Considerando o fato de que os edifícios estudados estão concluídos, para atribuir
valores às variáveis relacionadas com a fase de produção e organização do canteiro, os
pesquisadores visitaram, pelo menos, uma obra em andamento de cada uma das dez
construtoras. Isso foi feito para verificar in loco a cultura das empresas, em termos de
práticas de gestão, organização do canteiro e processo de construção empregado por
essas empresas.
As variáveis coletadas referentes ao sistema de produção são:
- “Reaproveitamento de resíduos” (sim ou não): foi colocado sim quando as empresas
de construção relataram reutilizar resíduos no canteiro.
- “Organização do canteiro” (escala 1-5): esta variável abrange muitos aspectos do
canteiro de obras, tais como ferramentas de limpeza, problemas de segurança, de
qualidade e de gestão. A pontuação foi elaborada a partir das percepções dos
pesquisadores baseados em visitas a canteiros de obras das empresas estudadas (foi
considerada a média obtida entre as opiniões de três pesquisadores participantes): 1 foi
considerada a canteiros com falhas de organização e 5 para os canteiros mais
organizados.
- "Sistema produtivo” (escala 1-3): variou de sistema de produção artesanal (1) ao
sistema mais industrializado (3), também com base na percepção de pesquisadores
seguindo os mesmos critérios que a variável anterior.
2.2

Tratamento dos dados

Na segunda etapa foi realizado o tratamento dos dados coletados na etapa anterior
através da utilização de regressão linear múltipla. Todas as análises foram realizadas a
partir do programa computacional estatístico IBM SPSS Statistics, e antes do início das
análises foram excluídas do banco de dados amostras incompletas.
Neste estudo foi considerada variável dependente (Y) a quantidade de resíduo gerada
em m³. Para verificar a viabilidade da amostra, foi realizada avaliação do conjunto de
dados através de gráficos de dispersão dos dados, do diagrama de caixa (boxplot) e
testes estatísticos de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk para a verificação da
normalidade dos dados que compõem a variável dependente (Y), pois a distribuição
Normal é requisito para aplicação da regressão linear.
Num segundo momento as variáveis coletadas que apresentaram influência sobre a
variável dependente (Y) foram utilizadas na análise de regressão. Foi estabelecido nível
de significância α = 0,05 e analisados os coeficientes de determinação (R²), de
determinação ajustado (R² ajustado) e de correlação (r), a análise de variância (F) e teste
das variáveis explicativas (t). Além da análise dos resíduos através da verificação de sua
normalidade através dos testes de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk e por meio de
gráficos de probabilidade normal dos resíduos.
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3

RESULTADOS

Inicialmente são apresentados os resultados obtidos na etapa de levantamento de dados
e em seguida são apresentadas as análises realizadas e identificadas as variáveis que
apresentaram estatisticamente influência sobre a geração de resíduos.
3.1

Dados que compõem a amostra

3.1.1 Variável dependente
Os dados de números de caçambas coletadas durante a execução de cada uma das obras
são apresentados na Tabela 1. Também é apresentada a capacidade de volume das
caçambas utilizadas, o volume de resíduo resultante em m³ e a geração de resíduo por
área construída (m³/m²).
Tabela 1 - Volume de resíduos gerados
ID

Empresa

Nº de caçambas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

CA
CA
CA
CA
CB
CC
CD
CF
CF
CG
CG
CG
CG
CG
CH
CI
CE
CJ

235
315
140
179
179
218
105
153
184
488
297
378
541
219
253
178
233
563

Capacidade das
caçambas
utilizadas (m³)
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
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Volume total de
resíduos gerados
(m³)
1410
1890
840
1074
1074
872
420
612
736
1952
1188
1512
2164
876
1012
712
1165
2252

Geração de resíduo /
área construída
(m³/m²).
0,18
0,13
0,09
0,08
0,19
0,20
0,06
0,08
0,11
0,08
0,08
0,07
0,10
0,06
0,37
0,09
0,05
0,29

3.1.2 Variáveis independentes
Na Tabela 2 são apresentadas as variáveis consideradas para avaliação da participação
de fatores relacionados ao projeto arquitetônico sobre a geração de resíduos.
Tabela 2 - Variáveis independentes relacionadas ao projeto (quantitativas)
“Área do
tipo” (m²)
321,90
509,23

“N° de
pav. tipo”
17
19

“Tipo/total”

1
2

“Area total”
(m²)
7994,53
14297,00

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

9496,70
12684,08
5776,96
4326,08
6588,00
7619,94
6856,52
23920,33
15230,89
21632,44
21129,08
14038,61
2700,00
8283,00
21794,63
7812,24

369,63
429,04
360,65
564,95
423,00
346,80
399,77
605,84
532,00
531,48
696,57
546,83
230,51
506,00
419,20
427,21

15
17
9
5
9
14
13
14
10
15
14
18
9
12
9
13

ID

0,81
0,83

“IeC”
(%)
62,83
43,12

“Densidade de
paredes” (m/m²)
0,52
0,54

0,83
0,85
0,75
0,71
0,69
0,82
0,81
0,82
0,77
0,88
0,93
0,78
0,82
0,92
0,75
0,81

44,23
56,31
62,09
59,23
55,47
60,58
66,82
51,77
60,17
58,31
55,69
51,93
57,91
41,05
61,74
72,27

0,52
0,58
0,48
0,46
0,47
0,39
0,47
0,28
0,20
0,20
0,26
0,25
0,43
0,48
0,52
0,42

Na Tabela 2 Tabela 3 são apresentadas as variáveis consideradas para avaliação da
participação de fatores relacionados à produção sobre a geração de resíduos.
Tabela 3 - Variáveis relacionadas à produção (qualitativas)
ID

“Sistema de
produção”
(1 to 3)

“Organização
do canteiro”
(1 to 5)

“Reaproveitamento”

ID

“Sistema de
produção”
(1 to 3)

“Organização
do canteiro”
(1 to 5)

“Reaproveitamento”

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
2
2
2
1
1
1
1
1

4
4
3
3
2
5
4
3
3

não
não
sim
sim
não
não
não
sim
sim

10
11
12
13
14
15
16
17
18

3
3
3
3
3
1
2
2
2

4
4
3
4
4
4
3
3
3

sim
sim
sim
sim
sim
não
sim
não
não

3.2

Análise estatística dos dados

Foi aplicado o teste de normalidade sobre os dados da variável dependente (Y). Os
resultados para os testes são apresentados na Tabela 4.
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Tabela 4 - Teste de normalidade variável dependente
Kolmogorov-Smirnov
Shapiro-Wilk
VOLUME DE
RESÍDUOS GERADOS

Statistic

df

p-valor

Statistic

df

p-valor

0,182

18

0,118

0,922

18

0,142

Com o resultado encontrado no teste Shapiro-Wilk de p-valor= 0,142 não se rejeita a
hipótese de normalidade para a variável dependente. Não foram constatados outliers na
amostra.
Foram testadas todas as variáveis independentes versus a variável dependente. De
acordo com o coeficiente de determinação ajustado (R² ajustado) obtido e os resultados
de p-valor de cada uma das variáveis, foram realizadas novas análises sendo excluídas
as variáveis que atingiram maiores resultados de p-valor.
Abaixo é apresentado o modelo que demonstrou os melhores resultados dentre as
análises realizadas. Neste, obteve-se R² ajustado de 0,694 e o teste F comprovou a
validade dos regressores em conjunto.
Tabela 5 - Resumo dos resultados da análise de regressão
Erro padrão da
R²
R² ajustado
F
p-valor
estimativa
0,784
0,694
301,13260
8,707
0,001

Na Tabela 6 encontram-se os resultados relativos ao teste t das variáveis independentes
isoladas, as variáveis tipo/total, IeC, sistema produtivo e reaproveitamento de resíduos
se apresentaram significativas ao nível de significância α = 0,05. Este resultado
comprova estatisticamente a influência destas variáveis sobre a geração de resíduos em
obras residenciais verticais. A variável área do pavimento tipo embora não tenha se
mostrado estatisticamente significativa ao nível de significância adotado apresentou
importância, pois uma vez que foi retirada da análise houve redução do coeficiente de
determinação ajustado.
Tabela 6 - Coeficientes do Modelo
Coeficiente (  ) Erro padrão p-valor
Constante
Tipo/total
Área do pavimento tipo
Modelo 9
IeC
Sistema produtivo
Reaproveitamento de resíduos

4

-5202,886
5138,519
1,411
22,968
375,155
-783,296

1452,963
1488,328
0,882
9,864
135,364
188,219

0,004
0,005
0,136
0,038
0,017
0,001

CONCLUSÃO

A partir de uma amostra de dezoito obras residenciais verticais, esse trabalho investigou
a influência de dois grandes grupos citados frequentemente na literatura como influentes
na geração de RCD: projeto arquitetônico e produção.
Tendo em vista que dentre as variáveis estudadas, as variáveis que demonstraram
influência sobre a geração de resíduos na tipologia de edifício residencial vertical
foram: o percentual de participação dos pavimentos tipo sobre o total de pavimentos do
edifício (tipo/total), índice econômico de compacidade, área do pavimento tipo,
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reaproveitamento de resíduos no canteiro e sistema produtivo, observa-se que a etapa de
projeto está presente em três das cinco variáveis que demonstraram influência. Com
base nestes dados é possível verificar a elevada influência das decisões de projeto sobre
a geração de resíduos.
A partir da identificação destas variáveis torna-se possível atuar na origem dos resíduos
trabalhando sua minimização desde a concepção do projeto. Avaliando questões como a
forma do edifício, expressa através do índice de compacidade, o número de repetições
dos pavimentos e área de cada um deles é possível atuar preventivamente em relação
aos resíduos.
Analisar todos os aspectos relacionados ao sistema construtivo a ser adotado em cada
projeto também é um fator importante e merece atenção por parte das empresas. Bem
como estudar alternativas de implementação de reaproveitamento de resíduos no
canteiro.
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RESUMO
O termo sustentável é usado com frequência na literatura referente ao espaço construído. Um princípio
prático, comumente utilizado em edificações que buscam a sustentabilidade, é o uso de proteções solares.
Porém, esse uso deve ser planejado tendo em vista que as decisões projetuais implicam em uma série de
consequências que não se restringem às condições de radiação direta e conforto térmico, mas que se
relacionam também a outros aspectos como: níveis de iluminação natural, consumo de energia,
privacidade e visão do exterior. O objetivo deste trabalho consiste em analisar o uso de elementos de
proteção solar em edificações que são associadas aos princípios da sustentabilidade e verificar como esses
elementos contribuem em seu desempenho. Este artigo consiste em uma pesquisa exploratória na qual foi
realizada uma revisão de literatura e foram observados casos de edifícios considerados sustentáveis. A
revisão inclui uma discussão sobre o conceito de sustentabilidade aplicado a edificações e sobre o uso de
dispositivos de proteção solar. Edifícios foram analisados para investigar a contribuição de brise-soleils
para sustentabilidade de edificações. Foram contrastadas edificações participantes do concurso “Solar
Decathlon Europe 2012” que utilizaram brise-soleils e que não utilizaram. Esse concurso reúne o que há
de mais avançado em edificações sustentáveis e disponibiliza dados para análise. Foram selecionados os
aspectos da sustentabilidade que têm relação com brise-soleils: conforto térmico (bloqueio da radiação
solar direta e possibilidade de ventilação natural); conforto visual (iluminação e vistas para o exterior);
materiais (durabilidade e possibilidade de reuso); e eficiência energética. Identificaram-se as
características dos dispositivos de sombreamento que mais contribuíram nesses aspectos e como esses
brise-soleils foram incorporados à edificação, em termos formais e compositivos. Observou-se que
aquelas residências com brise-soleils apresentaram melhor desempenho nos aspectos considerados. A
contribuição deste artigo consiste na compilação de estratégias projetuais que utilizam brise-soleils
visando à sustentabilidade.
Palavras-chave: Dispositivos de proteção solar, Edificações sustentáveis, Desempenho de edifícios.

ABSTRACT
The term sustainable is frequently used in the literature on built environment. A practical approach
commonly used on buildings that aims to be sustainable are the shading devices. However, that use must
be planned knowing that the design decisions involve a range of consequences that are not restricted to
conditions of direct radiation and thermal comfort, but they are also relate to other aspects such as levels
of natural lighting, energy consumption, privacy and outside view. This paper aims to analyze the use of
shading devices in buildings that are associated to the principles of sustainability and see how these
elements contribute to its performance. A literature review about the concept of sustainability applied to
buildings and the use of solar shading was done. Buildings from the “Solar Decathlon Europe 2012” that
use brise-soleils or slabs as shading devices were analyzed to investigate the contribution of those
elements for sustainability of buildings. The choice of buildings from that award is justified because that
event brings together the latest in sustainable buildings and due to the availability of data for analysis.
Aspects of sustainability related to brise-soleils were selected among those addressed in the literature
review: thermal comfort (blocking of direct solar radiation and the possibility natural ventilation); visual
comfort (lighting and views to outside); materials (durability and reuse); and energy efficiency. It was
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identified the characteristics of shading devices that contributed to these aspects and how these devices
were incorporated into the building in formal and compositional terms. It was observed that those houses
with brise-soleils showed better performance in the aspects considered. The contribution of this paper is
a compilation of design strategies that use brise-soleil aiming at sustainability.
Keywords: Shading devices, sustainable buildings, building performance.

1

INTRODUÇÃO

Este artigo consiste em uma pesquisa exploratória na qual foi realizada uma revisão de
literatura sobre o conceito de sustentabilidade aplicado a edificações e sobre o uso de
dispositivos de proteção solar. Em seguida foram feitos estudos de caso para aproximar
essas duas temáticas. Buscou-se, então, dar resposta à seguinte questão: o uso de
sistemas de proteção solar contribui para a sustentabilidade das edificações? A resposta
a essa questão parte da compreensão do conceito de sustentabilidade e do que são os
dispositivos de proteção solar, também chamados neste trabalho de elementos de
sombreamento, brise-soleil ou simplesmente brise.
O conceito de edificações sustentáveis esteve associado a uma filosofia ambientalista
que se afastava da sociedade para que seus adeptos vivessem de forma independente.
Com o passar do tempo, a abordagem da edificação sustentável passou a se relacionar
com questões como alto desempenho, eficiência, integração e elegância, tendendo a se
aproximar do modo de vida da sociedade atual (KEELER; BURKE, 2010). A
sustentabilidade em edificações é um conceito amplo, aberto e que abrange as
dimensões ambientais, sociais, econômicas e culturais (AMARAL et al., 2012;
CLEMENTS-CROOME, 2011; SACHS, 1993). Nesse sentido, a sustentabilidade
orienta o processo de planejamento, construção e uso das edificações. Isso se reflete na
busca da promoção do conforto e do bem estar dos usuários ao mesmo tempo em que as
demais dimensões também são trabalhadas.
As edificações sustentáveis deixam um grande legado de projeto. É possível citar
inúmeras edificações que foram consideradas bem projetadas porque seu projeto se
adaptou ao clima regional; utilizou materiais de construção disponíveis e as técnicas já
testadas de modo eficiente; garantiu um bom nível de conforto com a termoacumulação
(por meio da massa térmica); ou aproveitou os benefícios do meio ambiente ao
armazenar a água (KEELER; BURKE, 2010, p.50).
A partir desse legado, surge uma série de princípios que visam aproximar as edificações
contemporâneas da sustentabilidade. Um princípio prático que é usado frequentemente
em edificações que buscam a sustentabilidade é o uso de proteções solares. De acordo
com Gutierrez e Labaki (2005), o brise-soleil é um entre vários tipos de dispositivos de
proteção solar. É um elemento construtivo constituído por lâminas geralmente paralelas,
externas à edificação. Os dispositivos de proteção solar são componentes integrados ao
sistema de abertura e à fachada. Eles protegem o ambiente do sol direto, do
superaquecimento e do ofuscamento; proporcionam melhorias nos níveis de iluminação
natural, promovem a privacidade e/ou a visão do exterior (OLBINA, 2008). Kim et al.
(2012) afirmam que a função básica dos elementos de sombreamento é interceptar os
raios solares antes que eles atinjam o interior da edificação. Nesse sentido, as proteções
solares são elementos arquitetônicos cujo uso não pode ser desvinculado do edifício.
Integram um sistema que inclui, além deles, as aberturas e a superfície transparente.
Esse sistema tem um grande efeito no consumo de energia de uma edificação devido à
sua influência nos ganhos solares, na transmissão de calor e na infiltração de ar (KIM et
al., 2012). Entretanto, de acordo com Ferreira e Souza (2010), projetar corretamente os
dispositivos de proteção solar não é uma tarefa simples, pois se eles forem
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superdimensionados, podem se tornar obstruções à luz natural e acarretar no aumento
do consumo de energia por sistemas de iluminação artificial. Analogamente, as
proteções solares podem funcionar como barreiras à ventilação natural.
Dessa forma, o objetivo deste trabalho consiste em analisar os sistemas de abertura de
residências que são reconhecidamente associadas aos princípios da sustentabilidade e da
eficiência energética e identificar nessas edificações como a presença de elementos de
proteção solar ou composições geométricas que geram sombreamento contribui para a
sustentabilidade. O método de pesquisa adotado se baseou em estudos de caso de
residências do Solar Decathlon Europe 2012 realizado na cidade de Madrid na Espanha.
2
2.1

REVISÃO DE LITERATURA
Edifícios Sustentáveis

O ideal da sustentabilidade em edificações deve ser trabalhado em três esferas distintas
e complementares (projetual, construtiva e operacional), sendo a base de todas elas a
esfera projetual. No momento do planejamento se define o quão sustentável o
empreendimento poderá ser. É nesse momento que são definidos os materiais e as
estratégias bioclimáticas a serem utilizadas, além do estudo do impacto ambiental,
social, econômico e cultural do edifício. Dessa forma, somente com um planejamento
eficiente e consciente é que se pode tornar a construção e o edifício mais próximos da
sustentabilidade. Neste trabalho, a temática da sustentabilidade em edificações é
abordada em suas esferas projetual e do edifício construído.
Um marco na conceituação de sustentabilidade é o relatório “Nosso Futuro Comum”,
publicado originalmente em 1987. Esse relatório define o desenvolvimento sustentável
como a capacidade da humanidade de garantir um desenvolvimento que “atenda as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras
atenderem também às suas” (CMMAD, 1991, p.09). É interessante notar que esse é um
conceito amplo, que abrange uma gama de variáveis que vai além da dimensão
ambiental. O entendimento de edifícios sustentáveis também é extenso e diverso. Para
Burnett (2007), assim como o desenvolvimento sustentável, a noção de edifícios
sustentáveis depende da percepção de cada um.
Amaral et al. (2012) acreditam ser difícil definir sustentabilidade na contemporaneidade
devido ao quantitativo de premissas, dimensões e significados atribuídos ao termo desde
o conceito cunhado em 1987. Clements-Croome (2011) afirma que a sustentabilidade
abrange não apenas o princípio ambiental, mas também os fatores econômicos e sociais.
Segundo Barbosa (2013), além da chamada tríade da sustentabilidade formada pelas
dimensões ambiental, social e econômica, outras dimensões têm sido delineadas como a
tecnológica (EBSEM; RAMBOL, 2000; SILVA; TIBÚRCIO, 2008), a cultural
(SACHS, 1993), a institucional (SILVA, 2003; VILHENA, 2007) e a estética (ISOLDI,
2007) na busca de um entendimento mais holístico da sustentabilidade.
Observa-se uma tendência da inserção de tais princípios em edificações. Porém, é
discutível se a aplicação de técnicas e conceitos baseados na sustentabilidade garantem
edifícios, de fato, sustentáveis. Por outro lado, a busca da sustentabilidade já é um passo
importante. Nesse sentido, diferentes autores apresentam suas concepções e mostram
formas de aproximar a arquitetura da sustentabilidade.
Jensen e Gram-Hanssen (2008) definem edifícios sustentáveis como aqueles em que as
preocupações ambientais são levadas em conta no processo de construção e operação.
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Entretanto, eles afirmam que uma definição mais precisa está aberta à discussão. Já para
Sachs (1993), o conceito de sustentabilidade em edificações é baseado em cinco
princípios: conforto ambiental, materiais de construção, utilização de fontes alternativas
de energia, uso racional de água e gerenciamento de resíduos sólidos. Burnett (2007)
mostra que edifícios verdadeiramente sustentáveis estão longe de se tornar uma prática
comum. Para ele a questão é analisar quão mais sustentáveis os edifícios podem se
tornar. E essa melhoria no nível de sustentabilidade é caracterizada pela promoção do
desempenho desejado ao mesmo tempo em que o consumo de recursos e o impacto
ambiental são minimizados durante todo o ciclo de vida da edificação, sustentando a
atividade econômica e a qualidade de vida. Farmer e Guy (2010) afirmam que o projeto
sustentável é constituído por meio da evolução de abordagens sócio-tecnológicas que se
desenvolvem a partir de uma experiência prática e que tomam forma quando os
arquitetos, construtores, usuários e a comunidade enfrentam os problemas ambientais,
têm conhecimento sobre seus valores, crenças e práticas e melhoram progressivamente a
ecologia do ambiente construído. Segundo eles essa prática social transformadora
também sugere que novos conhecimentos e novos valores de projeto podem surgir da
atividade humana reflexiva e bem planejada (pragmática) em diferentes contextos.
Assim, as práticas de projeto são sustentadas pela flexibilidade, colaboração e mudança.
Vakili-Ardebili e Boussabaine (2007) acreditam que o processo de projeto de edifícios
sustentáveis deve ser baseado em uma abordagem humano-orientada, isto é, que tenha a
satisfação do cliente como objetivo central. Esses autores definem a durabilidade como
um atributo essencial dos edifícios sustentáveis. Essa relevância é dada à durabilidade
porque ela depende do cumprimento de outros atributos como flexibilidade,
operacionalidade, facilidade de manutenção e suporte ao longo do tempo. ClementsCroome (2011) afirma que para os edifícios inteligentes serem sustentáveis, deve-se
manter o seu desempenho para as futuras gerações. No caso dos edifícios já existentes,
Moraes e Quelhas (2012) realizaram uma pesquisa onde questionaram aos profissionais
da área da construção civil acerca da viabilidade da implantação de estratégias
sustentáveis e concluíram que a análise da durabilidade combinada com os custos da
operação foi considerada uma prática imprescindível. Para Clements-Croome (2011),
tanto a inovação quanto o uso de estratégias ambientais passivas são importantes. Ele
afirma que a redução na demanda de energia de edificações pode ser alcançada pelo uso
de meios naturais como massa (inércia térmica), orientação e forma do edifício, que
contribuem para controle da luz solar e renovação de ar, além do aproveitamento da
água pluvial. Kovacic e Sreckovic (2013) argumentam que para a realização de
ambientes construídos sustentáveis, em que um dos principais objetivos é atingir o nível
máximo de eficiência no consumo de energia e recursos, é necessário um conhecimento
multidisciplinar. A comunicação, a transferência de conhecimentos e a construção de
um conhecimento comum se mostram fundamentais desde as etapas iniciais de projeto,
pois são nessas etapas que se determina o desempenho da edificação ao longo do seu
ciclo de vida. Nesse sentido é necessária uma mudança de uma abordagem focada na
tecnologia para uma abordagem orientada para a pessoa e o processo.
2.2

Proteções Solares

Os dispositivos de proteção solar apresentam um potencial de contribuição para a
sustentabilidade de edificações, pois são elementos que impedem que a radiação solar
direta atinja os ambientes internos e, consequentemente, atuam no controle e redução do
ganho de calor e consumo de energia da edificação. Quando esses dispositivos são
constituídos de lâminas (geralmente paralelas) externas à edificação são chamados de
brise-soleil. Além da função primordial de proteção da radiação direta, os brises
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também são utilizados no controle do excesso de luminosidade, característico de regiões
de clima quente. As proteções solares também influenciam na visibilidade para o
exterior e na ventilação da edificação (GUTIERREZ; LABAKI, 2005). Olbina (2008)
afirma que as proteções solares podem gerar os seguintes benefícios: proteger da
radiação solar direta, evitar o superaquecimento, evitar o ofuscamento, melhorar os
níveis de iluminação natural, promover a privacidade e/ou a vista para o exterior.
Devido à tendência arquitetônica de se usar fachadas envidraçadas em edifícios
comerciais, o gerenciamento dos ganhos solares é uma consideração importante no
projeto de edifícios eficientes energeticamente. De acordo com Lomanowski e Wright
(2012), os ganhos solares através da janela representam a maior e mais variável fonte de
calor de um edifício. Nesse sentido, o uso apropriado de dispositivos de proteção solar
representa uma economia no consumo de energia para resfriamento. Segundo eles,
elementos móveis podem equilibrar o balanço entre os ganhos solares, as questões de
ofuscamento e aproveitamento da luz diurna. E ainda, o controle dos ganhos solares não
é necessário apenas nos edifícios envidraçados e com isolamento térmico ineficiente,
mas são também fundamentais no projeto de novos edifícios comerciais e residenciais
energeticamente eficientes. Segundo esses autores, com a busca de edificações mais
eficientes, o potencial benefício dos dispositivos móveis automatizados é significativo.
Esquemas de controle para proteções solares automatizadas podem ser integrados à
simulação para regular o ganho solar e avaliar o impacto na carga térmica da edificação,
nos níveis de iluminância e no consumo de energia para iluminação.
O uso de proteções solares em climas quentes gera melhorias no desempenho termoenergético de edificações, pois anteparam a incidência de radiação solar direta e evitam
o consequente aquecimento do ambiente. No entanto, esses dispositivos podem tornarse obstruções à luz natural, o que pode acarretar o aumento do uso de energia para
iluminação artificial. Dessa forma, é preciso avaliar o balanço entre a carga térmica e a
disponibilidade de luz natural em um ambiente que adote dispositivos de proteção solar
(FERREIRA; SOUZA, 2010). Nesse sentido, Oteiza e Soler (1995) compararam o
desempenho de iluminação em diferentes dispositivos de proteção solar que geram a
mesma máscara de sombra. Nesse trabalho, o modelo com prateleiras de luz apresentou
um desempenho superior, tanto em termos de uniformidade quanto em níveis de
iluminância. Preocupados com o desempenho da iluminação natural quando dispositivos
de sombreamento são utilizados, Olbina e Beliveau (2009) propuseram um sistema de
proteção solar transparente. Utilizando os princípios óticos, eles desenvolveram
dispositivos móveis e automaticamente controlados, que são formados por aletas de
seção triangular de plástico transparente e revestimento reflexivo prateado.
Ainda com relação ao papel das proteções solares, Laouadi (2009) afirma que sistemas
complexos de aberturas, complex fenestration systems (CFS), são componentes típicos
dos edifícios de alto desempenho. Segundo ele, CFS incluem dispositivos de
sombreamento integrados entre camadas de vidro, ou anexos ao interior ou exterior de
fachadas envidraçadas. Esses sistemas contribuem no controle da iluminação natural,
dos ganhos de calor solar e da visão do exterior, e podem conter elementos fotovoltaicos
embutidos nas camadas de vidro para produzir energia no local. Entretanto, de acordo
com o autor, previsões do desempenho térmico desses sistemas ainda encontram-se em
estágio inicial. Dessa forma, entende-se que os dispositivos de proteção solar
apresentam um potencial interessante de aplicações em edificações e podem contribuir
para a sustentabilidade. Porém, esse uso deve ser planejado tendo em vista que as
decisões projetuais implicam em uma série de consequências que não se restringem às
condições de radiação direta e conforto térmico, mas que se relacionam também a
3085

outros aspectos como níveis de iluminação natural, consumo de energia, privacidade,
visão do exterior e até mesmo na ventilação natural que é pouco abordada na literatura.
3

ESTUDOS DE CASO

Em conformidade com as orientações de Yin (2010) sobre a aplicação do método estudo
de caso, que é definido como uma investigação em profundidade um fenômeno
contemporâneo, este trabalho investiga a busca de edificações mais sustentáveis. A
preocupação com a sustentabilidade de edificações se consolidou quando a escassez de
recursos ambientais e energéticos passou a ser uma inquietação mundial e o potencial de
contribuição da construção civil passou a ser enxergado como relevante nesse contexto.
Esse fato dificulta a utilização de outros métodos de pesquisa senão o estudo de caso,
pois a análise da sustentabilidade de edificações por métodos que isolam o objeto de seu
contexto seria uma tarefa demasiadamente complexa.
O presente estudo de caso busca analisar estratégias para projeto de aberturas.
Identificaram-se, dentre os princípios da sustentabilidade citados na revisão de
literatura, aqueles que se aplicam à análise de proteções solares e contribuem
especialmente nas dimensões ambiental e econômica, a saber: conforto térmico
(bloqueio da radiação solar direta e possibilidade de ventilação natural); conforto visual
(aproveitamento da luz natural e vistas para o exterior); materiais (durabilidade e
possibilidade de reuso) e eficiência energética. Uma análise simplificada das condições
de conforto térmico e visual da abertura de um ambiente de permanência prolongada
será realizada para cada uma das casas. A abertura estudada está voltada para a
orientação sul. Observa-se que a radiação solar direta é indesejável tanto sob o ponto de
vista térmico, pois pode admitir calor em excesso, quanto sob o ponto de vista da
iluminação, pois pode gerar contrastes e ofuscamento. O aproveitamento da luz natural
é função do somatório da quantidade de luz proveniente da abóbada celeste
(componente celeste) e da quantidade de luz refletida interna e externamente
(componente refletida interna e componente refletida externa). Neste artigo, essa
contribuição somente será estimada por meio do ângulo vertical da componente celeste,
considerando que a abertura pode se prolongar horizontalmente ao longo do ambiente e
que as componentes refletidas podem variar muito. Um ponto de trabalho será
estabelecido a 0,85m do piso (distância vertical) e a 1,5m em direção normal à abertura
(distância horizontal) para que o ângulo vertical da componente celeste possa ser
determinado e comparado entre os diferentes sistemas de abertura.
A escolha das edificações participantes do concurso Solar Decathlon se justifica por se
tratar de um evento que reúne tecnologias sustentáveis e pela disponibilidade de dados
para análise. A íntegra dos projetos e memoriais de todas as residências participantes
está disponível em SDE (2012a). As residências e respectivos projetos escolhidos foram
os 3 primeiros colocados do Solar Decathlon Europe (SDE), realizado em 2012 na
cidade de Madrid, na Espanha.
3.1

Casa Canopea – 1° Colocado no SDE 2012

As aberturas da Casa Canopea são protegidas por lâminas ajustáveis que regulam as
trocas térmicas enquanto permite a ventilação cruzada. A camada mais externa da casa é
composta basicamente de dois elementos diferentes: o sistema de brises e as persianas.
Os brises de vidro permitem o controle da ventilação (Figura 01-a). Abertas, as peças de
vidro ficam dispostas horizontalmente, permitindo a passagem do ar. Por serem
semitransparentes, os brises não prejudicam a iluminação natural ao mesmo tempo em
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que permitem ao usuário estabelecer um contato visual com o exterior. No inverno, os
brises fechados formam uma segunda pele de proteção contra a perda de calor. No
verão, para evitar o efeito estufa, os brises são escondidos atrás das persianas, por meio
de painéis móveis. Já as persianas protegem as paredes e janelas da radiação solar direta
e podem ser desenroladas ao longo de uma linha vertical. Esses elementos são
controlados por motores ou por controle manual e contribuem para o conforto e o bom
funcionamento bioclimático da casa. Tanto os brises quanto as persianas podem ser
facilmente desmontados para reutilização em outras residências ou reciclagem. Durante
seu funcionamento, a casa apresentou um baixo consumo de energia anual estimado em
32,18 kWh/m², sendo essa informação obtida em SDE (2012b).
Figura 1 – Análise Casa Canopea

Fonte: SDE (2012a). Adaptado pelos autores.

O ambiente adotado para análise na Casa Canopea foi a sala de estar. Embora a sala
tenha sido projetada para atividades visuais, sabe-se que esse ambiente pode ser
utilizado para trabalho e leitura. A maior área envidraçada desse ambiente está orientada
para o sul. A localização das aberturas e a integração dos ambientes viabiliza a
ventilação cruzada na sala (Figura 1-b). Com relação à radiação solar através da
abertura voltada para o sul, a própria laje do segundo pavimento funciona como
sombreamento durante o verão. Durante o inverno os raios solares atingem o interior do
ambiente, mesmo com a presença dos brises (Figura 1-c). Observa-se que a principal
função do brise, nesse caso, não é o sombreamento, mas o controle das trocas de ar.
Mesmo com os brises fechados, a quantidade de luz que chega à sala é alta, pois os
brises não obstruem totalmente a passagem da luz, embora o fator solar do vidro deva
ser considerado para efeito de cálculo (Figura 1-a). Pode-se desconsiderar os brises na
determinação do ângulo vertical da componente celeste (Figura 1-d). Na situação de
inverno, tem-se a opção de desenrolar a persiana, o que nesse caso causaria o
escurecimento do ambiente e um ângulo de componente celeste igual a zero,
comprometendo o aproveitamento da iluminação natural e as vistas para o exterior.
3.2

Patio 2.12 – 2° Colocado no SDE 2012

A casa Patio 2.12 é composta por um pátio central para o qual todos os ambientes se
abrem (Figura 2-a). Os fechamentos desse pátio são compostos por duas camadas. A
primeira é envidraçada e operável no sentido de permitir tanto a abertura para
ventilação, quanto o completo fechamento. A outra camada é uma série de aletas
ajustáveis que lembram folhas de parreira. Assim, esse fechamento visa promover
sombra, ar fresco e luz. Além das aberturas para o pátio, as demais aberturas da casa se
dão por meio de janelas de folhas pivotantes opacas. Essas janelas integram o sistema
de ventilação cruzada da residência e permitem aos usuários controlar a sua privacidade,
sendo essa a única possibilidade de visão do exterior a partir da sala e dos quartos. Com
relação ao material das aletas dos brises, deu-se preferência a materiais recicláveis e
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produzidos localmente. A casa apresentou a melhor condição de eficiência energética do
SDE 2012, com um consumo anual de 27,84 kWh/m² (SDE, 2012b).
O ambiente selecionado para análise foi a sala de estar. A sala possui uma pequena
abertura voltada para o norte, que possibilita a ventilação cruzada (Figura 2-b). Porém a
abertura considerada para esta análise consiste na porta que se abre para o pátio interno.
Essa porta está orientada para o sul e tem seu controle da radiação e da iluminação por
meio da cobertura do pátio. Os brises do pátio protegem a sala da radiação solar que
tanto no inverno quanto no verão (Figura 2-c). Com relação ao aproveitamento da luz
natural, um ponto de trabalho localizado no interior da sala não conseguiria “ver”
nenhuma parte do céu através dos brises do pátio, portanto a componente celeste é igual
a zero e o pátio contribui com a iluminação natural da sala apenas por meio de reflexão.
Figura 2 – Análise Pátio 2.12

Fonte: SDE (2012a). Adaptado pelos autores.

3.3

Med in Italy – 3° Colocado no SDE 2012

O projeto da casa Med in Italy optou por concentrar as aberturas da casa voltadas para
um espaço externo privativo (isolado visualmente do entorno por meio de meio de
paredes, porém sem cobertura). Nesse sentido, todas as paredes voltadas para o exterior
são opacas e somente a parede voltada para esse pátio é envidraçada (Figura 3-a). O
ambiente analisado é a sala (Figura 3-c), onde todas as aberturas estão voltadas para
uma única orientação (sul), tornado possível bloquear a radiação solar indesejada no
verão, com o uso de uma marquise, e permitir que os raios solares adentrem a residência
no inverno, levando em consideração a posição do sol nas respectivas estações (Figura
3-c). Essa marquise, bem como a casa como um todo, é estruturada em madeira
(material renovável). Com relação ao aproveitamento da luz natural, o ângulo da
componente celeste com um ponto de trabalho, localizado conforme descrição anterior,
demonstra um bom uso da iluminação natural (Figura 3-d). Uma limitação dessa casa
com relação aos critérios abordados neste artigo consiste na impossibilidade do usuário
visualizar o exterior da edificação. Além disso, a localização das aberturas em uma
única fachada prejudica a ventilação cruzada no interior da edificação. Com relação ao
consumo de energia, a casa apresentou um consumo anual estimado em 67,09kWh/m²
(SDE, 2012b).
Figura 3 – Análise Med in Italy

Fonte: SDE (2012a). Adaptado pelos autores.

3088

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A casa Canopea apresentou bastante flexibilidade no controle dos elementos de
sombreamento. Embora os brises não tenham demonstrado um sombreamento efetivo, a
presença das persianas permite ao usuário bloquear a radiação indesejada. Para o
ambiente analisado, as condicionantes térmicas e de iluminação foram consideradas
adequadas, pois a laje protege da radiação direta sem diminuir a componente celeste. Já
no inverno, observou-se que ao bloquear a radiação direta com o uso das persianas, o
usuário bloqueia também a iluminação natural. Na casa Patio 2.12, observa-se uma
adequada proteção da radiação solar direta, embora a iluminação zenital do pátio só
contribua com a sala por meio de reflexões, tanto no inverno quanto no verão. Já na casa
Med in Italy, as condições de sombreamento foram alcançadas para o verão, enquanto
no inverno há incidência de radiação direta. Mesmo para as condições de inverno, a
radiação solar direta é indesejável, pois prejudica a realização atividades visuais. Nesse
sentido, observa-se que todas as proteções solares analisadas apresentaram dificuldades
de conciliar o bloqueio da radiação solar e o uso da luz natural durante o inverno. Com
relação ao consumo de energia, que também depende de outros parâmetros que não
foram abordados nesse artigo, a Casa Canopea e o Patio 2.12 tiveram um consumo
quase duas vezes menor que a cada Med in Italy que não possui brises em aletas, apenas
uma marquise como elemento sombreador. Tanto na casa Canopea quanto no Patio
2.12, os fechamentos são trabalhados em camadas nas quais os brises funcionam como
mecanismos termorreguladores, que permitem diferentes configurações durante o
inverno e verão ou durante dia e noite. Tais estratégias projetuais são possíveis de serem
aplicadas em diferentes contextos, desde que corretamente avaliadas pelo projetista, e
representam contribuições para a sustentabilidade, especialmente em suas dimensões
ambiental e econômica.
REFERÊNCIAS
AMARAL, T. G.; HORA, K. E. R.; CARVALHO, R. R.; MORAES, P. O. I. Certificação ambiental:
sustentabilidade ou marketing? In: Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 14.,
2012, Juiz de Fora. Anais... Juiz de Fora: ANTAC, 2012. p. 282-291.
BARBOSA, R. T. Z. Recomendações para a habitação unifamiliar sustentável com base em seis
dimensões de sustentabilidade e em diretrizes do selo casa azul. 2013. 147 f. Dissertação
(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, 2013.
BURNETT, J. Sustainability and sustainable buildings. The HKIE Transactions, London, UK, v.3,
n. 2, p. 83-92. 2007.
CLEMENTS-CROOME, D. Sustainable intelligent buildings for people: a review. Intelligent
Buildings International, London, UK, v.3, n. 2, p. 67-82. 2011.
COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro
comum. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1991.
EBSEN, C.; RAMBOL, B. International review of sustainable low-cost housing projects. In:
Strategies for a sustainable building environment. Anais… Pretoria, 2000.
FARMER, G.; GUY, S. Making morality: sustainable architecture and the pragmatic imagination.
Building Research & Information, London, UK, v.38, n. 4, p. 368-378. 2010.
FERREIRA, C. C.; SOUZA, R. V. G. Avaliação dos impactos dos brises no conforto térmico e
luminoso conforme as recomendações do RTQ-C: estudo de Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 13. Anais... Canela: ANTAC, 2010.
GUTIERREZ, G. C. R.; LABAKI, L. C. Considerações sobre o brise-soleil na Arquitetura Moderna
brasileira. Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído, 8.; Encontro Latino-americano
de Conforto no Ambiente Construído, 4. Anais... Maceió: ANTAC, 2005.

3089

ISOLDI, R. A. Tradição, inovação e sustentabilidade: desafios e perspectivas do projeto
sustentável em arquitetura e construção. 2007. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.
JENSEN, J. O.; GRAM-HANSSEN, K. Ecological modernization of sustainable buildings: a Danish
perspective. Building Research & Information, London, UK, v.36, n. 2, p. 146-158. 2008.
KEELER, M.; BURKE, B. Fundamentos de projeto de edificações sustentáveis. Tradução de
Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Bookman, 2010.
KIM, G.; LIM, H. S.; LIM, T. S.; SCHAEFER, L.; KIM, J. T. Comparative advantage of an exterior
shading device in thermal performance for residential buildings. Energy and Buildings, v.46, n. 1,
p. 105-111, mar. 2012.
KOVACIC, I.; SRECKOVIC, M. Designing the planning process for sustainable buildings: from
experiment towards implementation. Engineering Project Organization Journal, London, UK,
v.3, n. 1, p. 51-63. 2013.
LAOUADI, A. Thermal performance modelling of complex fenestration systems. Journal of
Building Performance Simulation, London, UK, v.2, n.3, p. 189-207. 2009.
LOMANOWSKI, B. A.; WRIGHT, J. L. The complex fenestration construction: a pratical approach
for modeling windows with shading devices in ESP-r. Journal of Building Performance
Simulation, London, UK, v.5, n.3, p. 185-198. 2012.
MORAES, V. T. F.; QUELHAS, O. L. G. “Retrofit”: Criação e implantação de estratégias
sustentáveis no uso e manutenção de edificações existentes. In: Encontro Nacional de Tecnologia do
Ambiente Construído, 14., 2012, Juiz de Fora. Anais... Juiz de Fora: ANTAC, 2012. p. 4237-4245.
OLBINA, S. J. Windows: Shading Devices. Encyclopedia of Energy Engineering and
Technology, New York, p. 1641-1648. 2008.
OLBINA, S.; BELIVEAU, Y. Developing a transparent shading device as a daylighting system.
Building Research & Information, London, UK, v.37, n.2, p. 148-163. 2009.
OTEIZA, P.; SOLER, A. A comparison of the daylighting performance of different shading devices
giving the same solar protection. Architectural Science Review, London, UK, v.38, n.4, p. 171176. 1995.
SACHS, I. Estratégias de transição para o século XXI: desenvolvimento e meio ambiente.
Tradução de Magda Lopes. São Paulo: Studio Nobel: Fundap, 1993.
SILVA, I. C. C. TIBÚRCIO, T. M. de S. Arquitetura Sustentável em Edifícios Educacionais.
2008. 46 p. (Relatório Final de Iniciação Científica PIBIC/CNPq) – Departamento de Arquitetura e
Urbanismo, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2008.
SILVA, V. G. Avaliação da Sustentabilidade de Edifícios de Escritórios Brasileiros: diretrizes e
base metodológica. 2003. 210 f. Tese (Doutorado em Engenharia) – Departamento de Engenharia
de Construção Civil, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2003.
SOLAR DECATHLON EUROPE, 2., 2012, Madrid. Solar Decathlon 2012 Technical Resources.
Madrid: SDE, 2012a. Disponível em: http://www.sdeurope.org/downloads/sde2012/?lang=en.
Acesso em: 23 set. 2013.
SOLAR DECATHLON EUROPE 2012: Guía del visitante. Disponível em:
http://www.sdeurope.org/guia-del-visitante/. Publicado em: 09 out. 2012b. Acesso em: 23 set. 2013.
VAKILI-ARDEBILI, A.; BOUSSABAINE, A. H. Creating Value through Sustainable Building
Design. Architectural Engineering and Design Management, London, UK, v.14, n. 3, p. 1-9.
2007.
VILHENA, J. M. Diretrizes para a Sustentabilidade das Edificações. Gestão & Tecnologia de
Projetos, v.2, n.2, p. 59-78, maio 2007. Disponível em: <http://arquitetura.eesc.usp.br
/posgrad/gestaodeprojetos/jornal2/index.php/gestaodeprojetos/article/viewArticle/32 >. Acesso em:
19 ago. 2011.
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Tradução: Ana Thorell. 4. ed. Porto Alegre:
Bookman, 2010.

3090

http://doi.org/10.17012/entac2014.168

UTILIZAÇÃO DE PAINÉIS DE ALVENARIA NÃO CONFORMES
NA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO EM CUIABÁ - MT
PORTO, Leonan Fonseca Sá (1); VALIN JR, Marcos de Oliveira (2)

(1) Tecnólogo em Controle de Obras pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
- Campus Cuiabá (IFMT). E-mail: leonan.porto@gmail.com
(2) Prof. Esp. do Instituto Federal de Ciência e tecnologia de Mato Grosso - Campus Cuiabá (IFMT).
E-mail: marcos.valin@cba.ifmt.edu.br

RESUMO
Na busca pela produtividade na produção de edificações, tem-se verificado a necessidade de modernos
sistemas construtivos com menor geração de resíduos, manutenabilidade e sustentabilidade. Então foi
realizado um estudo de caso em um empreendimento de habitação de interesse social no município de
Cuiabá – MT, que utiliza o sistema construtivo “JET CASA”, com o objetivo analisar e discutir as
dimensões da sustentabilidade no processo de produção do empreendimento com foco nas características
intrínsecas ao sistema produtivo e na utilização de painéis, os não aprovados pelo controle de qualidade,
porém sem comprometimento estrutural que podem ser utilizados para construções com fins sociais e não
aqueles comerciais fazendo parte de um projeto de extensão do IFMT. A metodologia adotada constituiuse inicialmente pela construção do vestiário para campo de futebol no bairro próximo a obra, como
alternativa social e sustentável para o reaproveitamento de painéis. Posteriormente foi analisado a
qualidade e integridade do vestiário e em seguida foram aplicados 2 questionários semiestruturados, um
para o residencial que já utiliza o sistema “JET CASA” e outro para o bairro onde foi construído o
vestiário. Os resultados foram satisfatórios, pois referente ao questionário aplicado ao residencial (sistema
“jet casa”), 70% das casas não presentaram nenhum tipo de patologia, 86% não apresentaram infiltração
nas paredes e o mesmo porcentual, 86%, não apresentaram problemas para a fixação nas paredes.
Referente ao questionário aplicado ao bairro Itapajé, 92% dos moradores entendem que será muito bom a
construção do vestiário junto ao campo de futebol para uso de lazer e incentivo ao esporte para a
população. A pesquisa teve duas principais contribuições: a primeira foi social, com o oferecimento de
uma estrutura física de lazer e a outra demonstrando a viabilidade técnica e sustentável da reutilização dos
painéis.
Palavras-chave: Sustentabilidade, JET CASA, Painéis pré-fabricados de alvenaria.

ABSTRACT
In the quest for productivity in buildings, there has been the need for modern construction with less
waste, maintainability and sustainability systems. Then a case study was conducted in an enterprise of
social housing in the city of Cuiabá-MT, which uses the constructive system "JET HOME", with the
objective to analyze and discuss the dimensions of sustainability in the production process of the project
focused intrinsic to the production system and the use of panels features, not approved by the quality
control, but no structural change that can be used for buildings with social purposes and not commercial
ones as part of an extension project IFMT. The methodology adopted was constituted initially by the
construction of the locker room to the football field next quarter's work as a social and sustainable
alternative to the reuse of panels. Was subsequently analyzed the quality and integrity of the locker room
and then 2 semi-structured questionnaires, one for the home that already use "JET HOME" system and
another for the neighborhood where it was built the locker room were applied. The results were
satisfactory, since the questionnaire relating to the residential system ("Jet Home"), 70 % of households
do not presented any pathology, 86 % had no seepage on the walls and the same percentage, 86 %, had
no problems for fixation walls. Concerning the questionnaire to Itapajé neighborhood, 92 % of residents
believe that will be very good at building the field next to the football field for use of leisure and sports
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incentive for the population. The research had two main contributions: the first was social, with the offer
of a physical structure and other leisure demonstrating the technical viability and sustainable reuse of
panels
Keywords: Sustainability, JET HOME and Prefabricated masonry panels.

1

INTRODUÇÃO

No ano de 2011, o déficit habitacional brasileiro era de aproximadamente 5,5 milhões
de moradias (CAMARA, 2011). Na tentativa de suprir essa deficiência o Governo
Federal, em parceria com os estados e municípios, criou em março de 2009, o Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV), gerido pelo Ministério das Cidades e
operacionalizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), com o objetivo de produzir
unidades habitacionais para a venda às famílias que possuem renda familiar mensal de 0
a 3 salários mínimos.
A CEF possui vários sistemas construtivos homologados tecnicamente e que possuem a
avaliação do IPT (Instituto de Pesquisa Tecnológicas) e do Instituto Falcão Bauer,
comprovando a qualidade desses sistemas. Então, referente a industrialização da
construção, Farah (1996) acredita que esta também constitui o caminho para enfrentar o
enorme déficit habitacional urbano brasileiro. Contudo, para a produção em escala é
necessário industrializar a construção de habitações, que de acordo com Trigo (2009),
significa produzir de forma contínua e seriada, onde a construção é distribuída
uniformemente por um período de tempo e exigindo noções de repetição e organização.
Com isso, a obra em estudo trata-se do Residencial Santa Terezinha, localizado próximo
ao bairro Itapajé, na cidade de Cuiabá – MT. Esse residencial conterá aproximadamente
4.000 unidades habitacionais, todas com 2 quartos, mas com tipos de casas e metragem
diferentes. O residencial foi dividido por setores, com datas de entrega diferentes, onde
ao todo são 6 modelos de residências (A, B, C, D, E e F) e com metro quadrado de
36,76 m² a 51,98 m² de área construída. As casas do residencial em estudo foram
construídas com a utilização do sistema construtivo “Jet Casa”, painéis pré-fabricado de
alvenaria, por ser um método rápido e econômico e o vestiário, para campo de futebol
foi construído no bairro próximo a esse residencial como alternativa social e sustentável
para minimizar os impactos causados durante a execução da obra.
O sistema “Jet Casa” é um método que consiste na construção de paredes, lajes e
fundação pré-fabricada para casas térreas isoladas ou geminadas e sobrados isolados ou
geminados. É constituído de paredes estruturais de painéis pré-fabricados unindo
concreto armado e blocos cerâmicos já incluso as instalações elétricas e hidráulicas
(PEPPE & BRANDT, 2009).
Esse trabalho tem por objetivo verificar se o sistema construtivo “Jet Casa” atende aos
princípios de sustentabilidade com a reutilização dos painéis reprovados, para fins
comerciais, na construção de um vestiário para campo de futebol em um bairro de
Cuiabá. Analisando assim os critérios de reprovação dos painéis, por parte da empresa
construtora, as patologias encontradas na produção e montagem das peças préfabricadas. E ainda verificar a satisfação dos moradores do residencial, construído com
o sistema “Jet Casa” e também a satisfação dos moradores do bairro Itapajé quanto a
construção do vestiário.
Foram aplicados questionários para as devidas avaliações da estrutura das casas
construídas pelo sistema “Jet Casa” e para a satisfação dos moradores do bairro onde foi
construído o vestiário.
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Após a coleta dos questionários, os resultados foram tabulados para identificar o nível
de satisfação dos moradores das residências com sistema “Jet Casa” e também dos
moradores do entorno com a construção do vestiário.
2

BREVE HISTÓRICO DA HABITAÇÃO NO PAÍS

Conforme Lorenzetti (2001, p.4), assim como a vestimenta e a alimentação, a moradia
pode ser também considerada uma necessidade humana básica. Então a habitação deve
fazer parte das ações nacionais e internacionais por proporcionar o bem-estar físico,
social, psicológico e econômico da pessoa humana (AGENDA HABITAT, 1997, p.2).
O surgimento da questão habitacional no país se deu pela decadência da economia
cafeeira no Vale do Paraíba no que sucedeu-se o surto manufatureiro-industrial a partir
de 1870 (COELHO, 2002). Nesse mesmo pensamento, Coelho (2002), diz que o
aumento do fluxo de imigrantes e escravos libertos e ainda a redução da mortalidade,
devido as políticas de saneamento, agravou a demanda por habitação com o aumento da
população nas cidades.
Então Ferreira & Uemura (2009) salientam que a dramática situação da moradia que
assola as cidades brasileiras não deva ser encarada como uma questão ingênua, ou seja,
resultado natural do crescimento urbano. E sim porque tais problemáticas possuem
raízes na forma com que se organizou nossas cidades, onde constitui um Estado
patrimonialista com o controle absoluto das elites dominantes sob o acesso à terra, rural
e urbanas.
O surgimento das favelas e cortiços no Brasil, se deu com a população pobre sendo
excluída do mercado imobiliário regular, pois no país não havia intervenção do Estado
na área social e a forma de provisão habitacional era por meio dos mercados de aluguéis
o que restou aos pobres, como alternativa, essas “cidades ilegais” (ABRAMO, 2002).
Nessa ótica, Bonduki (1998) explica que a habitação das classes populares ocorreu por
meio da produção privada das vilas operárias ou de moradias de aluguel, onde as vilas
tiveram incentivo do poder público por meio de isenções fiscais, sendo considerada uma
solução de disciplinamento e higienização das massas. Contudo, só tinham acesso à
essas moradias de melhor qualidade, embora populares, operários qualificados,
funcionários públicos e comerciantes. Por isso os cortiços, de qualidade ainda pior,
representou a única forma de acesso a moradia pela maioria da população.
Então, somente a partir de 1930 na Era Vargas, o governo começou a investir em
infraestrutura urbana e regional, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento
industrial, onde se deu a construção dos primeiros conjuntos habitacionais, mas que em
sua grande maioria destinada à uma determinada categoria profissional (MARICATO,
1997).
Houveram melhoras na qualidade de vida urbana nas maiores cidades do país nos
últimos anos em razão da forte inversão em infraestrutura e serviços, que por muitas
vezes foi possibilitada por empréstimos de instituições internacionais obtidos pelo
governo (BRASIL, 2011). Mas este cenário ainda possui muitos desafios se analisado o
acesso universal dos direitos sociais, entre eles o direito a moradia (BRASIL, 2011).
Conforme pesquisa do IPEA (2013) o déficit habitacional é um dos problemas no nosso
país, mas que diminui a cada ano. De 2007 a 2012 houve a criação de 350 mil novas
residências o que representou um aumento de 8,53%. A pesquisa ainda informa que o
Déficit Habitacional é um indicador que auxilia a sociedade e a gestão pública a
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visualizar a necessidade de reposição do estoque de moradias e a partir disso o
desenvolvimento das devidas políticas públicas.
3

A SUSTENTABILIDADE

A geração de resíduos da construção é difusa e cerca de 70% é proveniente do pequeno
gerador com reformas, pequenas obras e demolição onde, na maioria das vezes, são
coletados pelo serviço de limpeza urbano (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 2012).
Diante dessa problemática, para organizar e atender as necessidades de uma gestão dos
resíduos, a Resolução CONAMA 307 apresenta um modelo de gestão onde
responsabilidades são definidas para os agentes envolvidos na geração dos resíduos:
geradores, transportadores, áreas de destinação e municípios, onde este último, deve
elaborar o plano municipal e estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos aos
agentes envolvidos (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012).
Para isso a Resolução CONAMA 307 define os resíduos da construção civil como
sendo da Classe A, ou seja, aqueles advindos das construções, reformas, reparos e
demolições de obras de construção civil e também os resultantes da preparação e
escavação de terrenos, como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solo, rocha,
madeira, forro, argamassa, telha, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações,
fiação elétrica, etc.
Podemos encontrar definições para sustentabilidade, tais como:
As atividades humanas relacionadas à extração dos recursos naturais
devem ser consideradas se puderem ser mantidas ao logo do tempo.
Essa extração está relacionada aos recursos naturais que se mantêm
efetivamente constantes ao longo do processo de extração (HOWE,
1979).

Já Silva & Moraes (2011), pensam que:
[...] sustentabilidade representa promover a exploração de áreas ou o
uso de recursos planetários (naturais ou não) de forma a prejudicar o
menos possível o equilíbrio entre o meio ambiente e as comunidades
humanas e toda a biosfera que dele dependem para existir.

Em meio a essas definições da sustentabilidade o Tratado de Educação Ambiental
(1992) salienta que:
Ela estimula a formação de sociedades socialmente justas e
ecologicamente equilibradas, que conservam entre si relação de
interdependência e diversidade. Isto requer responsabilidade
individual e coletiva em nível local, nacional e planetário.

Nessa mesma linha de raciocínio, Silva e Shimbo (2006), classificam a sustentabilidade
em 5 dimensões: a) Dimensão Ambiental: minimização dos impactos urbanos.; b)
Dimensão Social: igualdade de acesso a bens, equipamentos e serviços públicos e
qualidade no espaço de lazer, transporte, etc.; c) Dimensão Econômica: distribuição de
riqueza pela geração de trabalho e renda.; d) Dimensão Cultural: promoção da
identidade e diversidade cultural em suas formas de expressão, e; e) Dimensão Política:
espaços para tomada de decisões e participação democrática.
Mesmo que haja a conceituação da literatura a respeito da sustentabilidade, a maioria
das grandes cidades fica em dúvida entre proporcionar uma qualidade de vida melhor à
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sua população e conservar o meio ambiente. Nesse dilema as construtoras
desenvolveram novas formas de construir seus empreendimentos com pensamento na
conservação dos recursos naturais, como energia e água e ainda na redução das
emissões de poluentes advindos dos imóveis (ATITUDESSUSTENTÁVEIS.COM.BR,
2013).
Referente a construção, os impactos dela causados ao meio ambiente são vários desde a
extração das matérias-primas até o término da vida útil dos produtos construídos,
envolvendo a reutilização, reciclagem ou descarte dos mesmos (GUIA DE BOAS
PRÁTICAS EM SUSTENTABILIDADE, 2012).
Contudo, o caminho a percorrer rumo aos empreendimentos totalmente sustentáveis e
ecologicamente corretos ainda é longo, até por que o imenso volume de resíduos e
descartes de materiais tóxicos e poluentes do meio ambiente é oriundo da construção
civil (ATITUDESSUSTENTÁVEIS.COM.BR, 2013).
Com isso, a prática de ações de sustentabilidade pode garantir um mundo nas condições
necessárias para o desenvolvimento das várias formas de vida, incluindo a vida humana,
a médio e longo prazo. Garantindo, dessa forma, estoque de recursos naturais
necessários para as próximas gerações e a qualidade de vida (SUAPESQUISA.COM,
2013).
Com o conceito de sustentabilidade sendo frequentemente abordado em várias esferas
na construção civil, o PBQP-H, passou por revisão e em 2012 entrou em vigor que as
empresas construtoras do subsetor, obras de edificações, são obrigadas a implementar e
manter indicadores voltados a Sustentabilidade nos canteiros de obras, se referindo
minimamente aos: Indicadores de geração de resíduos, Indicadores de Consumo de
Água e de Energia (PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUÇÃO
DO HABITAT – PBQP-H, 2012).
4

O SISTEMA CONSTRUTIVO “JET CASA”

A revista Techne (2005) expõe que os fabricantes foram obrigados a atualizarem
produtos e tornar os preços mais competitivos, pois com a abertura do mercado
internacional os produtos importados tinham melhor qualidade que os nacionais.
Nesse sentido Peppe & Brandt (2009) informam que o sistema construtivo “Jet Casa”
surgiu com a intenção de seguir o tempo de finalização da obra, reduzir desperdícios,
onde é executado com maior planejamento, possibilitando um maior controle de
qualidade e o respeito ao meio ambiente.
O sistema “Jet Casa” envolve um método de fabricação de painéis e que são usados para
diversos tipos de projetos habitacionais, sendo estruturados e autoportantes (JETCASA,
2013).
Então conforme o site JetCasa.com.br (2013) todo o processo faz parte de uma moderna
linha de produção, composta por uma fábrica contendo trilhos, pórticos, fôrmas e
moldes, com a oferta de redução dos custos, prazos da obra, diminuição dos
desperdícios de materiais e facilidade no planejamento e controle.
Para entendermos melhor os sistemas construtivos, alguns são definidos como
elementos pré-fabricado ou pré-moldado, onde o primeiro é realizado industrialmente
sob condições rigorosas de controle de qualidade e o segundo com um controle menos
rigoroso. Mas são incomuns, pois são produzidos fora do local de utilização definitiva
(NBR 9062, 1985).
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Esse sistema “Jet Casa” é direcionado à produção industrializada, unindo concreto
armado e blocos cerâmicos criando elementos como paredes, lajes, blocos e fundação
pré-fabricados que normalmente são destinados a unidades habitacionais. A união dos
painéis pré-fabricados formam as paredes que receberão os oitões e lajes e as tubulações
elétricas e hidráulicas são embutidas nos próprios painéis. Essa ligação entre os painéis
é mecânica e realizada por meio de soldagem de barras de aço estrategicamente
posicionadas nos painéis pré-fabricados (PEPPE & BRANDT, 2009).
Um padrão é estipulado ao sistema “Jet Casa” em relação ao comprimento, altura e
espessura dos painéis, sendo 3,50 m de comprimento, altura de acordo com o pé direito
das edificações e espessura de 11 cm ou 14 cm (paredes geminadas) levando em conta 1
cm para cada camada, interna e externa (SINAT, 2011).
5

MÉTODO

Este trabalho tem como tipo de pesquisa a de campo, na área da construção civil, onde
seu objetivo consiste na pesquisa exploratória cuja natureza é quanti-qualitativa.
Para a realização dos serviços (fabricação e montagem dos painéis) a empresa segue a
IT (Instrução de Trabalho) criada pela mesma através de normas e do conceito do
próprio sistema “Jet Casa” e para a caracterização dos painéis aprovados e reprovados, o
método utilizado foi o acompanhamento das Fichas de Verificação de Serviços (FVS)
da fábrica, que informa o tipo e o local da patologia que levou ao descarte do painel,
como forma de rastreabilidade.
A construção do vestiário foi realizada por equipe especializada na montagem, a mesma
que atua no residencial, com a utilização de caminhão guindauto (munk) para o
transporte dos painéis onde a junção dos painéis foi realizada por soldagem como
padroniza o próprio sistema “Jet Casa”. O vestiário foi construído com painéis que
foram fabricados em Julho e Agosto de 2013 e ficaram estocados, em local apropriado
na fábrica, aguardando sua destinação. Sua construção foi sob uma fundação rasa, tipo
radier, e possui 50 m² de área construída onde foi distribuída em 1 (um) vestiário
masculino, 1 (um) vestiário feminino, 1 (uma) sala de materiais mais 2 (duas) salas de
uso geral e 1 (um) hall.
Foram 2 (dois) tipos de questionários de avaliação utilizados nesse trabalho, sendo um
para o residencial construído pelo sistema “Jet Casa” e outro para o entorno da obra
(bairro Itapajé) referente ao vestiário. Todos os questionários contêm perguntas mistas.
Ao total foram respondidos 75 questionários, sendo 49 para o residencial que utiliza o
sistema “Jet Casa” e mais 26 questionários para o bairro Itapajé, local de construção do
vestiário. Esses questionários foram aplicados através de visitação às residências dos
moradores em horário comercial, normalmente no período da manhã: no residencial
(sistema “Jet Casa”) entre os dias 06 à 27 de janeiro de 2014 e no bairro Itapajé somente
no dia 16 de janeiro de 2014.
6

RESULTADOS

As maiores patologias surgidas após a fabricação dos painéis são: a ocorrência de
pequenas fissuras no reboco do entijolamento, pois os painéis são fabricados em uma
superfície que não é totalmente regular ocorrendo seu desgaste e que não há como
inspecionar durante a execução só podendo ser percebidas após o içamento das peças. A
outra patologia que costuma ocorrer são as trincas em painéis grandes, normalmente em
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colunas e no reboco, assim como também as rachaduras do painel devido aos esforços
ocasionados pelo içamento.
Diante disso os painéis utilizados para a construção do vestiário foram reprovados pelos
seguintes motivos:
 Painel com esquadria invertida. (Figura 1)
 Painel com trincas profundas no reboco. (Figura 2)
 Painel com rachaduras na coluna de concreto da porta.
 Painel com falhas significativas no reboco do entijolamento.
 Painel com espessura do reboco do entijolamento incorreta.
 Painel fora de esquadro.
Figura 1 – Presença de algum tipo de fissura na residência

Figura 2 – Painel com trincas profundas no reboco
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No que se refere aos resultados das pesquisas de satisfação, tanto no Residencial que
utiliza o Sistema “Jet Casa” quanto no bairro Itapajé onde se localiza o vestiário,
obtivemos a satisfação da maioria dos moradores.
Para o residencial (sistema “Jet Casa”) foram preenchidos 49 questionários e tivemos
um resultado de 70% das casas que não apresentaram nenhum tipo de fissura, trinca ou
rachadura. E 86% das casas informaram não possuir nenhum tipo de infiltração. Esse
mesmo percentual, 86% das casas, também não relataram nenhum problema para a
perfuração e fixação nas paredes para a colocação de prateleiras, mobiliários, etc.,
exposto na Figura 3.
É importante salientar que 45% dos moradores que preencheram os questionários, não
sabiam que suas casas foram construídas pelo sistema “Jet Casa’, ou seja, de painéis de
alvenaria pré-fabricados.
Já aos questionários aplicados ao bairro Itapajé, local de construção do vestiário, 77%
dos moradores já residem no bairro por mais de 10 anos e pensam que será bom para o
bairro, em questão de valorização e infraestrutura, a construção do novo residencial ser
próximo.
Ao que se refere a satisfação com a construção do vestiário de campo de futebol, 93%
dos moradores ficaram muito satisfeitos com essa construção, pois proporcionará a
população mais lazer, infraestrutura para a escolinha de futebol e integração com bairros
vizinhos.

7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com toda a pesquisa observou-se que houve grande satisfação dos moradores
do residencial, em relação ao imóvel, mostrando que o sistema construtivo “Jet Casa”
apresenta poucos problemas com fissuras, infiltração e fixação nas paredes, onde prova
o controle rigoroso no processo de fabricação e montagens dos painéis pré-fabricados.
Observou-se também que a satisfação atingiu a maioria no bairro Itapajé, onde foi
construído o vestiário, pois a utilização dos painéis servirá como alternativa social e
sustentável, pois o local carece de meios de lazer.
Ao final conclui-se que a sustentabilidade atingiu todas as dimensões como preconizou
Silva e Shimbo (2006): pois nesse estudo notou-se que com a utilização desses painéis,
reduziu-se o volume de descartes dos resíduos ao meio ambiente (dimensão Ambiental),
realização do vestiário como alternativa de lazer a toda comunidade (dimensão Social),
geração de trabalho e diminuição de gastos com compra de materiais (dimensão
Econômica), consciência de reciclagem e meio ambiente (dimensão Cultural) e a
construção de espaços que oportunizem a participação democrática da população
(dimensão Política).
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RESUMO
O desenvolvimento sustentável e o desempenho ambiental das edificações passaram a ocupar papel
prioritário na agenda do setor da construção civil nos últimos 20 anos. Apesar de ocupar posição relevante
no cenário econômico do país, este segmento se apresenta como um dos mais críticos no que se refere à
geração de impactos ambientais. Diante da necessidade de avaliação destes impactos nos
empreendimentos, desde a produção das matérias-primas, passando por seu processo produtivo e
considerando os aspectos de uso e de disposição final, a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) tem se
apresentado como ferramenta importante na identificação dos aspectos e quantificação destes impactos
em busca de uma construção mais sustentável. Este artigo tem como objetivo utilizar a ACV com o
propósito de discutir o desempenho ambiental das edificações, assim como difundir o tema, sua
aplicabilidade e limitações. O trabalho apresentado faz parte da aplicação prática da ferramenta de ACV,
caracterizada por estudo exploratório, uma vez que diante da escassez de experiências semelhantes e a
existência de vários elementos de análise envolvidos no processo, optou-se pelo estudo de caso como
estratégia de pesquisa. O estudo de caso foi aplicado a um edifício residencial em Salvador/BA,
utilizando o software SimaPro 7.3.3 e o método de avaliação de impactos CML 2001. As categorias de
impacto ambiental analisadas foram aquecimento global, depleção abiótica, toxicidade humana e
ecotoxicidade. Os resultados mostram que é possível evidenciar os impactos mais relevantes de uma
edificação, dividindo-os por etapa do processo construtivo, assim como demonstram a necessidade de um
modelo estruturado que permita a difusão da aplicação da ACV no referido setor e atue na promoção da
melhoria do desempenho ambiental das edificações no Brasil.
Palavras-chave: Avaliação do Ciclo de Vida, Construção Civil, Desempenho Ambiental.

ABSTRACT
Sustainable development and environmental performance of buildings began to occupy key role in the
Construction sector in the last 20 years. Despite occupying important position in the economic scenario
of the country, this industry segment is presented as one of the most critical with regard to the
environmental impacts of its production process. Given the need for environmental impact assessment of
enterprises, from production of raw materials, through the production process and considering all
aspects of the use and disposal , Life Cycle Assessment (LCA ) has emerged as an important tool in the
identification of aspects and quantification of these impacts in search of a more sustainable construction.
This article aims to use the LCA in order to discuss the environmental performance of buildings, as well
as disseminating the theme, their applicability and limitations. This work is part of the practical
application of LCA tool, characterized by exploratory study, since the shortage of similar experiences
and the existence of various analysis elements involved in the process, if opted by the case study as a
research strategy. The case study was applied to a residential building in Salvador/BA, using the
SimaPro 7.3.3 software and the CML 2001 as the method of assessing impacts. The environmental impact
categories analyzed were global warming, abiotic depletion, human toxicity and ecotoxicity. The results
show that it is possible to describe the most relevant impacts of a building, dividing them by stage of the
construction process, as well as demonstrate the need for a structured model that allows the
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dissemination of the application of LCA tool in that sector and act in promoting the improvement of the
environmental performance of buildings in Brazil.
Keywords: Life Cycle Assessment, Civil Construction, Environmental Performance.

1

INTRODUÇÃO

O setor da construção civil se apresenta como ator importante no cenário econômico
brasileiro. A sua cadeia produtiva abriga milhares de empresas e emprega quase três
milhões de empregados formais (BRASIL, 2012). Apesar de um período de baixa
demanda na década de 90, o setor iniciou um processo de recuperação a partir de 2004
com a abertura de novas linhas de crédito, programas habitacionais governamentais,
novos projetos de infraestrutura e aumento do poder aquisitivo da população.
Em particular no segmento habitacional é preocupante a questão do déficit estimado em
5,5 milhões de domicílios, cerca de 10% do estoque de moradias construídas no país.
Este déficit representa um grave problema social, pois está concentrado nas camadas
mais desassistidas da população, ou seja, 74,2% do déficit total referem-se a famílias
com renda inferior a três salários mínimos. Adiciona-se à escassez atual, o aumento
esperado do número de famílias e de sua renda. Desta forma, estima-se que até 2022
serão necessárias 23 milhões de novas moradias no Brasil (CBIC, 2012).
Apesar dos aspectos econômico e social relevantes do setor, a construção civil figura
como a atividade humana que gera maior impacto sobre o meio ambiente, consumindo
altas cotas de matéria prima e gerando grandes volumes de resíduos de diversas
espécies. (BENTO; ROSSIGNOLO, 2013).
Os atuais conceitos ambientais destacam o impacto da fase de construção, deixando em
segundo plano a energia dispendida durante a exploração e transporte de recursos, assim
como a produção e descarte de matérias primas (MIYAZATO; OLIVEIRA, 2009).
Dentre os diversos procedimentos e ferramentas disponíveis para realizar a avaliação de
desempenho ambiental de um material ou produto, podem ser citados os Sistemas de
Indicadores Ambientais, a Contabilidade de Gestão Ambiental, os Sistemas de Gestão
Ambiental, a Eco-rotulagem e a Avaliação de Ciclo de Vida, sendo esta última
considerada a mais completa, uma vez que considera todos os seus estágios e agrega
possíveis impactos dos efeitos ambientais e sua avaliação, de modo a dar suporte para
os tomadores de decisão (ASDRUBALI; BALDASSARRI; FTHENAKIS, 2013).
Miyazato e Oliveira (2009) reforçam a ACV como uma ferramenta de gestão para
análise, escolha de alternativas e tomada de decisões, sob uma perspectiva ambiental,
onde a meta é analisar as repercussões ambientais de um produto ou atividade, a partir
de um inventário de entradas e saídas (matérias-primas e energia, produto, subprodutos
e resíduos) do sistema considerado.
Apesar da existência de vários trabalhos de aplicação da ACV em edificações no
mundo, no Brasil estas pesquisas ainda são incipientes. Desta forma, apesar das
limitações de bancos de dados de inventários nacionais, o presente trabalho tem como
objetivo utilizar a ACV a fim de avaliar o desempenho ambiental das edificações, assim
como difundir sua aplicabilidade, e para isso se propõe a fazer um estudo preliminar de
ACV em uma edificação residencial do “berço ao portão” como forma de iniciar a
aplicação prática dos conceitos da ACV na avaliação do desempenho ambiental de
unidades habitacionais brasileiras.
O estudo de caso foi aplicado a um edifício residencial localizado na cidade de
Salvador/BA, utilizando o software SimaPro 7.3.3 e foram analisadas as categorias de
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impacto ambiental relacionadas ao aquecimento global, depleção abiótica (consumo de
recursos naturais), toxicidade humana e ecotoxicidade, por meio do método de
avaliação de impactos CML 2001.
Frente ao cenário apresentado, faz-se necessário o debater sobre o efetivo desempenho
ambiental das edificações brasileira e as aplicações e limitações da ferramenta da ACV
dentro desta perspectiva, além da importância de disseminar conceitos e casos práticos
para sensibilizar profissionais, pesquisadores e empresários na busca de soluções que
favoreçam uma construção mais sustentável.
2

ACV APLICADA A EDIFICAÇÕES
Avaliação do Ciclo de Vida – ACV

2.1

Na identificação de oportunidades para a melhoria do desempenho ambiental, a ACV
destaca-se como ferramenta normalizada e de excelência na análise das repercussões
ambientais de um produto ou atividade, por meio de um processo de inventário de
entradas e saídas do sistema considerado. Esse procedimento permite uma avaliação
científica da situação, além de facilitar a identificação de eventuais mudanças
associadas às diferentes etapas do ciclo que resultem em melhorias no respectivo perfil
ambiental (SOARES; SOUZA; PEREIRA, 2006).
A NBR 14040 (ABNT, 2009a) define ACV como “compilação e avaliação das entradas
e saídas e dos impactos ambientais potenciais de um sistema de produto ao longo do seu
ciclo de vida”. A estrutura de uma ACV prevista nesta norma pode ser vista na Figura 1.
Figura 1 – Fases de uma ACV
ESTRUTURA DA ACV
DEFINIÇÃO DE
OBJETIVO E
ESCOPO

ANÁLISE DE
INVENTÁRIO

APLICAÇÕES DIRETAS
- DESENVOLVIMENTO E
APERFEIÇOAMENTO DE
PRODUTOS

INTERPRETAÇÃO

- PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
- ELABORAÇÃO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
- MARKETING

AVALIAÇÃO DE
IMPACTO

- OUTRAS

Fonte: ABNT (2009a).
2.2

Aplicações da ACV

As aplicações de uma ACV podem ser amplas e significativas em função da
interpretação de seus resultados e amplitude dos dados levantados. Podem ser citadas as
seguintes possibilidades (TAVARES, 2006):
•

Identificar oportunidades de melhoria do desempenho ambiental de produtos nas
diversas fases de seu ciclo de vida;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.3

Subsidiar a tomada de decisão na indústria e em organizações governamentais e
não governamentais ligadas a planejamento estratégico;
Definição de prioridades ou projeto e reprojeto de produtos e processos;
Definir e selecionar indicadores de desempenho ambiental e seus critérios de
medição;
Suportar ações de marketing, processos de rotulagem ambiental, apresentações
de reinvindicações ambientais e para declarações ambientais de produto;
Analisar a causa de problemas relacionado a produtos ou serviços;
Levantar os limites do processo produtivo de um determinado produto incluindo
insumos, transporte e descarte;
Orientar o design de produtos novos;
Determinar a energia embutida em um produto;
Comparar características ambientais e econômicas das variantes para um
determinado produto;
Subsidiar a avaliação de desempenho ambiental de produtos e sistemas.
Limitações da aplicação da ACV na Construção Civil

Para Soares, Souza e Pereira (2006) a ferramenta da ACV associada ao setor da
construção civil apresenta algumas limitações, destacando a dificuldade em obter
informações e bases de dados confiáveis e adequadas para os materiais de construção.
Alguns fornecedores têm receio de divulgar informações acerca de seus processos
produtivos com receio da concorrência, plágio de sua dinâmica produtiva ou vincular
imagem negativa a sua empresa em função dos dados obtidos e divulgados
(MIYAZATO; OLIVEIRA, 2009).
Scheuer, Keoleian e Reppe (2003) relatam a dificuldade em se obter dados quantitativos
de impactos ambientais gerados, notadamente, durante as fases de construção e
demolição. Esta situação é agravada em função da diversidade e composição química de
materiais utilizados no setor da construção civil e na própria dinâmica de modificações
e renovação dos espaços arquitetônicos e interação com o meio ambiente urbano.
Ribeiro, Gianneti e Almeida (2003) reforçam a limitação relacionada a realização de
inventários que, em sua maioria, são onerosos e consomem muito tempo, pois podem
exigir medições de campo ou levantamentos detalhados de arquivos e registros. Ainda
ressaltam a falta de uma metodologia unificada que dificulta tanto a etapa de análise dos
resultados quanto a sua aceitação. Em muitos casos são utilizadas metodologias de
países que trazem consigo bancos de dados que refletem suas realidades produtivas e
podem causar distorções quando aplicados por outros países como o Brasil.
Malmqvist et al. (2011) citam que o uso da ACV, em geral, incluem preconceitos sobre
a sua complexidade, possíveis resultados arbitrários, falta de precisão e problemas
relativos a interpretação dos resultados. Miyazato e Oliveira (2009) trazem ainda
questões relacionadas a falta de profissionais capacitados para realização de estudos de
ACV, dificuldades quanto a análise de impactos relacionados ao transporte de produtos
e a falta de incentivos fiscais e de políticas públicas que favoreçam a realização de
estudos de ACV ou a promoção de melhorias identificadas em estudos desta natureza.
2.4

ACV aplicada a Edificações

Diante da necessidade de avaliação do desempenho ambiental das edificações, a ACV
apresenta-se como ferramenta adequada para certificar a demanda global do impacto
ambiental e de energia. Os edifícios têm ciclos de vida complexos, uma vez que
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utilizam diversos materiais e combinações destes, têm uma vida útil longa, precisam de
manutenção ao longo da vida e, em sua maioria, são produtos únicos (ASDRUBALI;
BALDASSARRI; FTHENAKIS, 2013).
De acordo com Malmqvist et al. (2011), para fazer uma ACV de um edifício,
necessitam-se de ferramentas específicas como as que foram desenvolvidas em alguns
países, porém estas são exceções. De qualquer forma, estas iniciativas são úteis,
fornecendo uma valiosa fonte de dados para o desenvolvimento de diretrizes para
aplicação em outros locais. O processo de desenvolvimento de um novo edifício é
essencialmente o mesmo em todos os lugares, mas os detalhes, as subdivisões de fases e
termos técnicos podem diferir de país para país. Outra questão que deve ser abordada é
que os resultados da ACV de um edifício podem conter informações complexas, sendo
necessário encontrar formas eficientes de comunicação dos resultados para os usuários e
clientes.
3

MATERIAIS E MÉTODOS

Neste trabalho, diante da escassez de experiências semelhantes no país e a existência de
vários elementos de análise envolvidos no processo, optou-se por estudo exploratório
como estratégia de pesquisa. Foi realizado estudo de caso de aplicação da avaliação do
ciclo de vida em um edifício residencial localizado em Salvador/BA com o objetivo de
identificar os seus potenciais impactos ambientais, estimulando o uso da ACV como
ferramenta de análise de desempenho ambiental no setor da construção civil.
O edifício objeto do estudo possui 16 pavimentos com 4 apartamentos por andar, dois
pavimentos de garagem e área comum com parque infantil, quadra poliesportiva, salão
de festas, piscina e academia. A área total do terreno é de 2.048 m2, sendo 525 m2 de
área ocupada. A área total construída é de 10.787 m2.
A fundação do edifício é profunda com estacas metálicas, a estrutura é convencional em
concreto armado. O sistema de vedação é composto por alvenarias de blocos de
concreto, os forros de placas de gesso, as paredes e tetos foram revestidos em
argamassa, massa e tinta PVA. Os pisos internos foram parte em placas cerâmicas ou
porcelanato e parte em contra piso e as fachadas receberam acabamento em cerâmica.
A aplicação da ferramenta ACV seguiu a estrutura metodológica recomendada nas
normas da série ISO 14040 (ABNT, 2009a, 2009b), contemplando as quatro fases
padronizadas, utilizando o software SimaPro versão 7.3.3 e considerando a base de
dados do Ecoinvent v2.2. A Figura 2 ilustra a fronteira do sistema, “do berço ao portão”
e o detalhamento das etapas contempladas na fase de construção do edifício.
Figura 2 – Fronteira do sistema

Fonte: Os autores (2014)
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Conforme pode ser verificado, as etapas de uso e ocupação, manutenção e disposição
final após o fim da vida útil do edifício não foram consideradas neste estudo, já que o
foco principal foi identificar quais materiais e etapas construtivas são mais impactantes
na fase de execução do empreendimento, além da escassez de dados referentes às
demais etapas mencionadas. A unidade funcional adotada foi área total do edifício em
m2 para uma vida útil de 50 anos. Desta forma, buscou-se a estimativa de todas as
entradas e saídas (insumos, água, energia, emissões) relacionadas a este
empreendimento durante as etapas de produção das matérias primas e execução da obra.
O quantitativo dos materiais utilizados na construção do edifício entre os anos de 2009 e
2010 foi obtido a partir de fontes primárias, cedido pela empresa construtora, com base
no orçamento detalhado da obra por etapa do processo construtivo (Fundação, Estrutura,
Alvenaria, Revestimento, Instalações Elétricas e Hidráulicas e Cobertura). Os dados
foram trabalhados e seus quantitativos nas unidades informadas pela empresa foram
convertidos em unidades de massa para compor o Inventário de Ciclo de Vida (ICV).
Os pressupostos e as escolhas de valores assumidos tiveram como base informações do
orçamento da obra e dados de literatura. A partir das contas de energia elétrica e água
emitidas pelas concessionárias durante a construção do edifício, estimou-se o consumo
de aproximadamente 85.000 kWh de energia elétrica e 6.750 m3 de água. A geração de
resíduos sólidos foi estimada pela média dos valores de perdas encontrados por
Agopyan et al. (1998) e Soilbelman (1993). Assumiu-se a quantidade de 1% do cimento
consumido como emissão atmosférica.
Foi necessário adotar um critério de corte para determinados materiais de pequena
relevância no escopo total do edifício, em função da grande quantidade de dados
demandados por este sistema, sendo eliminados aqueles que apresentassem quantidades
menores que 1,0% da massa total diretamente utilizada no estudo. Além disso, o
transporte não foi contabilizado e vale enfatizar que neste estudo de ACV não foram
considerados os investimentos de capital, ou seja, os recursos e a energia utilizados na
construção e manutenção das indústrias, estradas, ferramentas, maquinários e outros.
O método de avaliação de impacto ambiental selecionado foi CML 2001. A escolha se
deu pelo fato de ter uma abordagem midpoint, proporcionando um menor grau de
incerteza e por apresentar a avaliação em âmbito global, além de ser amplamente
utilizado no meio acadêmico. As categorias de impacto ambiental selecionadas estão
apresentadas na Tabela 1, seguidas de uma breve definição e caracterização.
Tabela 1 – Categorias de impacto ambiental e suas definições
Categoria

Característica e definição

Aquecimento
global

Refere-se ao aumento da temperatura terrestre pela presença de gases de
efeito estufa, como dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4).

Toxicidade
humana

Caracteriza a exposição humana a substâncias tóxicas, especialmente
através da ingestão e inalação.

Ecotoxicidade

Relativa à ação prejudicial, algumas vezes irreversível, de substâncias
tóxicas ao meio ambiente. Pode ser definida para a água e para o solo.

Depleção de
recursos

Refere-se à ideia que as reservas de um recurso vão sendo diminuídas
ao longo do tempo pela atividade humana, de modo a reduzir a
oportunidade de acesso a este pelas futuras gerações.

Fonte: Adaptado de Sousa (2008) e Silva (2010)
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4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 3 ilustra os potenciais impactos ambientais para as categorias de aquecimento
global, toxicidade humana e depleção abiótica. Os potenciais impactos ambientais
destas categorias são expressos respectivamente em: quilograma de dióxido de carbono
equivalente, quilograma de 1,4-diclorobenzeno equivalente e quilograma de antimônio
(Sb) equivalente.
Figura 3 – Impactos ambientais das categorias de aquecimento global, depleção
abiótica e toxicidade humana (caracterização)

A análise do processo indicou que para a categoria de aquecimento global, o clínquer,
utilizado no processo de fabricação do cimento, foi o principal contribuinte, já que para
sua fabricação, grandes quantidades de CO2 são liberadas durante o aquecimento dos
fornos rotativos.
Para a categoria de toxicidade humana, os metais foram os materiais mais impactantes,
com destaque para o cobre utilizado nas instalações hidrossanitárias e elétricas. Já para a
categoria de depleção abiótica materiais como o PVC (Policloreto de Vinila) tiveram
grande relevância.
Já a Figura 4 ilustra os potenciais impactos ambientais para as categorias de
ecotoxicidade terrestre, ecotoxicidade marinha e ecotoxicidade de água doce. As
substâncias tóxicas têm seus valores expressos em kg de 1,4-diclorobenzeno
equivalente.
A análise do processo indicou que para a categoria de ecotoxicidade terrestre, materiais
como o aço, clínquer e cobre apresentaram grande contribuição. Para as categorias de
ecotoxicidade marinha e ecotoxicidade de água doce, os resíduos sólidos foram
apontados como os principais causadores dos impactos.
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Figura 4 – Impactos ambientais das categorias de ecotoxicidade terrestre, marinha
e de água doce (caracterização)

Na fase de normalização da avaliação de impactos ambientais (método CML 2001 com
abordagem mundial e ano de referencia de 1995), ficou evidente a magnitude dos
potenciais impactos ambientais, ganhando destaque as categorias de ecotoxicidade
marinha, ecotoxicidade de água doce, depleção abiótica e aquecimento global.
A Figura 5 ilustra a contribuição de cada etapa da obra no impacto ambiental promovido
pela edificação. Conforme pode ser verificado, atenção especial deve ser dada para as
etapas de revestimento e alvenaria. Isto ocorre por haver maior quantidade de insumos e
resíduos nestas etapas, sendo que os elementos de cimento favoreceram esta situação na
etapa da alvenaria e os elementos cerâmicos apresentaram grande contribuição na etapa
de revestimento em função da alta demanda energética de seu processo produtivo.
Figura 5 – Contribuição por etapas da construção

3108

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da tendência de crescimento do mercado imobiliário habitacional brasileiro e dos
impactos ambientais associados ao ciclo de vida destas construções, a escolha de
materiais e sistemas que gerem menos impactos desde a fase de construção, pensando
em sua operação e uso e em seu destino final, são uma realidade para todos os
profissionais ligados a cadeia produtiva da construção civil.
A atividade construtiva muito contribui para o consumo de combustíveis fósseis,
recursos naturais e emissão de vários gases perigosos que levam a prejuízos globais
como a depleção da camada de ozônio, efeito estufa e contaminação do solo e da água.
Os resultados preliminares deste estudo de caso de ACV permitiram concluir que as
principais categorias de impacto ambiental relacionadas à construção do referido
edifício foram: ecotoxicidade aquática, depleção abiótica e aquecimento global.
Também ficaram evidentes os materiais mais impactantes, sendo eles: PVC, clínquer
(cimento), cobre e revestimentos cerâmicos. As etapas mais críticas da obra estudada,
no que diz respeito aos impactos ambientais, foram as fases de revestimento e alvenaria.
Faz-se necessária a ampliação deste estudo, refinando os dados de inventário
levantados, incluindo os aspectos de transporte e as demais fases do ciclo de vida do
empreendimento (uso, manutenção e destinação final, em suas diversas possibilidades).
A ACV se mostrou como uma ferramenta adequada na quantificação dos impactos
ambientais da construção civil, de relevante importância no apoio à tomada de decisão
em relação aos produtos e serviços envolvidos no setor.
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RESUMO
Atualmente as metrópoles brasileiras vêm sofrendo um acelerado processo de verticalização das
edificações e, consequentemente, um elevado índice da geração de RCCs. Diante dessa problemática, é
observada a necessidade urgente de ações de controle e de orientação quanto ao gerenciamento desses
resíduos. Em função desse cenário, a partir de 2002 entrou em vigor a Resolução n°. 307 do CONAMA,
estabelecendo diretrizes e normas para o tratamento e, sobretudo, para a não geração dos resíduos. Na
cidade de João Pessoa, a realidade ainda está bem distante da preconizada pela legislação federal vigente,
no que se refere ao gerenciamento, apesar da existência, inclusive, de uma lei municipal sobre este tema
(Lei n°. 11.176/2007). Diante do exposto, o presente trabalho, resultado de pesquisa de iniciação
científica, apresenta um diagnóstico quanto à gestão dos RCCs na grande João Pessoa, no tocante aos
entraves existentes entre as empresas construtoras, as entidades de classe e os órgãos fiscalizadores.
Trata-se de um estudo de caso, com a participação de cinco empresas construtoras de edificações verticais
associadas ao Sindicato da Indústria da Construção Civil de João Pessoa (SINDUSCON-JP), quatro
entidades de classe (SINDUSCON-JP, SINTRICOM – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção Civil e do Mobiliário de João Pessoa, SENGE-PB – Sindicato dos Engenheiros no Estado da
Paraíba e CREA-PB – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba) e dois órgãos
fiscalizadores (SEMAM – Secretaria do Meio Ambiente de João Pessoa e SUDEMA – Superintendência
de Administração do Meio Ambiente da Paraíba). A pesquisa classifica-se como exploratória e descritiva,
quanto aos fins, de campo, bibliográfica e participante, quanto aos meios de investigação. Na coleta de
dados fez-se uso de quatro formulários distintos, previamente elaborados e testados pelos pesquisadores, e
de roteiros de observações, os quais foram utilizados nos canteiros das empresas. Após a coleta dos dados
foi elaborado um diagnóstico com os resultados da pesquisa. Constatou-se uma atuação incipiente da
PMJP (Prefeitura Municipal de João Pessoa), por meio da SEMAM, no tocante à divulgação, fiscalização
e adoção de medidas relativas ao cumprimento da Lei Municipal n° 11.176 e da Resolução n°. 307 do
CONAMA, bem como o desconhecimento, ou conhecimento parcial, relativo à legislação sobre gestão
dos RCCs por parte dos gestores e funcionários das obras.
Palavras-chave: Construção civil, legislação, RCC, gerenciamento.

ABSTRACT
Currently the Brazilian cities are suffering an accelerated process of verticalization of buildings and
hence a high rate of generation of RCCs. Faced with this problem, the urgent need to control actions and
guidance on the management of these wastes is observed. Given this scenario, from 2002 came into force
on Resolution n°. 307 of CONAMA, establishing guidelines and standards for the treatment and
especially for not generating waste. In the city of João Pessoa, the reality is still very far from that
advocated by the current federal legislation, with regard to management, despite the existence even of a
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municipal law on this subject (Law n°. 11.176 / 2007). Given the above, the present work, search result of
scientific research, presents a diagnosis on management of RCCs in the great João Pessoa, in relation to
gaps between construction companies, professional associations and regulatory agencies barriers. This is
a case study with the participation of five construction companies of vertical buildings associated with the
Union of Construction Industry of João Pessoa (SINDUSCON-JP), four associations (SINDUSCON-JP,
SINTRICOM - Workers Union Industries Construction and Furniture João Pessoa, PB-Senge - Union of
Engineers in the State of Paraíba and CREA-PB - Regional Council of Engineering and Agronomy of
Paraíba) and two regulatory agencies (SEMAM - Department of the Environment John person SUDEMA
- Superintendent of Directors of Environment Paraíba). The research is classified as exploratory and
descriptive, on ends of the field, bibliographic and participant, as the means of investigation. In data
collection made use of four separate, previously developed and tested by researchers forms, and routes of
observations, which were used in the beds of companies. After collecting the data a diagnosis with the
search results was prepared. It found an incipient action of PMJP (Municipality of João Pessoa), through
SEMAM with regard to disclosure, inspection and adoption of measures to comply with the Municipal
Law n°. 11.176 and Resolution n°. 307 of CONAMA, as well as the ignorance or partial knowledge on
legislation on management of RCCs by managers and employees of the works.
Keywords: Construction, law, RCC, management.

1

INTRODUÇÃO

Atualmente o setor da construção civil demonstra um crescente aumento em suas
atividades, resultando em benefícios socioeconômicos para o país, através da
participação ativa na geração de emprego e renda (COSTA et. al., 2014). Esse
crescimento gera inúmeras oportunidades de negócios e favorece os processos de
desenvolvimento econômico e social do país (ESTEVÃO, ARAÚJO e MEIRA, 2013).
Consoante Marques Neto apud Marques et al. (2013), no Brasil a construção civil
apresenta aproximadamente 15% do PIB (Produto Interno Bruto) e realiza
investimentos superiores a R$ 90 bilhões por ano, além de uma elevada taxa de
absorção de mão de obra.
Porém, o setor também se destaca, negativamente, por causar impactos ambientais de
grandes proporções, pois utiliza uma elevada quantidade de recursos naturais, modifica
o ambiente e gera um grande volume de resíduos.
Em função dos desperdícios existentes durante o processo construtivo das obras e
devido ao alto consumo de recursos naturais, energia, poluição do ar, do solo e da alta
produção de resíduos, a construção civil tem sido alvo de atenção por parte do governo
e da sociedade em geral.
Diante dessa conjuntura, no ano de 2002, o Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) criou a Resolução n°. 307 (BRASIL, 2002), que visa superar, ou pelo
menos minimizar, esse problema, definindo diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestão dos resíduos oriundos da construção civil. Com o intuito de atender aos
requisitos da referida resolução, iniciou-se, por parte das empresas construtoras, o
processo de mobilização e elaboração de projetos de gerenciamento de resíduos.
Segundo a Resolução n°. 307 do CONAMA (BRASIL, 2002), gerenciamento de
resíduos é o sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo
planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e
implementar as ações necessárias ao cumprimento das etapas previstas em programas e
planos.
Consoante Viana (2009), a cidade de João Pessoa apresenta um processo dinâmico de
expansão e renovação urbana devido ao seu alto índice de crescimento populacional.
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Dados do IBGE mostram que o município de João Pessoa, em 2010, possuía 723.515
habitantes residentes (IBGE, 2010).
Conforme estudo de Araújo, Estevão e Meira (2013), dados fornecidos pela Prefeitura
Municipal de João Pessoa, relativos a 2007, demonstram que diariamente a cidade
produz cerca de 130.000 kg/dia. Cada morador da capital gera, em função desses dados,
algo em torno de 4,255 kg de RCC/mês, equivalente a 0,052 ton/hab/ano. Ressalta-se
que nesses dados não estão inclusos cálculos do RCC que são dispostos em locais
clandestinos.
Na cidade de João Pessoa, a realidade ainda está bem distante, de uma situação ideal
adequada no que se refere ao gerenciamento dos resíduos propostos na Resolução,
apesar de possuir uma Lei Municipal sobre o tema, a Lei nº. 11.176/2007 (JOÃO
PESSOA, 2007).
Diante do exposto, o presente trabalho visa demonstrar os entraves quanto ao
gerenciamento dos RCCs na grande João Pessoa, na percepção das empresas
construtoras, das entidades de classe e dos órgãos fiscalizadores.
2

METODOLOGIA

Considerando-se o critério de classificação de pesquisa proposto por Vergara (2009),
quanto aos fins e quanto aos meios, a pesquisa realizada classifica-se em exploratória e
descritiva, quanto aos fins, e de campo, bibliográfica e participante, quanto aos meios de
investigação.
O universo da pesquisa foi composto pelas empresas construtoras de edificações
verticais cadastradas junto ao Sindicato da Indústria da Construção Civil de João Pessoa
(SINDUSCON-JP), as entidades de classe pertinentes ao tema abordado na pesquisa
(SINDUSCON-JP, SINTRICOM – Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da
Construção Civil e do Mobiliário de João Pessoa, SENGE-PB – Sindicato dos
Engenheiros no Estado da Paraíba e CREA-PB – Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Paraíba) e os órgãos fiscalizadores (SEMAM – Secretaria do Meio
Ambiente de João Pessoa e SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio
Ambiente da Paraíba).
No tocante às empresas construtoras, a amostra foi composta por cinco empresas
atuantes na grande João Pessoa.
A coleta de dados ocorreu em dois momentos: no primeiro momento, com relação à
pesquisa bibliográfica; no segundo, com relação à pesquisa de campo. Na pesquisa
bibliográfica, os dados foram coletados através de fichas resumos oriundas de teses,
dissertações, monografias, artigos, livros e legislações que tinham relação com o tema
da pesquisa.
Durante a confecção dos formulários utilizou-se o estudo de Viana (2009). Foram
elaborados quatro formulários distintos, cada um com perguntas específicas
direcionadas ao segmento abordado: empresas construtoras (gestores e funcionários),
entidades de classe e órgãos fiscalizadores.
Já na pesquisa de campo, os dados foram coletados por meio de roteiros de observação,
os quais foram elaborados a partir da pesquisa bibliográfica. A finalidade dos roteiros
foi descrever a gestão nos canteiros de obra e nas empresas transportadoras, bem como
para levantamento de dados e observação das ações relativas à gestão dos RCCs
praticadas pelas entidades de classe e órgãos fiscalizadores.
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O preenchimento dos formulários ocorreu de duas maneiras: [1] através de visitas aos
órgãos fiscalizadores, entidades de classe e empresas construtoras; [2] através de
observações in loco nos canteiros de obras das empresas construtoras, sempre com o
auxílio de registros fotográficos.
No desenvolvimento desse trabalho participaram cinco empresas construtoras, quatro
entidades de classe e dois órgãos fiscalizadores.
3

CARACTERISTICAS DAS EMPRESAS CONSTRUTURAS PESQUISADAS

3.1

Identificação das empresas

No tocante à atuação das empresas pesquisadas, apenas uma das construtoras possui
atuação nacional, duas delas possuem atuação regional e outras duas têm atuação local.
Quando indagadas quanto ao tipo de obras que constroem, uma delas afirmou construir
edificações verticais (edificações com mais de dois pavimentos) e horizontais
(edificações com até dois pavimentos), sendo que as demais apenas constroem
edificações verticais.
Todas as empresas construtoras pesquisadas são de médio porte, tomando como
parâmetro a classificação do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas) quanto ao número de funcionários.
Quanto às construtoras possuírem certificação de sistemas de gestão, apenas duas
empresas dispõem de certificação PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat).
3.2

Caracterização das obras pesquisadas

Todas as empresas construtoras pesquisadas usam o bloco cerâmico nas alvenarias de
suas obras e utilizam o concreto armado na confecção da estrutura. Apenas uma das
empresas construtoras também utiliza o bloco estrutural, como sistema construtivo
adicional.
O Quadro 1 sintetiza as principais características das obras pesquisadas.

Quadro 1 – Principais características das obras pesquisadas
Empresa construtora

Tipo de obra

N°. de pavimentos

Área da edificação
(m²)

Construtora A

Residencial

6

38.328,95

Construtora B

Mista

29

43.000,00

Construtora C

Residencial

17

34.000,00

Construtora D

Residencial

11

8.920,90

Construtora E

Residencial

30

26.000,00
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4

LEI MUNICIPAL N° 11.176/2007

A cidade de João Pessoa conta com a Lei Municipal n° 11.176/2007 (JOÃO PESSOA,
2007), que tem por objetivo atender à Resolução n°. 307 do CONAMA (BRASIL,
2002) e disciplinar a gestão dos RCCs, através do Sistema de Gestão Sustentável de
Resíduos da Construção Civil e Demolição e do Plano Integrado de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil e Demolição.
Essa lei apresenta 37 artigos, distribuídos em nove capítulos, os quais abordam os
seguintes temas: objeto, objetivo, definições, responsabilidades, destinação dos
resíduos, gestão e fiscalização e penalidades.

5
5.1

RESULTADOS
Empresas Construtoras

A pesquisa buscou se balizar nos requisitos estabelecidos pela Resolução n°. 307 do
CONAMA (BRASIL, 2002) e pela Lei Municipal n° 11.176 (PMJP, 2007), de maneira
a conhecer melhor os entraves apontados pelas empresas construtoras, pelas entidades
de classe e pelos órgãos fiscalizadores no tocante à gestão de resíduos.
A partir dos dados coletados durante as visitas aos canteiros de obras das cinco
empresas construtoras que aceitaram participar da pesquisa, foi efetuada a tabulação
destes e suas interpretações, com vistas a elaborar um diagnóstico da gestão dos RCCs
na grande João Pessoa.
Para a obtenção dos dados junto às empresas construtoras foram elaborados dois tipos
de formulários de entrevistas, um para aplicação junto ao empresário e o outro junto aos
funcionários.
O formulário destinado aos empresários tinha como objetivo descrever e identificar a
empresa, o tipo de obra e, principalmente, diagnosticar a gestão de RCCs no canteiro de
obras.
Com relação ao formulário aplicado junto aos funcionários, este buscou, além de
identificar e caracterizar o perfil do respondente, diagnosticar o conhecimento da gestão
de resíduos nos canteiros de obras. Para tanto, foram entrevistados um total de 75
funcionários com qualificações distintas.
Após a tabulação dos dados constatou-se que 50% dos funcionários pesquisados
possuem o ensino fundamental completo, sendo um deles analfabeto.
Outro tema abordado na caracterização dos funcionários foi identificar se estes
possuíam curso profissionalizante. Como mostra o Quadro 2, a maioria dos funcionários
pesquisados não possui curso profissionalizante, ressaltando que em apenas uma
construtora a maioria possui curso profissionalizante.
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Quadro 2 – Funcionários que possuem ou não curso profissionalizante
Empresa

Sim

Não

N° de funcionários
entrevistados

Construtora A

31%

69%

16

Construtora B

57%

43%

22

Construtora C

40%

60%

10

Construtora D

40%

60%

15

Construtora E

42%

58%

12

Quando questionados quanto à existência de Programa de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos (PGRS), verificou-se que 94% dos entrevistados da Construtora A afirmaram
desconhecimento, enquanto 6% afirmaram que a empresa possuía o programa. Durante
a pesquisa, 91% dos entrevistados da Construtora B garantiram que esta não possuía o
PGRS, enquanto 9% afirmaram possuir. Para os entrevistados da Construtora C, 80%
deles afirmaram que a empresa não tinha PGRS e 20% alegaram que a empresa
dispunha um PGRS. Já na Construtora D, 33% disseram acreditar que a empresa não
possuía PGRS, ao passo que 67% alegaram que esta dispunha sim de um PGRS. De
acordo com os entrevistados da Empresa E, 17% deles afirmaram que a empresa não
possuía o PGRS, mas, para 83% deles, a empresa possuía. A Figura 1 representa, de
forma gráfica, os resultados obtidos quanto à existência de PGRS nas empresas
pesquisadas, sob o ponto de vista dos funcionários.

Figura 1 – Existência de PGRS nas Empresas pesquisadas, sob a ótica dos
funcionários

Foi questionado aos funcionários se estes tinham recebido algum tipo de treinamento
promovido pela empresa referente às práticas adequadas de separação dos diversos tipos
de resíduos da obra. Constatou-se que 50% dos entrevistados da Construtora A
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afirmaram já ter recebido treinamento, enquanto que 50% alegaram não ter recebido. Na
Construtora B, 32% afirmaram ter recebido treinamento e 68% afirmam não ter
recebido nenhum tipo de treinamento. Entre os funcionários da Construtora C, apenas
10% afirmaram já ter recebido treinamento e 90% afirmaram não ter recebido. Para os
entrevistados da Construtora D, 40% alegaram ter recebido treinamento, já 60%
garantiram não ter recebido. Em se tratando dos funcionários da construtora E, 33%
deles disseram ter recebido treinamento, enquanto 67% disseram que não. Os resultados
desse questionamento estão representados graficamente na Figura 2.

Figura 2 – Execução de treinamento de separação dos diversos tipos de resíduos

Buscou-se descobrir também se as empresas faziam o reaproveitamento dos resíduos
produzidos no canteiro. Os resultados desse questionamento são apresentados na Figura
3, onde constata-se que apenas a Construtora E, segundo os entrevistados e as
observações in loco, faz reaproveitamento dos resíduos no próprio canteiro.

Figura 3 – Execução de reaproveitamento de resíduos no canteiro

3117

5.2

Entidades de classe

No tocante às entidades de classe, foram entrevistadas quatro entidades: o Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (CREA-PB), o Sindicato da Indústria
da Construção Civil de João Pessoa (SINDUSCON-JP), o Sindicato dos Engenheiros da
Paraíba (SENGE-PB) e o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e
do Mobiliário de João Pessoa (SINTRICON-JP).
Durante a pesquisa, as entidades de classe foram indagadas se possuíam conhecimento
de algum programa de gerenciamento de RCCs na cidade de João Pessoa. Duas delas
afirmaram que tinham conhecimento, sendo este obtido através de palestras, enquanto
duas afirmaram não possuir nenhum conhecimento.
As entidades de classe foram questionadas quanto ao conhecimento da Resolução n°.
307 do CONAMA e da Lei Municipal 11.176/2007, três afirmaram possuir
conhecimento, apenas uma delas afirmou não possuir qualquer conhecimento. Além
disso, foram questionadas no sentido de constatar se havia alguma ação voltada para o
cumprimento das legislações em questão, todas as entidades de classe pesquisadas
afirmaram não haver nenhuma ação.
5.3

Órgãos fiscalizadores

Em relação aos órgãos fiscalizadores, participaram desta pesquisa a Secretaria de Meio
Ambiente (SEMAM) e a Superintendência de Administração do Meio Ambiente da
Paraíba (SUDEMA).
Todos os órgãos alegaram possuir em seus quadros de funcionários pessoal capacitado
para fiscalização da gestão dos resíduos na cidade de João Pessoa, bem como ter
conhecimento da Resolução n°. 307 do CONAMA e da Lei Municipal n°. 11.176/2007.
6

ENTRAVES ENCONTRADOS

De acordo com o exposto anteriormente, constatou-se que os principais entraves
apontados pelas empresas construtoras, pelas entidades de classe e pelos órgãos
fiscalizadores, no tocante ao gerenciamento dos RCCs na grande João Pessoa, são:
• O grau de instrução dos profissionais do setor da construção civil, ao se
constatar que 50% dos funcionários pesquisados possuem apenas o ensino
fundamental completo e um deles alegou ser analfabeto.
• A ausência de profissionais com qualificação, identificando-se que os
profissionais pesquisados não possuíam qualquer tipo de curso
profissionalizante. Ressaltando-se que em apenas uma das construtoras
pesquisadas a maioria dos profissionais possuía curso profissionalizante.
• Elaboração/conhecimento do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRS), ao verificar-se a maior parte das empresas construtoras não possuía o
programa e que grande parte dos entrevistados alega desconhecimento do
referido programa.
• Ausência de treinamentos voltados para a gestão dos RCCs, ao constatar-se que
a maioria dos trabalhadores das empresas pesquisadas nunca recebeu nenhum
tipo de treinamento promovido pela empresa referente às práticas adequadas de
separação dos tipos de resíduos oriundos das obras, por exemplo.
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• Não reaproveitamento dos RCCs, haja vista que a maioria das empresas
construtoras pesquisadas não faz o reaproveitamento dos resíduos produzidos
nos seus respectivos canteiros de obra.
• Desconhecimento total ou pouco conhecimento da legislação pertinente à gestão
dos RCCs, dentre elas a Resolução CONAMA nº. 307 e a Lei Municipal nº.
11.176/2007, por parte dos gestores dos canteiros de obra e entidades de classe.
• Atuação incipiente dos órgãos fiscalizadores (SEMAM e SUDEMA), no que diz
respeito ao cumprimento das legislações referentes aos RCCs, mesmo possuindo
nos seus respectivos quadros funcionais pessoal qualificado para tal.
• Falta de conscientização por parte dos empresários e gestores das obras, no
sentido da importância do gerenciamento dos RCCs.
• Ausência de ações, por parte da Prefeitura Municipal e dos órgãos fiscalizadores,
voltadas para o cumprimento das legislações pertinentes.
Assim, faz-se necessário a adoção de medidas que possam solucionar os entraves
encontrados, no sentido de:
• Proporcionar um maior incentivo à educação acadêmica, bem como à
qualificação profissional com vistas a melhorar a qualificação profissional dos
trabalhadores do setor.
• Elaborar e implementar o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRS) nos canteiros de obras das empresas construtoras, bem como adotar
medidas e treinamentos que visem a sua melhor utilização.
• Implantar, de maneira eficaz, a política dos três Rs (Reduzir, Reciclar e
Reutilizar), em se tratando dos resíduos produzidos em seus canteiros de obra.
• Adotar ações que visem o conhecimento e a implementação da legislação
pertinente à gestão dos RCCs, dentre elas a Resoluções CONAMA nº. 307 e a
Lei Municipal nº. 11.176/2007, por parte dos gestores dos canteiros de obras,
entidades de classe e a sociedade em geral.
• Atuar de forma mais eficiente na fiscalização do cumprimento das legislações
pertinentes, relativas aos RCCs.
7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atuação da PMJP, por meio da SEMAM (Secretaria do Meio Ambiente), no tocante à
divulgação, fiscalização e adoção de medidas relativas ao cumprimento da Lei
Municipal n°. 11.176 e da Resolução n°. 307 do CONAMA, é incipiente.
Também se pôde constatar o desconhecimento ou conhecimento parcial sobre a
legislação pertinente à gestão dos RCCs, dentre estas a Lei Municipal n°. 11.176/2007 e
a Resolução n°. 307 do CONAMA, por parte dos gestores e funcionários das obras.
Por fim, conclui-se que o nível de conhecimento e implantação das legislações
pertinentes pelas entidades de classe, órgãos fiscalizadores e empresas construtoras, em
termos de gestão dos resíduos, ainda são considerados insatisfatórios, carecendo a
adoção de procedimentos que visem aperfeiçoar o processo, com vistas a galgar
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benefícios, tanto para as entidades de classe, órgãos fiscalizadores e empresas
construtoras, quanto para a sociedade e o meio ambiente, de uma forma geral.
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RESUMO
Os sistemas fotovoltaicos (PV) têm sido apresentados como uma solução para a escassez de energia com
baixa poluição ambiental, mas o fato desses sistemas não emitirem gases do efeito estufa (GEE) durante a
operação do sistema não significa que esse processo de geração de energia não possua impactos
ambientais. O objetivo deste artigo é analisar a quantidade de emissões de gases do efeito estufa e o
conteúdo energético dos sistemas PV segundo os índices de radiação solar média anual (kWh/m²/ano)
emitida em cada um dos países da América Latina. Os dados foram levantados em revisão bibliográfica
de estudos de avaliação do ciclo de vida (ACV) dos sistemas PV. Foram analisados cinco tipos, cada um
com células fotoelétricas de diferentes materiais. A quantidade de energia gerada por cada sistema PV foi
calculada de acordo com os níveis de radiação solar atingidos nos países onde foram obtidos os dados da
literatura. Após isso, estimou-se a quantidade de energia que o painel geraria com os níveis de radiação
solar atingidos nos países da América Latina. Em seguida, calculou-se a quantidade de GEE de acordo
com o cálculo da energia gerada por cada painel. Os resultados mostram que a produção de energia
poderia ser superior em relação aos países europeus e asiáticos. Em todos os casos analisados o período
de recuperação da energia é menor que a mínima vida útil esperada. Para o caso do Moni-Si, em alguns
cenários o produto gasta metade de sua vida útil para recuperar a energia embutida na sua fabricação.
Para os demais produtos (poli-Si, A-Si, CdTE e CIS) o período de recuperação da energia representa entre
menos de 10 a 15% da sua vida útil. Observou-se que com menor radiação solar o aumento das emissões
GEE é significativo e vice-versa.
Palavras-chave: avaliação do ciclo de vida, sistemas fotovoltaicos, gases de efeito estufa, tempo de
recuperação da energia.

ABSTRACT
The photovoltaic systems (PV) have been a solution to environmental pollution low levels in electricity
shortage, in view of systems do not emit greenhouse gases (GHG) during the operation processes, this
don’t mean that these electricity generation processes don’t have environmental impacts. The aim of this
paper is to analyze the environment and sustainable performance of photovoltaic systems according to
the average annual radiation rates (kWh/m²/year) emitted on each Latin American country. The study
data’s were found by literature review about photovoltaic systems life cycle assessment (LCA). These
were analyzed by five types, each one with different photoelectric cells material. Amount of power
generated for each PV system was calculated according to the solar radiation levels achieved where the
initial test was made for PV panels. Afterward, it was calculated amount of power generated by PV
system would be able to produce with the average solar radiation levels achieved in Latin American
countries. Subsequently, it was calculate the GHG’s amount in relation to power generated calculated.
The results show energy production could be higher compared to European and Asian countries. In all
the cases the energy payback time is less than the minimum expected useful life. For the case of Moni-Si,
in some scenarios the product spends half its life to retrieve the embedded energy in its manufacture. For
other products (poly-Si, Al-Si, CdTe and CIS) energy payback time represents less between 10-15% of its
useful life. It was observed that less solar radiation increase is significant GHG emissions and vice versa.
Keywords: life cycle assessment, photovoltaic system, GHG emission rate, energy payback time.
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1

INTRODUÇÃO

Os impactos ambientais devido à emissão de gases e outros poluentes e ao elevado
consumo de recursos não renováveis são problemas diretamente relacionados com a
geração e o uso de energia elétrica (Peng, L. Lu, and H. Yang 2013). Novas tecnologias
para captação e transformação de energia renovável têm como propósito reduzir o
impacto no meio ambiente, tanto na fabricação dos componentes, como na implantação
e operação do sistema.
Os sistemas fotovoltaicos (PV) são um das soluções para produção de eletricidade,
substituindo o uso de combustíveis fósseis na etapa de geração de eletricidade pela
energia do sol. Os sistemas PV têm sido apresentados como uma solução para a
escassez de energia com baixa poluição ambiental (Nishimura et al. 2010). A tecnologia
PV oferece múltiplas soluções no âmbito da sustentabilidade. Em países onde não há
condições para criar reservatórios de água para geração de hidrelétricas (Sueyoshi and
Goto 2014), sistemas PV são utilizados conectados às redes elétricas principais,
contribuindo com a geração durante a demanda de picos diurnos. A geração
descentralizada pode diminuir as perdas por transmissão da energia a longas distâncias
(R. Rüther and R. Zilles 2011).
O fato de gerar eletricidade diretamente do sol e de não consumir combustíveis fósseis
e, consequentemente, não emitir gases do efeito estufa durante a operação do sistema,
não significa que esse processo de geração de energia não possua impactos ambientais.
Algumas etapas do ciclo de vida dos sistemas PV necessitam de grandes quantidades de
energia, inclusive térmica. Dentre estas etapas estão os vários estágios de fabricação das
células solares, a montagem do módulo PV, dos equipamentos de instalação, inversores,
o transporte de todo material, instalação, manutenção e limpeza, desmontagem, descarte
ou reciclagem (Peng, L. Lu, and H. Yang 2013).
Com a finalidade de pesquisar com mais profundidade o desempenho ambiental dos
sistemas PV, muitos autores realizaram uma avaliação do ciclo de vida (ACV) para
analisar os impactos ambientais resultantes. Para isso, os fluxos de entrada e saída dos
sistemas produtivos devem ser levantados. Neste caso será realizada uma avaliação
simplificada, utilizando os indicadores mais utilizados: período de recuperação da
energia (PRE) e as emissões de gases de efeito estufa (GEE). PRE é tempo em anos no
qual a energia investida durante o ciclo de vida é recuperada por meio da eletricidade
gerada com o painel PV (Nieuwlaar and Alsema 1997). Para o cálculo destes dois
indicadores foi necessário estimar a vida útil das células PV e dos demais componentes
do sistema, dada em cada uma das referências pesquisadas.
A ACV é a melhor ferramenta para comparar soluções alternativas do ponto de vista
ambiental. Como a geração de energia depende da média da radiação solar, os
resultados obtidos nas análises das ACV não são universais, pois essa radiação varia de
país para país. Além disso, existe a variação da intensidade das emissões de CO2 na
matriz energética, que pode ser de origem renovável ou não.
O objetivo deste artigo é analisar de forma simplificada o desempenho ambiental no que
diz respeito às emissões de GEE dos sistemas PV segundo os índices de radiação solar
média anual (kWh/m²/ano) emitida em cada país da América Latina. Para isso foram
utilizados dados levantados em estudos de ACV de sistemas fotovoltaicos
desenvolvidos em diferentes países da Europa e Ásia, referenciado na literatura citada
ao longo deste trabalho.
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2

AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

A ACV é dividida em quatro fases: definição do objetivo e escopo, análise de
inventário, avaliação de impactos e interpretação (ABNT 2009). O objetivo da ACV dos
sistemas PV é analisar o desempenho ambiental e sustentável segundo os índices de
radiação solar média anual emitida em cada um dos países da América Latina,
procurando confirmar se há uma diminuição da vida útil dos sistemas PV, em
consequência do desgaste do material devido aos altos níveis de radiação solar.
A produção de um sistema PV é composta pelas seguintes etapas: produção do painel e
dos acessórios, transporte do material, montagem, instalação e adaptação dos sistemas,
limpeza e manutenção do painel e descarte ou reciclagem (Peng, L. Lu, and H. Yang
2013). No entanto, no presente estudo a fronteira é delimitada apenas pelas duas
primeiras etapas do ciclo de vida (Figura 1). Na produção do painel estão incluídas
atividades como extração e refino da matéria-prima e produção das células solares. Na
produção dos acessórios é considerada a produção do marco ou suportes do painel. A
etapa de transporte foi excluída, pois este dado não foi considerado nas fontes
bibliográficas utilizadas. Além disso, as placas são transportadas como cargas
marítimas, que tem baixas emissões mesmo para longas distâncias (Krauter and Ruthher
2004).
Figura 1 - Delimitação da fronteira do sistema estudado.

Fonte: Autor (2014)

A análise do inventário foi realizada a partir dos dados coletados na literatura. As
variáveis levantadas foram matéria-prima das células condutoras, país onde o sistema
foi inicialmente testado o painel, radiação solar do local de teste, módulo de eficiência
do painel, vida útil estimada do painel, coeficiente de rendimento, período de
recuperação da energia e GEE emitidos na fabricação de cada painel. Os dados do
inventário são apresentados na Erro! Fonte de referência não encontrada..
As matérias-primas das células condutoras variam em cinco tipos: silício monocristalino (mono-Si), silício policristalino (poli-Si), silício amorfo (a-Si), telureto de
cádmio (CdTe) e cobre – índio – selênio (CIS). As duas últimas são filmes finos, mais
conhecidos como thin films. Nas três primeiras, a etapa de maior consumo energético no
processo produtivo dos painéis PV está relacionada ao refino da matéria-prima, ou seja,
na redução do quartzo ao grau metalúrgico para a purificação do silício(Sherwani,
Usmani, and Varun 2010; Varun, Bhat, and Prakash 2009). O consumo energético para
o funcionamento da indústria e a produção de sistemas PV, está diretamente relacionado
às emissões de CO2, dado que a queima de combustíveis fósseis e o uso de recursos não
renováveis desencadeia no aumento da geração de gases de efeito estufa.
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Tabela 1. – Dados de inventário - Caracterização dos painéis PV.

Inglaterra
Japão

Radiação
Solar
(kWh/m2/ano)
913
1427

Módulo de
Eficiência
(ME) (%)
12
12,2

Sul da Europa

1700

Sul da Europa

Vida útil
(anos)

PRE
(anos)

GEEPPV
(gCO2-eq./kWh)

20
20

9,75
8,9

N/A
61

13,7

30

2,6

41

1700

12

30

2,1

35

Suíça
Sul da Europa

1117
1700

14
14

30
N/A

3,3
1,75

N/A
30

China

1702

N/A

25

2,5

50

Sul da Europa
Japão
Sul da Europa
China
Itália

1700
1427
1700
1675
1530

12
11,6
12
12,8
10,7

25
30
30
30
30

2,7
2,7
3,2
1,7
3,3

N/A
20
60
12
N/A

Sul da Europa

1700

13,2

20

1,9

32

1359

12,9

30

2,1

63,5

1117
1700
1700
1702

13,2
14
13,2
N/A

20
30
N/A
25

2,9
2,4
1,75
2

N/A
72
29
43

1974

5

N/A

3

N/A

1000
1700
1117

6
7
6,5

30
30
20

3,2
2,7
3,1

N/A
50
N/A

1359

6,3

30

3,2

34,3

2017
1700
1000
1430

6,9
6,6
6
10,3

30
N/A
30
30

2,5
1,4
3,2
1,7

15,6
24
N/A
14

1800

9

30

1,2

23,6

Sul da Europa

1700

9

30

1,1

25

Suíça

1117

7,1

20

2,5

N/A

Sul da Europa

1700

9

30

1,5

48

Sul da Europa
Sul da Europa
China
Europa
Suíça
Sul da Europa
China
Sul da Europa
China

1700
1700
1702
1450
1117
1700
2017
1700
1702

10,9
10,9
N/A
10,9
10,7
11
11
10,5
11

N/A
N/A
30
30
20
30
30
30
N/A

0,84
0,79
2,1
0,9
2,9
2,8
1,6
1,45
1,8

16
18
50
24,5
N/A
95
10,5
21
46

MP

Fonte

Localização

Mono-Si
Mono-Si

(Wilson and Young 1996)
(Kato et al.1998)
(Alsema and Wild-Scholten
2005)
(Alsema and Wild-Scholten
2005)
(Jungbluth et al. 2007)
(Wild-Scholten 2009)
(Masakazu I., Komoto K., and
Kurokawa K. 2010)
(Phylipsen and Alsema 1995)
(Kato et al. 1998)
(Alsema 2000)
(Ito et al. 2003)
(Battisti and Corrado 2005)
(Alsema and Wild-Scholten
2005)

Mono-Si
Mono-Si
Mono-Si
Mono-Si
Mono-Si
Poli-Si
Poli-Si
Poli-Si
Poli-Si
Poli-Si
Poli-Si
Poli-Si

(Pacca et al. 2007)

Poli-Si
Poli-Si
Poli-Si
Poli-Si

(Jungbluth et al. 2007)
(Raugei et al. 2007)
(Wild-Scholten 2009)
(Masakazu I et al. 2010)

a-Si

(Lewis and Keoleian 1997)

a-Si
a-Si
a-Si

(Alsema 1998)
(Alsema 2000)
(Jungbluth et al. 2007)

a-Si

(Pacca et al. 2007)

a-Si
a-Si
CdTe
CdTe

(Ito et al. 2008)
(Wild-Scholten 2009)
(Alsema 1998)
(Kato et al. 2001)

CdTe

(Fthernakis and Kim 2005)

CdTe
CdTe
CdTe
CdTe
CdTe
CdTe
CdTe
CIS
CIS
CIS
CIS
CIS

(Alsema and Wild-Scholten
2005)
(Jungbluth et al. 2007)
(Raugei, Bargigli, and Ulgiati
2007)
(Wild-Scholten 2009)
(V. Fthenakis et al. 2009)
(Masakazu I. et al. 2010)
(Held and Ilg 2011)
(Jungbluth, et al. 2007)
(Raugei et al. 2007)
(Ito et al. 2008)
(Wild-Scholten 2009)
(Masakazu I. et al. 2010)

Estados
Unidos
Suíça
Sul da Europa
Sul da Europa
China
Estados
Unidos
Nova Europa
Sul da Europa
Suíça
Estados
Unidos
China
Sul da Europa
Nova Europa
Japão
Estados
Unidos

Fonte: Peng et al. (2013).

A radiação solar é a fonte disponível para a célula gerar energia e ela varia de acordo
com a localização no globo terrestre. Ela refere-se à medida da energia emitida pelo sol
que é recebida em unidade de área da superfície terrestre durante um tempo
determinado (Michael Boxwell 2010). No estudo foi utilizada a radiação solar média do
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local de estudo citado por Peng et al. (2013) e a radiação mínima, máxima e média dos
países da América Latina (Tabela 2).
Tabela 2. – Radiação solar – Países da América Latina.
País
Argentina
Bolívia
Brasil
Colômbia
Costa Rica
Cuba
Chile
Rep. Dominicana
Equador
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Ant. Holandesas
Nicarágua
Panamá
Paraguai
Peru
Trinidad e Tobago
Uruguai
Venezuela

Mínimo
(kWh/m2/ano)
1300
1800
1500
1600
1800
1900
1200
2000
1500
2100
1700
2100
1900
1800
1900
1700
1600
1900
1500
2100
1600
1800

Média
(kWh/m2/ano)
1800
2300
2200
1950
2000
2100
2000
2200
1800
2250
2000
2250
2050
1950
2300
1950
1900
2000
2050
2150
1800
2100

Máximo
(kWh/m2/ano)
2300
2800
2600
2300
2200
2300
2800
2200
2100
2400
2300
2400
2200
2100
1900
2200
2200
2100
2600
2200
1000
2400

Fonte:(© GeoModel Solar - SolarGIS, 2010).

O módulo de eficiência refere-se à eficiência do painel para converter a energia solar
captada em energia elétrica. A vida útil do painel é o tempo de vida do painel, ou seja, o
tempo em que este tem capacidade de absorção de energia. O coeficiente de rendimento
indica o desempenho dos sistemas analisados, estando associado a todas as perdas
geradas no conversor de energia, cabo e transformador. O PRE é a razão entre a energia
investida durante o ciclo de vida do painel e a energia gerada durante a operação do
sistema. Por fim, GEE são os gases de efeito estufa, que incluem SO2, NOx, CH4, CO2
entre outros, sendo este último o principal responsável pelo aquecimento global (V. M.
Fthenakis and Moskowitz 2000).
Nos dados do inventário alguns autores expressam os resultados de emissões de GEE
em gC (Ito et al. 2003; Kato et al. 2001) e outros em gCO2 (Kato, Murata, and Sakuta
1998; Masakazu I., Komoto K., and Kurokawa K. 2010; Alsema 2000), enquanto os
demais autores expressam em gCO2-eq. Contudo, pode-se afirmar os GEE dos painéis
PV são compostos por CO2, pois, no caso do processo produtivo dos painéis PV, os
demais gases não são relevantes, por serem significativamente menores, já que estão
presentes apenas em algumas fases do ciclo de vida (Nieuwlaar and Alsema 1997),
como no descarte. No presente estudo, essas etapas não são consideradas dentro dos
limites da fronteira do sistema.
3

METODOLOGIA

A energia gerada ao longo do ciclo de vida (EG) por cada m² de painel PV instalado foi
estimada de acordo com a equação (1) (Zamboti et al. 2013).
EG

RS ME VU
100

Onde, EG = energia gerada (kWh/m²)
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(1)

RS = radiação solar anual (kWh/m2/ano)
VU = vida útil (anos)
ME = módulo de eficiência (%)
Para estimar a energia que, em média, cada painel pode gerar em cada um dos países da
América Latina (EGAL), apenas se substituiu o valor de RS pela radiação solar mínima,
máxima e média anual desses países (RSAL).
O período de recuperação da energia gasta no processo produtivo é estimado pela
equação (2) (Peng, L. Lu, and H. Yang 2013).
PRE

ER FAB
EG AL

(2)

Onde, PRE = período de recuperação da energia (anos)
ERFAB = energia requerida na fabricação do painel (kWh/m2)
EGAL = energia gerada nas diferentes localizações analisadas (kWh/m²)
Estimou-se a quantidade de GEE da fabricação do painel (gCO2/m2), ou seja, a
quantidade de gramas de CO2 por cada m2 de painel PV produzido. Os quais foram
estimados de acordo com os dados de GEE do ciclo de vida do painel obtidos da
literatura (gCO2/kWh) por meio da equação (3) (Peng, L. Lu, and H. Yang 2013).

GEE fabPV

EG

GEEPV

(3)

Onde, GEEfab PV = GEE emitidos na fabricação de cada m2 de painel PV (gCO2/m2)
EG = energia gerada (kWh/m²)
GEEPV = gases de efeito estufa no ciclo de vida do painel (gCO2/kWh)
Por fim, os GEEPV AL dos painéis PV de acordo com a radiação solar da AL foram
estimados de acordo a equação (4).

GEE PVAL

GEE fabPV
EG PVAL

(4)

Onde, GEEPV AL = gases de efeito estufa do painel PV por cada kWh de energia
produzida de acordo com a radiação da AL (gCO2/kWh)
GEEfab PV = GEE emitidos na fabricação de cada m2 de painel PV (gCO2/m2)
EGPV AL= energia gerada pelo painel PV na AL (kWh/m²)
4
4.1

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Energia gerada e vida útil

A Figura 2 apresenta a energia gerada pelos painéis fotovoltaicos no local inicial onde
foram testados, dados obtidos da literatura (Lit.) (Peng, L. Lu, and H. Yang 2013), e a
energia que estes gerariam se estivessem alocados na América Latina.
Os painéis na América Latina que apresentam melhor rendimento são os de Mono-Si.
Ainda com a radiação mínima da AL, esses teriam rendimento maior do que nos países
asiáticos e europeus, onde foram inicialmente testados.
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Energia Gerada (kWh/m2)

Figura 2 - Energia gerada por painéis PV. Comparação entre os dados da
literatura e o esperado segundo a radiação solar da América Latina.
11000
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AL
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Poli-Si

AL
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AL

Lit.

CdTe
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Fonte: Autor (2014).

Entretanto, nem todos os painéis a base de Silício apresentam um ótimo desempenho.
Por exemplo, os painéis de a-Si expressam o menor rendimento dentre as cinco
tecnologias, embora que estes sejam os painéis mais comercializados por apresentarem
baixo custo na sua manufatura (Shah et al. 2006), principalmente quando o silício é
reciclado (Peng. 2013). É importante ressaltar que os painéis PV, independente da
tecnologia utilizada, mostram um bom rendimento nos locais na AL onde a radiação é
alta. Os valores mínimos das faixas de energia gerada estão dados pelos lugares da AL
onde a radiação solar é menor ou igual a 1200 kWh/m2/ano. Os valores máximos das
faixas de energia gerada estão dados pelos locais da AL onde a radiação solar é maior a
2800 kWh/m2/ano.
A vida útil é uma das variáveis utilizadas na equação do cálculo de energia gerada. Esta
variável foi levantada na literatura (Peng. 2013).
Com este estudo observa-se que a vida útil é um limitante da quantidade de energia
gerada. A existência de uma estimativa confiável é condição para avaliação objetiva do
desempenho destes produtos, seja do ponto de vista ambiental ou do ponto de vista
econômico. Os dados encontrados na literatura assumem que a vida útil dos painéis
varia entre 20 e 30 anos, resultando em uma média de 26,7 anos (Figura 3). Na verdade
os estudos utilizam apenas três valores de vida útil: 20, 25 ou 30, com preferência para o
último.
Figura 3 – A faixa de variação da vida útil dos painéis PV encontrada na literatura
é constante para todas as tecnologias, oscilando entre um mínimo de 20 e um
máximo de 30 anos.
Vida útil (anos)

30
28
26
24
22
20
Mono-Si

Poli-Si

a-Si

CdTe

CIS

Fonte: Autor (2014).

Cabe observar que as diferenças de composição dos produtos e do ambiente a que os
materiais são expostos influenciam diretamente na degradação de um produto. Os
autores assumem vida útil dentro de uma mesma faixa. Porém é possível que em alguns
ambientes da América Latina a vida útil pode estar fora desta faixa – maior ou menor.
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Nota-se que falta um estudo sistemático que forneça uma distribuição da vida útil
esperada em função da tecnologia e das diferentes condições ambientais de uso.
4.2

Energia requerida e período de recuperação da energia

Com os dados do período de recuperação da energia tem-se o gráfico apresentado na
Figura 4. Estes valores dependem diretamente da radiação solar do local de utilização,
do módulo de eficiência e da energia requerida de fabricação. Pode-se verificar que os
valores apresentam maior oscilação para os painéis PV a base de silício, enquanto que
entre os thin films a oscilação do tempo de recuperação da energia é menor e não varia
em termos gerais.
Figura 4 – Período de tempo de recuperação da energia de diferentes tecnologias.
Comparação entre dados da literatura e o esperado nos países da América Latina.
10,00

PRE (anos)

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
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AL

Lit.
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Poli-Si
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a-Si

Lit.
CdTe

AL
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CIS

Fonte: Autor (2014).

O tempo de vida útil que o material leva para recuperar a energia utilizada na produção
é um indicador interessante do seu desempenho. Em todos os casos o tempo de
recuperação da energia é menor que a mínima vida útil esperada. Para o caso do MoniSi, em alguns cenários o produto gasta metade de sua vida útil para recuperar a energia
embutida na sua fabricação. Para os demais produtos (poli-Si, A-Si, CdTE e CIS) o
período de recuperação da energia representa entre menos de 10 a 15% da sua vida útil.
A maior variação do PRE se apresenta nos Mono-si, os quais em média demorariam até
4,4 anos para recuperar a energia gasta. Na AL os mesmos demorariam em média 3,0
anos por causa do aumento na geração de energia devido à radiação solar. Porém, os
painéis que recuperariam a energia mais rapidamente seriam os Poli-Si, se estivessem
alocados na AL. Os mesmos precisariam de apenas 2 anos, em média, para recuperar a
energia. Com os valores do período de recuperação da energia foi possível estimar a
energia requerida em cada um dos processos produtivos dos painéis PV, apresentados
na Tabela 3.
Os resultados contrastam com a capacidade de geração de energia dos painéis PV. É
preciso reconhecer que a grande variação entre o calculado neste trabalho e os dados da
literatura, sobretudo nos painéis a base de silício, deve ser atribuída à eficiência e à
fonte energética de cada um dos processos produtivos utilizados. Principalmente à etapa
de extração da matéria prima, em especial para os painéis à base de Si. Vários autores
relatam as limitações e incertezas no processo produtivo desses painéis (Peng, L. Lu,
and H. Yang 2013; Dones and Frischknecht 1998).

3128

Tabela 3 - Energia requerida na produção dos painéis (kWh/m2), dados obtidos da
literatura.
Mono-Si
794,4
1126,8
1459,2

Mínimo
Média
Máximo

Poli-Si
749,7
1090,1
1430,6

a-Si
197,2
375,0
552,8

CdTe
219,4
360,1
500,8

CIS
296,9
382,4
467,8

Fonte: Peng et al. (2013).

Ainda assim, pode-se afirmar que os thin films requerem uma menor quantidade de
energia para a sua produção, enquanto que os painéis a base de Mono-Si podem
consumir em média até 18.558,0 kWh/m².
4.3

Emissão de gases de efeito estufa no sistema fotovoltaico

A estimativa da taxa de GEE dos sistemas PV em regiões específicas é muito difícil,
pelo fato de ser afetada por muitos parâmetros, tais como a energia requerida no ciclo de
vida, a composição da matriz energética dos lugares de origem dos painéis PV, a
radiação do local de alocação dos painéis, as condições climáticas durante a vida útil
dos painéis (Peng, L. Lu, and H. Yang 2013). Ainda assim, atualmente a maioria das
emissões de GEE durante o ciclo de vida dos painéis PV foi atribuída principalmente ao
consumo de energia na produção dos componentes (Dones and Frischknecht 1998).
Figura 5 – Comparação das emissões de GEE de dados da literatura com os
referentes à América Latina, em gCO2/kWh de energia gerada.
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Fonte: Autor (2014).

Na Figura 5 se verifica que a maior dispersão na taxa de emissões de GEE é dada nos
painéis à base de CIS, sendo estes os que tendem a emitir maior quantidade de GEE,
134,58 gCO2/kWh de energia gerada pelo painel PV.
Deve-se considerar que países como Brasil, Colômbia e Costa Rica apresentam valores
de GEE por produção elétrica abaixo de 150 gCO2/kWh de energia gerada (International
Energy Agency 2012). Sendo assim, compensa fazer uma avaliação exaustiva sobre os
lugares exatos onde os painéis serão alocados e a tecnologia que será utilizada.
Dependendo da tecnologia utilizada nos painéis PV, estes podem sobrepassar as taxas
de GEE atuais.
No sul de países como Argentina, Chile e uma parte do sul do Brasil, os índices de
radiação solar são menores ou iguais a 1200 kWh/m2/ano. Isso resulta em uma radiação
muito baixa, para compensar a energia embutida no processo produtivo dos painéis PV.
Contudo, existem lugares na AL, como o norte do Chile, o nordeste brasileiro e a
Argentina Central, que apresentam níveis de radiação elevados (>2300 kWh/m2/ano),
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muito superior aos 2017kWh/m² registrados na Europa. Estes locais são aptos para a
alocação dos painéis PV, gerando uma taxa mínima de GEE. Com a máxima radiação
solar, a taxa de GEE diminui dentro do ciclo de vida dos painéis PV.
5

CONCLUSÕES

Em termos de geração de energia, pode-se determinar claramente que pelo fato da
radiação solar ser maior em alguns lugares da AL, os painéis produziriam 29,9% mais
energia que nos países de origem. No entanto, é preciso ressaltar que a radiação solar na
AL apresenta grandes variações, apesar de nem toda AL possuir as características
necessárias para funcionamento eficiente dos painéis PV.
No que corresponde à vida útil dos painéis PV é importante fazer uma avaliação mais
sistemática. Nas fases de uso dos painéis as emissões de GEE são insignificantes e o
processo de descarte apenas existe em fase de teste, não sendo aplicado (Müller,
Wambach, and Alsema 2006). Seria necessário para a avaliação da vida útil que os
critérios de decisão para obtenção dessas faixas nos painéis PV fossem expostos, dado a
variabilidade da tecnologia utilizada e as condições de uso, que dependem do contexto
(clima, poluição, radiação, etc.).
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RESUMO
Este trabalho analisa a sustentabilidade nos Planos Diretores - PD’s - de municípios piauienses
focalizando a coerência entre os PDs da RIDE (Região Integrada de Desenvolvimento) Grande Teresina
com o Estatuto da Cidade especialmente os aspectos relativos à política ambiental urbana e a presença
nos municípios investigados de dispositivos legais e mecanismos de gestão e controle ambiental. Para o
desenvolvimento da pesquisa foi levado em consideração a coleta da legislação urbanística e ambiental
nos municípios que aprovaram seus PDs até 2011. A análise demonstrou que apesar dos PDs
incorporarem em suas diretrizes o discurso da preservação ambiental, ainda é incipiente a existência de
objetivos e metas que visem um planejamento ambiental integrado às demais políticas setoriais. Ademais,
mesmo absorvendo em seu escopo a necessidade de preservação do meio ambiente, não foram fixados
instrumentos legais para sua operacionalização, evidenciando PD’s sem efeitos práticos do ponto de vista
da intervenção. Assim, a discussão sobre a sustentabilidade urbana é fundamental e ainda se constitui um
desafio aos municípios incorporar a noção de cidade sustentável e democrática na pauta das políticas
sociais provocando danos ao meio ambiente e aos estratos populacionais pobres que por sua condição
social ficam à mercê de um sistema injusto e fragilizados quanto à garantia de direitos.
Palavras-chave: Plano Diretor; Sustentabilidade; Meio Ambiente.

ABSTRACT
This paper discusses the sustainability in Master Plans of piauienses' cities and aims to examine if
Teresina's PDs RIDE ( Integrated Development Region ) articulates with the Statute of the City,especially
the urban environmental policy and the presence in these cities of legal devices and management
mechanisms and environmental control. For the development of this research was taken into
consideration collecting of urban and environmental legislation which has been held in the cities that
have approved their PDs until 2011 . Analysis demonstrated that all PDs incorporated into their
guidelines the discourse of environmental preservation . On the other hand , is still in its infancy the
existence of goals and objectives aimed at an integrated environmental planning other sectoral policies .
Moreover, even absorbing in its scope the need to preserve the environment , it was not fixed legal
instruments for its operation , which reaffirms the environmental management through an empty speech
without practical effects from the perspective of the intervention. Thus, the discussion on urban
sustainability is based and yet constitutes a challenge to cities incorporate the concept of sustainable and
democratic city in the agenda of social policies, causing damage to the environment and the poor
population strata that by their social conditions are at the mercy of an unjust and fragile system as the
guarantee of rights.
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1 INTRODUÇÃO
A constituição de 1988 se constitui um ponto de inflexão na realidade política brasileira
especialmente quanto ao pacto federativo, pois a partir dela o município, ente federativo
mais próximo do cidadão, passa a gozar de autonomia “experimentando mudanças
importantes no âmbito das relações intergovernamentais, que apontam para a solução de
problemas históricos relativos a desigualdades regionais, fiscais e tributárias” (LIMA,
2010, p. 21).
Em contraposição ao regime político de outrora (ditadura militar), cujas legislações e
práticas políticas de urbanas assinalavam para uma intensa centralização de poder e
autoritarismo, a carta de 1988 apontou no âmbito das relações intergovernamentais e à
gestão das políticas públicas a instituição da descentralização e a participação da
sociedade civil (LIMA, 2012) contemplando reivindicações de movimentos que lutavam
pela democratização do Estado brasileiro e o reconhecimento da função social da cidade
e que despontaram na década de 1980, entre os quais se destacou o MNRU –
Movimento Nacional pela Reforma Urbana (GONDIM; LIMA; MOREIRA, 2005).
Apesar da conquista referente a função social da cidade incluída no capítulo sobre a
política urbana na Constituição de 1988, sua regulamentação foi instituído apenas,
através da lei 10.257 de 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade, o qual ratifica a
função social da cidade e inclui nesta a sustentabilidade, fixando diretrizes gerais da
política urbana e apontando instrumentos jurídicos, políticos e tributários necessários
para efetivação de cidades justas, democráticas e sustentáveis. Dentre os instrumentos
concebidos na referida lei, destaca-se o plano diretor como instrumento básico da
política de desenvolvimento e expansão urbana, sendo integrante do processo de
planejamento do município e tendo que assumir por objetivo “ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes” (BRASIL, 1988, p. 122).
No entanto, como visto acima, mesmo reconhecendo a existência de outros
instrumentos a exemplo do Estudo de Impacto de Vizinha (EIV), IPTU progressivo,
Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, entre outros, é sobre o plano diretor que
recaem as maiores responsabilidades na gestão da política urbana das cidades, uma vez
que ele é concebido como o instrumento básico da política de desenvolvimento e
expansão urbana o qual deve trazer articuladamente em seu bojo todos estes
instrumentos (BRASIL, 2001, p. 14).
Uma dimensão fundamental do escopo da nova politica urbana inaugurada com o
Estatuto da Cidade é a garantia do direito a cidades sustentáveis, apontada como uma
das diretrizes gerais desse novo padrão e que é “entendido como o direito à terra urbana,
à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações”
(BRASIL, 2001, p.1). Nessa nova conjuntura e com importantes marcos regulatórios,
torna-se fundamental discutir e problematizar se de fato o direito a cidades sustentáveis
vem sendo discutido e defendido nas legislações urbanas. É por esse motivo que esse
artigo apresenta resultados parciais de Iniciação Científica desenvolvidas no âmbito da
pesquisa “Planos Diretores e Sustentabilidade em municípios piauienses: análise dos
instrumentos e intervenções locais”, coordenada pela Profª. Drª Antônia Jesuíta de
Lima, visando analisar a implementação dos planos diretores em municípios piauienses.
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Analisando a gestão ambiental urbana da Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE)
Grande Teresina, o presente trabalho buscou responder aos seguintes objetivos: analisar
os planos diretores municipais verificando se há correlação com as diretrizes do Estatuto
da Cidade, especificamente no concernente à política ambiental urbana, examinar se o
município dispõe de dispositivos legais e mecanismos de gestão e controle ambiental,
observando a existência de Política Municipal de Meio Ambiente, Plano Municipal,
Fundo Específico e Mecanismos de Controle Social e verificar que ações estão sendo
desenvolvidas pelo município na área ambiental e se as mesmas são conexas com os
planos diretores e o Estatuto da Cidade.
2 A NOVA DIMENSÃO DO PLANEJAMENTO URBANO NO BRASIL
Como uma das conquistas do MNRU foi consagrada e iniciada na Constituição de 1988
uma nova dimensão do planejamento urbano no Brasil. Ao ter por objetivo “ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus
habitantes” (BRASIL, 1988, p. 122), segundo Carvalho (2001), o planejamento urbano
ganha status de política pública, tendo como executor dessa política o município, a
quem a Carta Magna delega autonomia para assim fazer.
No entanto, a regulamentação dos artigos referentes à política urbana só foi realizada
treze anos após a promulgação da Constituição Federal. Assim, em 10 de julho de 2001
o Congresso Nacional aprovou e a Presidência da República sancionou a lei 10.257,
intitulada “Estatuto da Cidade” para estabelecer as diretrizes gerais da política urbana
(BRASIL, 2001, p. 1).
Com a aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, o plano diretor, que já era obrigatório
em cidades com mais de 20.000 habitantes na Constituição de 1988, estendeu-se ainda
para municípios integrantes de RIDES (Região Integrada de Desenvolvimento), aos
municípios que pretendam realizar parcelamento ou edificação compulsórios,
municípios integrantes de áreas de interesse turístico, municípios com área de impacto
ambiental e municípios suscetíveis a grandes impactos como deslizamentos ou
inundações (BRASIL, 2001, p. 14).
Segundo Boeira, Santos e Santos (2009) o Estatuto da Cidade tem como princípios
básicos o caráter municipalista, a centralidade do plano diretor e a ênfase na gestão
democrática, atentando para a combinação entre gestão participativa e sustentabilidade
econômica e ecológica. Vale destacar o novo conceito de gestão urbana, pensado a
partir do melhor ordenamento da cidade, da proteção ambiental e buscando resolver os
problemas sociais graves, como moradia e saneamento, tendo em vista os processos
excludentes sob os quais se deu a urbanização e o planejamento urbano no Brasil. Nesse
novo conceito de gestão da política urbana, aparece como escopo a garantia do direito a
cidades sustentáveis, no qual está compreendida moradia digna, saneamento básico,
saúde, educação, lazer, transporte, bem o direito a um meio ambiente equilibrado.
Essa nova dimensão apreendida pela política urbana no Brasil abrange uma série de
aspectos da realidade, tais como o social, a economia, a ecologia, o espaço, a cultura
(SACHS apud LIMA, 2012, p.24). Tal como aponta Jacobi (2003), esta problemática é
um dos assuntos que mais se discute na atualidade, tendo em vista desafio de conciliar o
desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente, com o direito a
condições sociais que possa proporcionar qualidade de vida às pessoas. É nesta
dimensão da vida social, do convívio e do conflito de interesses que está, segundo o
autor, o maior desafio da sustentabilidade, tendo em vista o choque de interesses que ali
se colocam e, consequentemente, a dificuldade de se assegurar direitos.
3134

A noção de sustentabilidade urbana se constitui o substrato do direito à cidade,
conforme preceitua o artigo 2º desta Lei que aponta diretrizes que contemplam o meio
ambiente como “garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte
e serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações”
(BRASIL, 2001). Este documento prevê ainda instrumentos regulatórios para a
promoção da proteção ao meio ambiente, como zoneamento ambiental, instituição de
unidades de conservação, Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e Estudo Prévio
de Impacto Vizinhança (EIV) (BRASIL,2001).
O debate sobre sustentabilidade busca, sobretudo, suscitar a discussão sobre alternativas
para o desenvolvimento econômico que provoca profundas mudanças e agressões ao
meio ambiente. No entanto, para além da dimensão ambiental, tendo em vista a
complexidade do desenvolvimento sustentável, essa discussão visa trazer à baila a
problemática que se apresenta junto aos estratos da população que, por sua condição
social de pobreza, ficam à margem da garantia de direitos e, por conseguinte, sem
acesso à cidadania.
Martins (2011) afirma que a questão ambiental urbana relaciona-se aos problemas de
moradia, falta de oportunidades, de garantia de direitos. Debatendo acerca do modelo de
desenvolvimento econômico e social da atualidade, a autora destaca que se não for
priorizada a dimensão social, mesmo com a redução das atividades poluidoras e dos
efeitos negativos do sistema econômico, não será possível alcançar melhores condições
ambientais. A partir da análise de situação da Região Metropolitana de São Paulo, a
autora chama atenção para o fato constantemente se associa a questão ambiental urbana
aos problemas relacionados às moradias precárias existentes em áreas de risco, de
fragilidade do meio ambiente.
O reconhecimento das condições precárias de moradia e sua associação aos problemas
ambientais urbanos não são dimensionados e trazidos ao debate da forma necessária. A
discussão se esgota em políticas públicas que, se por um lado acenam para uma
incorporação da questão ambiental, por outro acabam sustentando “práticas e projetos
que mais têm acirrado os conflitos sociais e injustiças ambientais do que enfrentado
adequadamente a questão ambiental” (MARTINS, 2011, p. 61).
3 RIDE GRANDE TERESINA: INSTITUCIONALIZAÇÃO E
CARACTERIZAÇÃO
A RIDE Teresina foi criada pela Lei Complementar nº 112/2001 (BRASIL, 2001) e
instituída pelo decreto nº 4.367/2002 (BRASIL, 2002). Integra essa aglomeração urbana
os municípios de Altos, Beneditinos, Coivaras, Curralinhos, Demerval Lobão, José de
Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Miguel Leão, Monsenhor Gil, Pau D’arco,
Teresina e União, no Piauí, e o município de Timon, no estado do Maranhão. Para os
propósitos desse estudo, não foram considerados na análise aqueles municípios cuja
obrigatoriedade de elaborar o plano diretor não foi cumprida, como nos casos de
Coivaras, Curralinhos, Miguel Leão e Pau D'Arco do Piauí.
Conforme disposto na referida Lei Complementar, é objetivo da RIDE “articular e
harmonizar ações administrativas da União e dos Estados do Piauí e Maranhão”
(BRASIL, 2001, p.1). Dessa forma, é de responsabilidade dos municípios componentes
da RIDE o compromisso com a integração entre os entes participantes, entre oz
instrumentos das diversas políticas públicas, de modo a articular um desenvolvimento
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tendo em vista ações que proporcionem melhorias principalmente nas condições de
infraestrutura básica e geração de emprego e renda (BRASIL, 2001).
Como interesses comuns dos municípios estão: a) infraestrutura; b) saneamento básico,
em especial o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto e o serviço de
limpeza pública; c) uso, parcelamento e ocupação do solo; d) transporte e sistema
viário; e) proteção ao meio ambiente e controle da poluição ambiental;
f) aproveitamento de recursos hídricos e minerais; g) habitação popular; h) combate às
causas de pobreza e aos fatores de marginalização (BRASIL, 2002 p. 2). Tal como se
percebe, o planejamento urbano e a gestão das cidades é o principal foco destacado pelo
documento de criação da RIDE Grande Teresina, o que remete à necessidade de
consonância entre os instrumentos urbanísticos dos municípios que dela fazem parte.
Percebe-se, nesse sentido, que o decreto que institui essa aglomeração urbana prevê a
consonância entre os instrumentos de política urbana no contexto dos municípios que
compõem a RIDE Grande Teresina, reafirmando a necessidade de articulação e
integração entre esses entes de forma a aludir às diretrizes estabelecidas no ato de sua
criação.
No entanto, mesmo tendo sido criada em 2001, a RIDE Grande Teresina ainda está em
ritmo lento no que diz respeito à integração; o Programa Especial de Desenvolvimento,
instituído no ato de sua criação, nunca foi consolidado, assim como o Conselho
Administrativo, que teve sua primeira reunião realizada após doze anos de existência
dessa aglomeração. Embora seja um fórum de integração de políticas públicas, a RIDE
Grande Teresina não foi encarada como tal; por conseguinte, o que se constata é sua
total desarticulação.
Ademais, de todos que fazem parte da RIDE Grande Teresina, apenas aqueles que têm
plano diretor, são eles: Altos, Beneditinos, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do
Piauí, Monsenhor Gil, Teresina e União. Com efeito, o presente estudo, destacado logo
a seguir, levou em consideração esta realidade.
4 A GESTÃO AMBIENTAL URBANA NOS MUNICÍPIOS DA RIDE GRANDE
TERESINA
No que diz respeito à configuração dos instrumentos urbanísticos presentes nos oito
municípios da Grande Teresina analisados, verifica-se, segundo a tabela 4, que os
instrumentos comuns a todos os municípios são a Lei do Perímetro Urbano e o Código
de Obras. O Zoneamento Urbano, importante instrumento de divisão da cidade e
definição de áreas prioritárias como zonas de proteção ambiental, zonas comerciais,
zonas residenciais; no entanto, apenas quatro municípios possuem essa legislação
(Beneditinos, Monsenhor Gil, Teresina e União). Quanto à legislação complementar ao
Plano Diretor, a saber, as Diretrizes para Uso do Solo, o Parcelamento do Solo e as
Diretrizes para Ocupação do Solo são as menos existentes entre os municípios da
Grande Teresina, estando presentes apenas em Altos, Teresina e União.
Tabela 1 - Instrumentos regulatórios urbanísticos da RIDE Grande Teresina.
Lei
do
Município perímetro Zonea
urbano
mento

Código
de
Obras

Código
de
Posturas
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Legislação complementar ao PD
Diretrizes Parcela
para uso mento
do solo
do Solo

Diretrizes
para
ocupação
do solo

Altos

X
X

Não
X

X
Não

X
X

X
Não

X
Não

X
Não

José
de X
Freitas

Não

X

X

X

X

Não

X

Não

Não

X

Não

Não

Não

Lagoa do X
Piauí
Monsenh X
or Gil

Não

Não

X

Não

Não

Não

X

X

X

Não

Não

Não

Teresina

X

X

X

X

X

X

X

União

X

X

Não

X

X

X

X

Beneditin
os

Lagoa
Alegre

Fonte: Acervo da pesquisa; IBGE (2012).
No caso dos municípios de Altos, José de Freitas, Lagoa Alegre, Teresina e União,
apenas são citados os instrumentos urbanísticos, mas não há previsão de prazos para
elaboração; no caso de Beneditinos, mesmo citando todos os instrumentos previstos no
Estatuto da Cidade apenas o parcelamento compulsório e a outorga onerosa do direito
de construir são autoaplicáveis, tendo sido estabelecidos prazos para sua aplicação. Em
Lagoa do Piauí e Monsenhor Gil, apenas o IPTU progressivo no tempo e o
parcelamento compulsório são obrigatórios.
Na análise verificou-se que todos os PDs dos municípios estudados incorporam em suas
diretrizes, princípios e objetivos o discurso da preservação ambiental. Na realidade, o
que constatou de modo geral nos PDs foi o direcionamento das metas no sentido de
proteger áreas de preservação ambiental, criar parques e unidades de conservação,
impedir a ocupação de áreas de risco por parte da população pobre. Em contrapartida,
ainda é incipiente nos PDs a existência de diretrizes, objetivos e metas que visem um
planejamento ambiental integrado às demais políticas setoriais; no máximo esta
integração aparece através de metas como a educação ambiental e a arborização urbana.
Dessa forma, ainda não é possível perceber de fato a garantia do direito a cidades
sustentáveis, tal qual estabelece o EC, uma vez que este direito assegura diversas
garantias como meio ambiente equilibrado, saneamento, direito à terra e à infraestrutura
urbanas, aos serviços públicos (BRASIL, 2001).
No entanto, mesmo em face dos problemas encontrados, é preciso atentar para o fato de
que a existência de diretrizes, metas e objetivos para o meio ambiente já sinaliza um
avanço significativo que pode provocar mudanças importantes na dinâmica e no
entendimento da questão ambiental. O PD, enquanto instrumento do planejamento
urbano municipal, abre possibilidades para uma maior integração entre as políticas
setoriais que estão diretamente ligadas ao espaço urbano, como o meio ambiente, o
saneamento básico, as condições de habitabilidade, de transporte, de infraestrutura.
O grande desafio dos PDs, sem dúvida, é superar o discurso vazio acerca da necessidade
de proteção, recuperação e promoção do meio ambiente e conseguir fixar instrumentos
capazes de viabilizar tais direitos. Entre os PDs analisados, apenas Beneditinos, José de
Freitas, Monsenhor Gil, Teresina e União conceberam instrumentos relacionados à
questão ambiental, como mostra a tabela abaixo:
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Tabela 2 - Instrumentos regulatórios da gestão ambiental da RIDE Grande
Teresina.
Município

EPIV*

EIA**

Zoneamento

Licenciamento
Ambiental

Altos

Não

Não

Não

Não

Beneditinos
José de Freitas

Não
X

Não
X

X
Não

Não
Não

Lagoa Alegre

Não

Não

Não

Não

Lagoa do Piauí

Não

Não

Não

Não

Monsenhor Gil

Não

Não

X

Não

Teresina

X

X

X

X

União

X

Não

X

Não

Fonte: Acervo da pesquisa; IBGE (2012). *Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança. **
Estudo de Impacto Ambiental.
Como se verifica na tabela acima, que traz os instrumentos regulatórios da gestão
ambiental na Grande Teresina, ocorre ainda uma grande ausência desses instrumentos
na realidade dos municípios. Conforme se visualiza na tabela 5, apenas os municípios
de José de Freitas, Teresina e União possuem algum instrumento, sendo que José de
Freitas possui EPIV e EIA, Teresina possui EPIV, EIA, Zoneamento e Licenciamento
Ambiental e União possui EPIV e Zoneamento. Tal qual se percebe, a capital Teresina é
o município que apresenta uma legislação ambiental mais ampla em termos de
instrumentos de gestão visando à promoção, proteção e recuperação do meio ambiente,
destacando-se, entre os principais instrumentos dessa área setorial o EIV, o EIA, o
Zoneamento Ambiental e o Licenciamento Ambiental.
No que diz respeito ao estabelecimento de prazos para elaboração de planos, programas
e projetos relativos ao meio ambiente e ao saneamento básico, a análise permitiu constar
ainda que o PD de Altos não estabelece prazos para elaboração de Plano Municipal de
Saneamento; os PDS de Beneditinos, Lagoa do Piauí e Monsenhor Gil definem um
prazo de 10 anos para elaboração e aprovação dos planos de saneamento; o PD de José
de Freitas prevê a atualização da legislação urbanística com base nas prescrições do
Estatuto da Cidade, elaboração da legislação ambiental e de normas e procedimentos de
controle e fiscalização do uso e ocupação do solo, mas não fixa prazos para aprovação;
o PD de Lagoa Alegre não prevê prazos para elaboração de plano municipal de
saneamento; apenas define como legislação complementar o Código de Obras, de
Posturas e a Lei de Proteção Ambiental, mas não estipula prazos para aprovação; o PD
de Teresina prevê a elaboração e implantação do Plano Diretor de Drenagem Urbana e
do Plano de Gestão para os Resíduos Sólidos produzidos no município, mas não
determina prazos para elaboração e aprovação; o PD de União prevê apenas a
implementação de orientações específicas para coleta e destinação de lixo tóxico ou
contaminado, atualização da legislação urbanística conforme as obrigatoriedades do
Estatuto da Cidade, mas não prevê elaboração e prazo de aprovação da política de
saneamento.
O Estatuto da Cidade prevê uma série de instrumentos que visam garantir o saneamento
ambiental à população do município como as Zonas Especiais de Interesse Social –
ZEIS, demarcação de áreas prioritárias para implantação de infraestrutura para fins de
habitação popular, estabelecimento de parâmetros de uso e ocupação do solo correlatos
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à função social da propriedade, outorga onerosa do direito de construir, parcelamento
compulsório e IPTU progressivo no tempo.
Desse modo, constatou-se que metade dos PDs não cumprem as diretrizes do Estatuto
da Cidade no que respeita, por exemplo, ao zoneamento ambiental, um instrumento
fundamental para a promoção do meio ambiente preservado. Mesmo incorporando em
seu escopo a necessidade de preservação do meio ambiente, não são fixados
instrumentos legais para sua operacionalização - zoneamento ambiental, EIV, EIA –
nem de gestão – planos, programas e projetos. Dessa forma, a proteção ao meio
ambiente figura na maioria dos planos como um discurso vazio, sem efeitos práticos do
ponto de vista da intervenção.
No que respeita à Política Municipal de Meio Ambiente, conforme mostra a tabela
acima apenas os municípios de José de Freitas, Monsenhor Gil e Teresina a formularam
nos PDs e regulamentaram sob a forma de leis. Nesse sentido, ressalta-se mais uma vez
a ausência de regulamentação das diretrizes, metas e objetivos para o meio ambiente,
pois embora todos os PDs citem a necessidade de preservação, promoção e recuperação
do meio ambiente, apenas esses três municípios criaram legislação específica para a
questão ambiental. Sobre a existência de mecanismos de controle social da gestão do
meio ambiente (Conselho e Fundo Municipal de Meio Ambiente) foi constatado que os
municípios de Altos, José de Freitas, Monsenhor Gil e Teresina possuem este
dispositivo, sinalizando para a necessidade de se valorizar a participação da população
nos espaços democráticos de decisão. No que diz respeito ao Fundo Municipal de Meio
Ambiente, constatou-se que apenas José de Freitas e Teresina possuem este
instrumento. Outra importante obrigatoriedade do EC é que o Orçamento Municipal
(LDO, LOA, PPA) estão correlatos às diretrizes do plano diretor, o que só ocorreu nos
planos diretores dos municípios de Beneditinos, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa
do Piauí, Monsenhor Gil, União; Altos e Teresina sequer citam.
Tabela 3 – Instrumentos de controle social da gestão ambiental urbana da RIDE
Grande Teresina.
Município

Política Municipal de Conselho Municipal de Fundo Municipal de
Meio Ambiente
Meio Ambiente
Meio Ambiente

Altos
Beneditinos

Não
Não

X
Não

Não
Não

José de Freitas

X

X

X

Lagoa Alegre

Não

Não

Não

Lagoa do Piauí

Não

Não

Não

Monsenhor Gil

X

X

Não

Teresina

X

X

X

União

Não

Não

Não

Fonte: Acervo da pesquisa; IBGE (2012).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme o exposto percebe-se que o Estatuto da Cidade foi uma importante conquista
no que diz respeito à política urbana e o caráter social, democrático e sustentável
inerente a seu escopo. Ademais, o plano diretor, nesse sentido, tem grande relevância
como instrumento básico para a política de desenvolvimento e expansão urbana, sendo
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imprescindível para o desenvolvimento de um planejamento urbano comprometido com
a garantia do direito à cidade. No entanto, o avanço alcançado na esfera federal não foi
acompanhado pelos municípios, pois embora todos os planos diretores analisados
definam objetivos, diretrizes e metas para o meio ambiente, para garantia da
sustentabilidade, praticamente não há autoaplicabilidade das ações previstas.
Ademais, constatou-se também que o tratamento à questão ambiental aparece
segmentado de diversas questões fundamentais à gestão urbana, como o direito à
moradia, à qualidade de vida, à função social da propriedade; não obstante o discurso da
sustentabilidade previsto no Estatuto da Cidade, os planos diretores ainda apreendem o
meio ambiente sob a ótica da preservação ambiental, não conseguindo absorver, dessa
forma, a noção de cidade sustentável.
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RESUMO
A arquitetura efêmera, caracterizada pela transitoriedade de suas instalações, não tem sido, de forma
geral, associada a conceitos como sustentabilidade, conforto ambiental e eficiência energética. Em
especial, dentro deste segmento, as Feiras Transitórias para Venda de Produtos, as chamadas Feirinhas,
caracterizam-se pelo improviso usual de suas instalações. Este artigo apresenta o resultado de uma
pesquisa que teve como objetivo a busca de um modelo arquitetônico que, com marcada identidade, fosse
também funcional, flexível, racional e econômico, incorporando requisitos para a sustentabilidade. Com
módulos de execução passível pelos próprios feirantes, com utilização de materiais reciclados, o resultado
deveria ainda incentivar, neste segmento, o aprendizado das questões relativas à sustentabilidade, ao
conforto ambiental, à eficiência energética, à ergonomia e à acessibilidade, através da visualização e da
experiência. A proposta foi desenvolvida dentro do contexto de um programa de mestrado, evidenciandose uma abordagem experimental. Os métodos utilizados foram a pesquisa bibliográfica e a pesquisa
exploratória, com objetivo de adquirir conhecimento a cerca do tema e do problema de projeto. Foram
utilizados softwares específicos para a elaboração do projeto arquitetônico e para as simulações
computacionais, bem como confeccionada uma maquete para análises do projeto e testes, por meio de
processos de Prototipagem Digital. Para tanto, foi utilizada uma cortadora a laser enquanto para a
simulação da incidência solar na maquete foi utilizado um Solarscópio, Graças às novas tecnologias e a
simuladores, o modelo pôde ser testado e aprimorado, resultando, em sua forma final, na resposta
afirmativa à pergunta da pesquisa. A contribuição do trabalho constitui-se em um exemplo de solução
possível no sentido de minimizar os impactos gerados pela sociedade num segmento específico e também
num desafio a novas pesquisas na área da arquitetura efêmera.
Palavras-chave: Arquitetura efêmera, Sustentabilidade, Conforto Ambiental

ABSTRACT
Ephemeral architecture, characterized by the transience of its facilities, has not commonly been
associated with concepts such as sustainability, environmental comfort, and energy efficiency. In
particular, within this segment, the Temporary Fairs for Product Sales, the so-called Little Fairs, are
characterized by their usually improvised facilities. This article presents the results of a study that aimed
to search for an architectural model that, with a marked identity, could also be functional, flexible,
rational, and economical, with sustainability requirements. Using recycled-material modules easily
assembled by the stallholders themselves, the intended outcome should also encourage this segment’s
individuals to learn about sustainability, environmental comfort, energy efficiency, ergonomics, and
accessibility issues through visualization and experience. The proposed study was carried out during the
course of the master's degree program activities, highlighting an experimental approach. The methods
used included literature review and exploratory research for knowledge about the theme and design
problem. Specific software was used to prepare the architectural design and make computer simulations,
and a mockup testing for analysis of the project was produced using the Digital Prototyping process.
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Then, a laser cutter was used while the Solarscope was applied for simulating solar incidence on the
mockup. Thanks to new technologies and simulators, the model could be tested and refined, and its final
form resulted in a positive response to the research question. This work’s contribution illustrates a
feasible solution for minimizing the impacts generated by society in a given segment, and it is also a
challenge
to
further
research
in
the
field
of
ephemeral
architecture.
Keywords: Ephemeral Architecture, Sustainability, Environmental Comfort.

1

INTRODUÇÃO

As feiras transitórias para a venda de produtos, as chamadas feirinhas, constituem-se em
um exemplo de Arquitetura Efêmera e configuram-se, particularmente, como
ambientes de troca, convívio e abrigo, em que identidade, luz, cor, temperatura, som,
odor, texturas, tato, escala e tempo exercem papéis importantes. Presentes na grande
maioria das cidades brasileiras, as feirinhas destacam-se, em geral, pelo improviso em
suas instalações e, em muitos casos, pela precariedade das mesmas. Cada local cria sua
própria cultura em relação a estes espaços, onde soluções inteligentes e adaptadas às
necessidades são encontradas lado a lado com improvisos que chegam a comprometer
o funcionamento das atividades ou até mesmo a segurança dos usuários. Ao mesmo
tempo, tais ambientes representam espaços ricos em termos de possibilidades não
exploradas, entre estas a da educação para práticas mais saudáveis e sustentáveis à vida
no planeta.
A proposta deste trabalho foi desenvolvida dentro do contexto de mestrado no
Programa de Pós-Graduação em Arquiteura e Urbanismo (PósARQ) da UFSC, unindo
conhecimentos das disciplinas de Sustentabilidade, Conforto Ambiental e Projeto
Assistido por Computador, evidenciando uma abordagem exploratória. A pesquisa teve
como objetivo a busca de um modelo arquitetônico que, com marcada identidade, fosse
também funcional, flexível, racional e econômico, incorporando, ainda, requisitos para
a sustentabilidade. A pergunta da pesquisa configurou-se, então, da seguinte maneira:
Seria possível, num ambiente de feira transitória para venda de produtos, através de
uma proposta arquitetônica, afirmar a cultura e a identidade do local, resolver
problemas comumente encontrados, explorar novas possibilidades e ainda incluir nestes
espaços conceitos de sustentabilidade, conforto ambiental, eficiência energética,
ergonomia e desenho universal, num processo que, além dos benefícios aos feirantes
possibilitasse também a todos os usuários oportunidades de aprendizado em relação a
questões tão importantes à época atual e ao futuro?
A pesquisa limitou-se à proposta de solução projetual em 2D e 3D, orientada por
diretrizes pré-estabelecidas, pela escolha dos materiais de acordo com ferramentas e
indicadores de sustentabilidade, por análises climáticas do local e pela maquete
executada, importante não apenas a para avaliação dos resultados, mas também durante
o processo de projeto, em seu entendimento e soluções.
2

FUNDAMENTAÇÃO

O que é uma arquitetura efêmera? O que a distingue é, sobretudo, a consciência de um
tempo de vida pré-determinado; uma obra efêmera é aquela que nasce para morrer: o
efêmero é algo que anuncia o seu próprio fim, renunciando ao futuro (ESCOBAR,
1999). Dentro de tais padrões, podem ser enquadradas como arquitetura efêmera as
Feiras Transitórias para a Venda de Produtos, as conhecidas “Feirinhas”, presentes em
em muitos países, bem como em muitas das cidades brasileiras.
Segundo Bentley et al, (1999), e Jan Gehl, (2009), nas Feiras Transitórias para Vendas
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de Produtos deve ser encorajada a sustentabilidade, em seus aspectos econômico,
social, cultural e ecológico, através de flexibilidade, elasticidade e adaptabilidade.
Devem ainda, segundo os mesmos autores, ser trabalhadas as características do lugar,
com sua identidade e distintividade, criando-se riqueza e originalidade; promovidas a
conexão e o acesso, evitando-se a segregação, misturando e integrando-se áreas para
produzir espaços de boa qualidade; ser criado o fator bem estar, além da sensação de
segurança; ser promovida a diversidade de usos e o fácil entendimento do lugar. Para
Paz (2008), é importante, ainda, para o projeto de tais espaços, considerar todo o
processo de montagem, desmontagem e remontagem. No auxílio ao desenvolvimento de
produtos, os modelos físicos podem ser úteis, pois podem ser entendidos como
representações tridimensionais de objetos ou produtos em fase de desenvolvimento.
Simulam determinadas propriedades dos objetos em estudo, permitindo corrigir defeitos
e insuficiências do produto durante as etapas de projeto.
A sustentabilidade, por sua vez, traz em seu âmago a questão da educação e da urgência
de seu aprendizado, não apenas de conceitos gerais ou particulares em relação aos
aspectos sociais, ambientais e econômicos, mas também, e principalmente, de formas
efetivas de sua aplicação. No final da Década das Nacões Unidas da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável, entre 2005 e 2014, estabelecida pela Assembléia Geral
da ONU de 2002, continuamos carentes de um maior número de modelos que cheguem
a promover efetivamente as necessárias mudanças de comportamento em massa.
Segundo Rocha Loures (2009), “junto com o senso de justiça, responsabilidade,
descoberta e diálogo, a Educação para o Desenvolvimento Sustentável busca promover
a adoção de comportamentos e práticas que permitam a todos uma vida completa, sem
privação da satisfação das necessidades básicas”. Neste sentido, as Feiras Transitórias
para a Venda de Produtos, apresentam-se então como uma rica possibilidade para o
ensino da Sustentabilidade, num ambiente real e de vivência cotidiana de um grande
número de pessoas, de diferentes idades, condições e camadas sociais.
3

MÉTODOS

A metodologia utilizada foi, num primeiro momento, a de uma revisão bibliográfica
seguida de uma pesquisa exploratória com caráter experimental, na qual foram
percorridos as seguintes etapas: 1- Estabelecimento de diretrizes; 2- Escolha do local,
levantamentos e entrevistas; 3- Estudo dos condicionantes climáticos no programa
ZBBR, e de incidência solar e ventos no programa SOL-AR; 4- Escolha de materiais e
avaliação segundo as ferramentas FEM e ESA, indicadores de sustentabilidade. 5Proposta de projeto, com croquis, estudo preliminar e anteprojeto, em 2D e 3D; 6Confecção da maquete em MDF para testes, através de processo de Prototipagem, sendo
utilizada, para tanto, a cortadora a laser do Laboratório de Prototipagem e Novas
Tecnologias Orientadas ao 3D – PRONTO3D da UFSC. 7- Testes no solarscópio do
LabCon, da UFSC; 8- Acertos no projeto, nova prototipagem, novo corte, pintura das
peças e montagem final.
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quando se discute a arquitetura, em quaisquer de suas manifestações, se está
automaticamente tratando do efêmero, uma vez que todos os espaços criados pelo ser
humano possuem a característica do transitório. “A arquitetura é efêmera: A luta contra
o tempo é, desde já, uma batalha perdida contra a erosão dos elementos, o desgaste
causado pelo clima e a destruição provocada pelo homem” (GALIANO, 2011). Mesmo
assim, algumas manifestações da arquitetura possuem em sua proposta um caráter mais
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transitório do que outras, o que não as torna menos dignas de cuidadoso estudo e
tampouco de trabalho menos intenso e cuidadoso. “Apesar da intenção primária da
arquitetura efêmera apontar para a pura vivência do instante, privilegiando o evento,
toda a experimentação plástica, formal e até social da intervenção inspira uma estratégia
de análise e reflexão sobre matérias, espaço e forma, importantes ao desenvolvimento
da construção e do desenho arquitetônico” (CARNIDE, 2012). “A Educação para o
Desenvolvimento Sustentável deve atingir a todos, independentemente da fase da vida
em que se encontram. Desta forma, adota-se a perspectiva da educação ao longo de toda
a vida, utilizando todos os espaços possíveis de ensino: Formais, não formais e
informais, da tenra infância à vida adulta” (ROCHA LOURES, 2009). Ancorada em tais
conceitos, a presente proposta perseguiu em todas as etapas do trabalho os objetivos
estabelecidos pela pesquisa.
4.1
4.1.1

Diretrizes estabelecidas
Lugar

O lugar deveria garantir a adequada infraestrutura e a segurança, enquanto o projeto
deveria permitir a flexibilidade, transmitir identidade e promover a convivência, bem
como o aprendizado de princípios de sustentabilidade, conforto ambiental, eficiência
energética, ergonomia e desenho universal.
4.1.2

Módulo

O produto final deveria ser montável e desmontável, portátil, compacto, flexível, e
garantir a adequada exposição de produtos; deveria ter cobertura e ser composto por
materiais leves, resistentes à fadiga e às intempéries, composto por peças prontas,
heterogêneas e móveis entre si.
4.1.3

Sustentabilidade

Deveria permear toda a proposta, não apenas por escolhas sustentáveis, mas visando um
caráter educativo, através de exemplos que, além de sua utilidade imediata, pudessem
possibilitar também a visualização, a experiência e o aprendizado por parte dos usuários
dos espaços.
4.2
4.2.1

A proposta
Materiais

Após a escolha do local e executados os levantamentos e entrevistas necessárias, foram
escolhidos os materiais e sistemas a serem utilizados, com o auxílio da aplicação das
ferramentas FEM e ESA, indicadores de sustentabilidade propostos por Librelotto e
outros (2012). Para as estruturas da barraca de feira foi especificada a madeira, por ser
um material renovável, sustentável, resistente, acessível e de baixo custo, além de
possuir um baixo índice de industrialização e de ser já culturalmente aceito pela grande
maioria dos usuários. A facilidade de manutenção e reposição, bem como a mão de obra
acessível também foram fatores decisivos para a escolha, ao lado da possibilidade de
execução dos conjuntos até mesmo pelos próprios feirantes. O acabamento escolhido
para as peças estruturais foi a tinta esmalte colorida, por tornar as peças impermeáveis,
de fácil manutenção e identificação, o que facilita e agiliza o processo de montagem.
Para os tampos e prateleiras foi especificado o MDF, com espessura de 2,5cm, também
com pintura em tinta esmalte, e para as coberturas, o Madeirit naval de 1,8cm, devido à
sua leveza e resistência às intempéries. Para o sombreamento complementar e proteções
laterais foi indicada a lona impermeável, material leve, resistente e já culturalmente
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aceito pelos usuários. A cor branca das coberturas, escolhida devido por sua alta
refletância e a seu baixo índice de absorção de calor, colabora ainda com as cores
branca e amarela das lonas retráteis para a formação da identidade do conjunto.

4.2.2

Modulação e Setorização

O projeto adotou uma malha de 0,35x0,35cm, obedecendo à mesma em todas as suas
medidas. A partir de um módulo inicial, de 1,75x3,50m, para qualquer tipo de exposição
e venda de produtos que não exijam produção no local, podem ser acrescidos módulos
opcionais, de acordo com a necessidade do negócio ou do feirante. Na Figura 1, são
visualizados os módulos opcionais: Em verde o de Serviço, em laranja o de Apoio e em
roxo o Banco. Na região central das barracas está situado o atendimento, enquanto o
restante da área fica reservado à circulação de pedestres, com seus carrinhos de feira, e
de cadeirantes, bem como aos que descansam nos bancos à sombra das lonas.
Figura 1. Modulação e setores

Fonte: Projeto dos autores

4.2.3

Sistema

Módulo Básico: O módulo básico do sistema (Figura 2), é montado a partir pequenas
peças provenientes de material descartado por marcenarias ou outras indústrias que
utilizam madeira como matéria prima. É composto por um quadro e por ripas de
madeira pregadas no mesmo, com apenas dois espaçamentos, fixados de forma
alternada. Nos espaços menores podem ser encaixadas prateleiras com 2,5cm de
espessura, e no maior, prateleiras ou peças eventualmente mais espessas.
Figura 2 – Módulo Básico em 3D

Fonte: Projeto dos autores
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Mantendo sempre a mesma configuração em seu interior, o módulo básico pode ser
confeccionado em diferentes alturas e larguras, sendo que para este projeto foram
utilizadas, para o módulo inicial da barraca de feira, apenas uma altura e duas larguras, e
para o conjunto total, quatro alturas e quatro larguras diferentes. O módulo básico tem
como funções o apoio, o travamento estrutural ou apenas o suporte para vedação visual.
Pode ser utilizado de forma isolada ou ligado a outros, de iguais dimensões ou
diferentes. A ligação de módulos básicos pode ser feita através de dobradiças, que
possibilitam a união de diversas peças, com armazenamento em forma de sanfona ou
ainda através do encaixe a outros módulos básicos, com o travamento garantido por
saliências laterais. O módulo pode ainda ser envolvido lateralmente pelos pilares, sendo
fixados a estes e assumindo, assim, a função de travamento estrutural do conjunto.
Modulo Operacional Mínimo: O conjunto de nove Módulos Básicos, com apenas uma
altura e duas larguras diferentes acrescidos das demais peças, formam o Módulo
Operacional Mínimo, apenas para exposição e venda de produtos. Encaixados a uma
base niveladora, que faz a travamento inferior do conjunto, os módulos básicos apoiam
ao mesmo tempo o tampo, que, por sua vez, posiciona os pilares que o ultrapassam e
que se encaixam na base niveladora. Os pilares duplos, perfurados a distâncias iguais,
envolvem e fixam os módulos básicos laterais, que tem função de travamento estrutural
na parte inferior. Acima do tampo a colocação dos módulos laterais é opcional, tendo
estes, então, função de vedação visual ou de suporte para eventuais prateleiras
superiores. Entre os pilares, passa também a fiação elétrica que garante a iluminação do
conjunto para o caso de feiras noturnas. Na parte superior, os pilares envolvem as mãos
francesas, que suportam as coberturas, ao mesmo tempo em que proporcionam suporte à
identidade visual da barraca em particular e identidade formal ao conjunto geral da
feira. As duas peças da cobertura tem as mesmas peças e a mesma configuração, mas
são montadas de forma oposta. Apenas a furação para a passagem dos pilares e a
furação para a condução da água da chuva, ambas na cobertura inferior, as diferenciam.
A superior apresenta a configuração lisa na parte de cima, enquanto a inferior, destinada
à condução da água da chuva, tem sua posição invertida. Ambas as coberturas são
dobráveis em duas partes, proporcionando facilidade no transporte, no manuseio e na
montagem. As peças são menores do que uma chapa de Madeirit, visando o melhor
aproveitamento de material, enquanto a altura maior dos pilares frontais, juntamente
com a inclinação das mãos francesas, garante o caimento de 5% das coberturas.
Também para fins de maior facilidade no processo de montagem, os pilares frontais são
identificados pela cor branca, enquanto os posteriores são pintados de amarelo. O
espaço entre as coberturas provê a iluminação e a ventilação naturais no caso de várias
barracas encostadas ou de fechamento lateral por chuvas, podendo ser regulado pelo
posicionamento da altura das mãos francesas posteriores, que suportam a cobertura
inferior. As hastes de metal que atravessam de uma só vez as coberturas, os pilares e as
mãos francesas em quatro pontos, são fixadas em suas extremidades por roscas e
parafusos e garantem o travamento estrutural superior do conjunto.
O conjunto inicial, o módulo operacional mínimo, é composto no total por 28 peças: 1
base niveladora, 5 módulos básicos com função de apoio, 1 tampo, 1 prateleira de
travamento, 4 pilares duplos (8 peças), 2 módulos básicos com função estrutural para as
laterais inferiores ao tampo, 4 mãos francesas, 2 conjuntos de cobertura e 4 hastes de
fixação. 24 parafusos e porcas, além de 4 travas finais para as hastes completam o
conjunto, e, como elementos opcionais, 2 módulos básicos com função de suporte e
vedação para as laterais superiores, bem como uma prateleira encaixada nos mesmos
podem ser acrescentados. A Figura 3, como um manual, demonstra a ordem de
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montagem do conjunto inicial em 12 passos, incluindo os elementos opcionais já
referidos. Além destes, um maior número de prateleiras, os toldos nas partes frontais e
posterior, bem como as proteções laterais, de ambos os lados, podem ser instalados a
qualquer tempo.
Figura 3– Ordem de montagem do módulo operacional mínimo em 12 passos

Fonte: Projeto dos autores
1-Colocação e acerto da base niveladora no solo; 2-Encaixe dos módulos duplos nas fendas da base; 3Travamento do conjunto com o módulo central; 4-Encaixe dos módulos laterais inferiores; 5-Encaixe da
prateleira inferior; 6-Colocação do tampo; 7-Inserção dos pilares duplos, atravessando o tampo e a base;
8-Encaixe dos módulos laterais superiores (opcionais) e da prateleira superior (opcional); 9-Encaixe e
fixação das mãos francesas; 10-Encaixe da cobertura inferior e fixação das hastes de travamento; 11Colocação das canaletas da instalação elétrica; 12-Colocação e fixação da cobertura superior.
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4.2.4 Flexibilização
Ao módulo inicial podem ser acrescentados, no sentido longitudinal do projeto, os
módulos opcionais, de acordo com a necessidade do negócio de cada feirante. Caso haja
necessidade de produção e/ou estoque no próprio local, o módulo de apoio (laranja) e o
de serviços (verde), garantem a estrutura necessária, enquanto o banco (módulo roxo),
proporciona acessibilidade aos clientes idosos e/ou com necessidades especiais e
conforto aos clientes em geral (Figura 4).
Figura 4– Foto da maquete – Detalhe da flexibilidade transversal e longitudinal

Fonte: Projeto e execução dos autores

Lateralmente, a barraca pode ser replicada em número ilimitado, de acordo com o
espaço necessário a cada caso. Com a conformação contígua das barracas, configura-se,
então, uma passagem coberta que atravessa toda a extensão do conjunto.
Os toldos das barracas estendem-se até o chão, não apenas por uma proposta estética,
mas também por questão de conforto térmico, pois proporcionam desta maneira a
melhor proteção solar. Os mesmos podem ser fixados ao chão em sua extensão máxima,
na presença de todos os módulos opcionais, ou mais perto da barraca, caso seja utilizada
na mesma apenas a configuração do módulo mínimo inicial. Lateralmente, as barracas
são protegidas de ventos e chuva pelas proteções laterais reguláveis, que podem ser
também bastante úteis no caso de barracas eventualmente implantadas com outra
orientação, então expostas a radiações solares indesejadas.
4.2.5 Implantação do conjunto da feira
A proposta de implantação do conjunto da feira segue o parâmetro da incidência solar,
de acordo com a orientação do local. Neste caso, de acordo com a simulação no
software SOL-AR e no Solarscópio do LabCon da UFSC, para a melhor proteção, tanto
da incidência e radiação solares quanto de ventos, as barracas devem ser posicionadas
com seu eixo longitudinal na posição leste-oeste.
4.2.6 Acessibilidade
Tanto o módulo básico inicial das barracas quanto os opcionais, dos demais setores, já
preveem a acessibilidade, a ergonomia e o desenho universal, de acordo com a NBR9050/2004, tanto pelos espaços disponíveis quanto pela possibilidade de regulagem dos
tampos para diferentes alturas, além da presença dos bancos para descanso. O conjunto
da feira deve também seguir este padrão, com a demarcação das áreas de trânsito nos
pisos para deficientes visuais e com a implantação das demais facilidades requeridas por
portadores de quaisquer deficiências.
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4.2.7 Infraestrutura
O abastecimento de água, esgoto, eletricidade e gás, bem como a coleta de lixo, devem
fazer parte da infraestrutura fornecida pelo município, mas na falta destes, e até mesmo
pela proposta de utilização da feira como promotora da educação para a
sustentabilidade, podem também ser providenciadas no próprio local, com as seguintes
soluções:
Água: A inclinação e a forma dos telhados, em conjunto com o toldo, foram concebidos
para a captação da água da chuva, que é conduzida por uma corrente às duas pequenas
caixas d’água. O sistema pode não apenas colaborar com o abastecimento, mas ensinar
aos frequentadores da feira uma maneira simples de captar a melhor água dos telhados:
Quando a caixa menor enche com a água da primeira chuva, mais suja, que lava o
telhado, a tubulação fecha-se com uma pequena esfera, e a água mais limpa, passível de
uso para fins não potáveis, passa a preencher a caixa maior.
Eletricidade: O sistema de coleta de energia solar pode ser implantado através do
sistema de “árvores” de placas fotovoltaicas, que colaborariam para a riqueza visual do
entorno, reforçando a proposta educacional.
Gás: Devido ao risco do manuseio deste produto, o ideal é que eventuais necessidades
sejam supridas através rede pública, com todos os cuidados previstos pela legislação.
Em caso de falta desta, os botijões de 5 ou 13kg tem espaço previsto abaixo dos tampos
do módulo de serviço (verde), com ventilação garantida pelos módulos vazados.
Esgoto: Para o tratamento das águas servidas, e também pela questão de aprendizado, há
espaço e condições no local para a criação de uma zona de raízes, o que possibilitaria o
uso das águas assim tratadas para fins de irrigação, além de proteger o solo e aliviar as
tubulações de esgoto da via pública.
Coleta de lixo: Além das já consagradas lixeiras coloridas para o descarte adequado de
cada lixo reciclável, podem ser vendidas no próprio local e instaladas nas barracas,
composteiras para uso doméstico, com instruções do uso adequado para cada situação.
4.2.8 Identidade
A identidade visual da feira tem como elementos marcantes as coberturas brancas, que
ajudam na questão sustentabilidade devido à grande reflexão dos raios solares, os toldos
em faixas amarelas e brancas estendidas até o chão, que sobrepostos criam áreas de
sombra e penumbra com intensidades diferentes e as mãos francesas em estilo
diferenciado, como marca da identidade do local. Painéis informativos no mesmo estilo,
com orientações gerais e com instruções acerca de questões de sustentabilidade, marcam
todo o conjunto com o rótulo de Feira Sustentável, com um significado bem além da
simples venda de produtos orgânicos.
5

CONCLUSÕES

Além da provisão às necessidades básicas do programa, o projeto atendeu ainda a todas
as diretrizes previamente estabelecidas. Tanto nos módulos quanto no conjunto da feira,
as questões relativas a estética, identidade, sustentabilidade, infraestrutura, conforto
térmico e lumínico, ventilação natural, proteção contra chuvas, acessibilidade,
ergonomia e desenho universal puderam ser atendidas pela proposta resultante da
pesquisa, o que pode ser visualizado tanto no projeto, quanto no modelo físico
executado. A utilização dos diferentes programas para execução do projeto, em 2D e
3D, e dos softwares de simulação ZBBR e SOL-AR, para o estudo do clima, bem como
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a utilização das ferramentas de indicadores de sustentabilidade FEM e ESA e o processo
de Prototipagem para a montagem do modelo, provaram ser de grande valor, não apenas
em relação às decisões de projeto, mas também para o aprimoramento do mesmo e para
o resultado final de todo o processo. O estudo do clima, da trajetória solar e da
incidência de ventos na região direcionaram o projeto desde a sua concepção, sendo
então modelado o projeto em 2D e 3D. As ferramentas FEM e ESA, serviram de suporte
e orientação à escolha dos materiais quanto à sustentabilidade, e através da maquete,
confeccionada em MDF pelo processo de prototipagem digital e corte a laser, na
cortadora do laboratório PRONTO3D da UFSC, os ajustes necessários puderam ser
efetuados, desde a fase inicial do projeto até o produto final. A incidência solar na
maquete, testada então no Solarscópio do LabCon da UFSC, comprovou então a correta
orientação e posicionamento das proteções solares. Outras simulações, não
desenvolvidas neste trabalho, tais como testes estruturais, térmicos, acústicos, lumínicos
mais aprofundados e de infraestrutura, poderiam ser objeto de novos estudos.
Em sua forma final, a proposta resulta na resposta afirmativa à pergunta acerca da
possibilidade de unir às necessidades básicas das feirinhas, melhorias desejáveis e ainda
questões relativas à sustentabilidade, conforto ambiental, eficiência energética,
ergonomia, desenho universal e acessibilidade, numa proposta funcional e ao mesmo
tempo educativa. A contribuição do trabalho constitui-se em um exemplo de solução
possível no sentido de melhorias de usos e propósitos em espaços já consagrados, além
de uma proposta de minimização dos impactos gerados pela sociedade num segmento
específico e, ainda, num desafio a novas pesquisas na área da arquitetura efêmera.
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RESUMO
A utilização do gesso na construção civil apresenta-se cada vez mais difundida devido a aspectos como
baixo custo de produção e fino acabamento. Consequentemente problemas foram gerados com relação ao
seu descarte, tanto ambientais quanto econômicos. A busca por uma logística reversa na reutilização do
gesso levou a um projeto de pesquisa de caráter exploratório-descritivo, com o objetivo de investigar e
avaliar a real destinação dos resíduos de gesso nas empresas do Rio Grande do Norte, assim como seu
conhecimento e comportamento a respeito da temática, e, por conseguinte, verificar como pode e deve ser
feito o efetivo reaproveitamento e reciclagem do material. Com base nisso, a metodologia utilizada fez
uso da técnica de pesquisa bibliográfica a fim de entender e dominar as características físico-químicas do
gesso, seu custo de processamento e de transporte, o preço da matéria prima natural, a gestão dos seus
resíduos, dentre outras informações acerca dos projetos que vêm sendo desenvolvidos na área, por meio
de levantamento de dados. De forma complementar, o uso da pesquisa de campo possibilitou a realização
de visitas in loco, para realização de uma pesquisa quantiqualitativa. Diante disso, um questionário serviu
de pré-teste e foi aplicado às empresas associadas ao SINDUSCON/RN, com intuito de analisar o seu
grau de conhecimento, destinação, gerenciamento e reutilização do gesso. Os resultados alcançados
apontam para uma nova fase da pesquisa, onde foi construído um instrumento de coleta de dados
específico, de acordo com a realidade apresentada, a fim de se obter uma visão mais clara dos reais
procedimentos adotados nas empresas para destinação do gesso. O questionário, fruto desta análise foi
aplicado em 23 empresas, as quais apresentaram as primeiras evidências quanto ao comportamento de
destinação do gesso.
Palavras-chave: Construção civil, Reutilização, Gesso.

ABSTRACT
The use of plaster in construction presents increasingly diffused due to aspects such as low production
and fine workmanship. Consequently problems were generated with respect to its both environmental and
economic disposal. The search for a reverse logistics reuse of plaster led to research project descriptive
exploratory study aiming to investigate and evaluate the actual allocation of plaster waste companies in
Rio Grande do Norte, as well as their knowledge and behavior of the theme, check how can and should
be made effective reuse and material recycling. Based on this, the methodology made use of the technique
of literature in order to understand and master the physicochemical characteristics of the gypsum cost of
processing and transport, the price of natural raw materials, the management of their waste, among other
information about the projects being developed in the area through survey data. So we tried to make
visits in loco, Quantiqualitative for performing a search. Therefore, a questionnaire served as the pretest
and the companies associated to SINDUSCON / RN was applied, in order to analyze the degree of
knowledge, disposition, management and reuse of plaster. The results obtained indicate a new phase of
the research, which was built an instrument to collect specific data, according to the reality presented in
order to obtain a clearer image of the actual procedures used by companies to dispose of plaster. The
questionnaire, the result of this analysis was applied to 23 companies, which were the first evidence
regarding the behavior of dispose of plaster.
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1

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem o objetivo de investigar e avaliar a real destinação dos resíduos
de gesso nas empresas do Rio Grande do Norte, assim como seu conhecimento e
comportamento a respeito da temática, e, ainda, propor um melhor reaproveitamento e
reciclagem do material.
A metodologia de caráter exploratório-descritivo abrangeu uma pesquisa bibliográfica, a
fim de entender e dominar as características físico-químicas do gesso, seu custo de
processamento e de transporte, o preço da matéria prima natural, a gestão dos seus
resíduos, dentre outras informações acerca dos projetos que vêm sendo desenvolvidos
na área, por meio de levantamento de dados, além de uma pesquisa de campo quanto a
seus procedimentos,onde foram também realizadas visitas in loco e a aplicação de um
questionário nas empresas associadas ao SINDUSCON/RN.
Pôde-se verificar que entre os diferentes segmentos da cadeia produtiva da construção
civil, o segmento gesseiro apresenta um grande potencial de contribuição para a
sustentabilidade da indústria da construção, devido ao baixo consumo energético do
processo de produção e da viabilidade de reciclagem dos resíduos gerados ao longo de
sua cadeia produtiva (JOHN, ANGULO, CINCOTTO,2002).
A experiência internacional mostra que a reciclagem do resíduo de gesso é viável, sendo
adotada nos EUA e Europa, especificamente, no setor de beneficiamento de chapas
acartonadas (PINHEIRO,2011).
O interessante é que desde 2001 a reciclagem desse resíduo teve início na Europa,
enquanto que no Brasil no mesmo período foi classificado pelo Conselho Nacional de
Meio Ambiente (CONAMA), 307/02 como classe “C”, ou seja, resíduos para os quais
não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis para
reciclagem ou recuperação. Só passou por uma reclassificação em 2011 sendo
considerada classe “B”, reciclável para outras destinações. Isso ocorreu em função de
pesquisas recentes que mostraram que o gesso pode ser reciclado diversas vezes e
reinserido em sua própria cadeia produtiva ou mesmo em outros tipos de uso e também
em função do interesse dos fabricantes.
Devido a isso, é necessário que a indústria da construção civil adote os sistemas de
logística reversa, que têm por objetivo desenvolver cadeias reversas para o
reaproveitamento dos produtos e resíduos originados nos processos produtivos e
estabelecer nos agentes que nela atuam o censo de responsabilidade por todo o ciclo de
vida do produto (QUERINO, 2013).
É importante saber que as características físico-químicas do resíduo exigem cuidados
especiais na sua disposição final, devido ao seu potencial tóxico, à liberação de gases
inflamáveis, ao risco de contaminação do solo e do lençol freático, bem como em razão
das restrições aos percentuais de uso em agregados reciclados oriundos dos resíduos da
construção civil (JOHN, ANGULO, CINCOTTO, 2002). Entretanto, a reversibilidade
de suas reações de transformação possibilita, por meio de um processo simples de
reciclagem, a inserção do resíduo nos diferentes setores da sua cadeia produtiva.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A gipsita também conhecida como “gipso” se configura um mineral abundante na
natureza, cuja fórmula estequiométrica é CaSO4.2H2O.Pode-se dizer então que sua
constituição química é basicamente: 32,5% de CaO3; 46,5% de SO3 e 20,9% de H2O.
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Por ser um mineral pouco resistente, sob a ação do calor, em torno de 160ºC, sofre
desidratação parcial o que provoca a obtenção do material denominado gesso
(CaSO4.½H2O).
Sabe-se que a gipsita é facilmente encontrada em bacias sedimentares, o Brasil, por
possuir cerca de 60% do seu território recoberto por essa formação, possui vários
depósitos de gipsita, sendo os principais: Bacia Amazônica (Amazonas e Pará), Bacia
do Meio Norte ou Bacia do Parnaíba (Maranhão e Tocantins), Bacia Potiguar (Rio
Grande do Norte), Bacia Sedimentar do Araripe (Piauí, Ceará e Pernambuco) e Bacia do
Recôncavo (Bahia) (LYRA SOBRINHO et al. 2011).
Em 2010, segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), foram
produzidas no Brasil cerca de 2750 mil toneladas de gipsita, enquanto foram
consumidas 2820 mil toneladas desse mineral. O estado de Pernambuco, principal
produtor do Brasil, foi responsável por 91,5% da produção nacional, tendo como
destaque o chamado “polo gesseiro do Araripe”, situado no extremo oeste
pernambucano e formado pelos municípios de Araripina, Trindade, Ipubi, Bodocó e
Ouricuri. Os demais estados produtores de gipsita são: Maranhão (4,9%), Ceará (2,4%),
Amazonas (1,1%) e Tocantins (0,1%) (LYRA SOBRINHO et al. 2011). Segundo o
próprio DNPM, a produção de gipsita no Brasil aumentou para 3223 mil toneladas em
2011 e para 3750 mil toneladas (dado preliminar) em 2012 (AMORIM NETO,
DANTAS, 2013).
No que se refere às empresas produtoras, as de maior destaque são: Votorantim
Cimentos N/NE, Mineradora São Jorge S/A, CBE - Companhia Brasileira de
Equipamento (Grupo João Santos), Mineradora Campevi Ltda e Holcim S/A, juntas elas
produzem mais de 60% de toda a produção nacional.
O gesso utilizado na construção civil é denominado gesso “beta”, que por possuir um
custo de processamento menor, tem características como resistência mecânica,
consistência e tempo de pega inferior ao ideal, tudo isso devido ao formato irregular dos
cristais obtidos.
Como o gesso é um dos materiais mais usados na construção civil, devido a sua ampla
variabilidade de uso (fabricação de blocos e placas, revestimentos, moldes cerâmicos,
forros, acabamentos) com o passar dos anos sua utilização tornou-se cada vez mais
acelerada, seu desenvolvimento e técnicas de aplicação foram se aperfeiçoando,
concomitantemente o seu descarte nos aterros de construção civil também, uma vez que
o quantitativo de resíduos provenientes do gesso equivale a 4% de todo resíduo gerado
nos canteiros de obra.
No entanto, aliado a isso começa a surgir à cultura do “reduzir-reusar-reciclar”,
influenciada sem dúvidas pela alteração do Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA). Na resolução 307/02 o gesso era classificado como “classe C” (resíduos
para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente
viáveis para reciclagem ou recuperação), ou seja, era considerado como lixo. Hoje a
nova resolução do CONAMA 431/11 permite que o gesso passe a ocupar a “classe B”, e
consequentemente, possua tecnologia viável para sua reciclagem.
Segundo as informações da SINDUSGESSO e ABRAGESSO as principais fontes de
resíduos de gesso na construção civil são as atividades de revestimento (88%), chapas
de gesso acartonado (8%) e os componentes pré-moldados (4%) que são responsáveis
pelo consumo direto de 1.090.000 toneladas do minério por ano e produzem uma massa
aproximada de 120 mil toneladas de resíduos somente na grande São Paulo. Esses
resíduos, se devidamente gerenciados, poderiam minimizar o consumo de gipsita em
32.700 toneladas por ano (AGOPYAN, A. K. et al. 2005).
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3

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo bibliográfico qualiquantitativo abrangendo as principais
informações sobre a aplicabilidade do gesso na construção civil, o preço da matériaprima natural e do transporte, seu custo de processamento, quantidade de resíduos de
gesso nas indústrias e a gestão desses resíduos.
Além disso, foi realizado um levantamento do número de construtoras norte-riograndenses através do Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON), a fim
de coletar dados necessários para o desenvolvimento da pesquisa. O questionário
abordava os mais variados temas interligados à sustentabilidade empregada na
construção civil, dentre eles: gerenciamento do resíduo, práticas sustentáveis e sua
destinação.
Logo após, foi aplicado um questionário do tipo fechado a fim de obter a quantidade de
empresas que desenvolvem métodos e técnicas para minimizar os problemas causados
por suas obras, bem como o gerenciamento de resíduos, particularmente o caso do
gesso, e a economia gerada naquelas que possuíam programas sustentáveis.
4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A aplicação dos questionários sobre a utilização do gesso nas empresas do Rio Grande
do Norte permitiu investigar as práticas relacionadas ao consumo de gesso adotadas por
23 construtoras. Inicialmente, dentre as empresas pesquisadas, 59% alegam executar
atividades voltadas para a aplicação de forros, com e sem cortineiros, em áreas de
100m2 a 1000m2 diariamente, com uma redução de custo de 10% para até 57% das
empresas entrevistadas, em razão da utilização do gesso.
Para 91% das empresas participantes da pesquisa o desenvolvimento de uma obra
visando sua sustentabilidade é fator de diferencial competitivo. No entanto, o que se
observa é que, apesar das empresas defenderem este posicionamento, pouco se tem feito
para alcançar tal diferencial de forma prática.
Gráfico 1 – Empresas que empregam projetos de sustentabilidade

Fonte: Dados da pesquisa (Março, 2014).

A pesquisa também demonstrou que 61% das empresas desenvolvem algum projeto de
sustentabilidade, conforme Gráfico1. Considera-se por projeto com desenvolvimento
sustentável apresentar ações que busquem minimizar os impactos causados pela obra,
tais como: fiscalização dos canteiros, destinação correta dos resíduos, palestras com
seus funcionários, segregação de resíduos, dentre outros.
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Ao identificarmos as ações de sustentabilidade que busquem minimizar os impactos
ambientais implementadas nas obras, foi observado que 60% das empresas adotam
práticas relacionadas com o cumprimento da Resolução 306 do CONAMA, como
mostra o Gráfico 2 abaixo.
Gráfico 2 - Projetos empregados na obra

Fonte: Dados da pesquisa (Março, 2014).

Ao tratar do emprego de técnicas de reciclagem do gesso, 96% das empresas afirmam
que não empregam técnicas ou tecnologias de reciclagem e reutilização em nenhuma
atividade (Gráfico 3). O mais preocupante, em outra análise deste gráfico, é que 78% do
total destas empresas, desconhecem o que pode ser feito para um melhor
reaproveitamento do insumo, ficando somente na tentativa de aproveitar ao máximo o
gesso durante a execução das obras.

Gráfico 3 - Emprego de técnicas de reciclagem

Fonte: Dados da pesquisa (Março, 2014).
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Essa vertente permite visualizar a falta de consciência da importância aliada à ausência
de informações, pois apesar de existirem tecnologias, mesmo que poucas, para a
reutilização do gesso, o que foi apresentado pelas empresas, é que as mesmas
desconhecem os possíveis impactos causados pelos resíduos do gesso. Em uma escala
de 1 a 5 foi perguntado sobre o nível de impacto que julgavam ocasionar em suas obras,
e 57% responderam três, ou seja, um valor mediano, apesar da realidade ser bastante
diferente.
Já com relação à destinação dos resíduos do gesso, 78% das empresas afirmaram
conhecer seu encaminhamento final, além disso, informaram que esse processo é
realizado por mão de obra especializada, a qual se responsabiliza de depositá-los em
locais como: usinas (40%), aterros da construção civil (40%), dentre outros. Entretanto,
quando perguntados utilizando uma escala de 1 a 10 quanto do total aplicado de gesso é
depositado em locais adequados para resíduos da construção civil 48% apontam nível 2,
ou seja, depositam em locais inapropriados (Gráfico 4). Consequentemente, o que se
pode dizer é que a maioria das empresas ainda não possuem informações consistentes
relacionadas à destinação final dos rejeitos.

Gráfico 4 – Metodologia de descarte adequado

Fonte: Dados da Pesquisa (Março, 2014).

Com base no Gráfico 5, foi observado que 80% do material desperdiçado durante a
realização de uma obra, possui dois destinos, aterros de construção civil e usinas, o
restante é distribuído para lixões (8%) ou fica retido na obra (12%), ocupando um
espaço que poderia ser destinado a finalidade. Com isso, observa-se que boa parte das
obras possui um gerenciamento efetivo de seus resíduos, e com a orientação que as
empresas alegam dar aos seus instaladores na hora de segregar um material
corretamente, a chance desse resíduo vir a ser reaproveitado posteriormente aumenta.
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Gráfico 5 – Destinação dos resíduos de gesso da construção civil

Fonte: Dados da Pesquisa (Março, 2014).

Para atender a demanda quanto à destinação e obtenção da reciclagem de resíduos,
oriundos da construção civil foi aberta a ECOBRIT, usina de reciclagem situada no
município de São Gonçalo do Amarante/RN, com capacidade de reciclar de 80 a 120
toneladas por dia de rejeitos. Conforme Figura 1, o gesso está estocado esperando seu
processamento. O processo de reciclagem se dá através de uma limpeza manual, quebra
do material em pequenos pedaços, para então ser triturado por uma enchedeira capaz de
deixá-lo na forma de pequenos pedriscos. Esse gesso é destinado às cimenteiras que,
após moagem, reutilizam o gesso em seu processo produtivo. Este cimento produzido é
vendido na maioria das vezes para as mesmas construtoras, que o encaminharam à
ECOBRIT, formando um ciclo de logística reversa.
Figura 1 – Metodologia de descarte adequada

Figura 1 – Gesso aguardando processamento para ser encaminhado às empresas.
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Tabela 1 – Relação de entrada e saída gesso
Meses de recebimento

Quantidade recebida (m³)

Quantidade destinada (m³)

Janeiro

120

100

Fevereiro

80

70

Março

110

110

Abril

160

40

Total

470

320

Custo de frete por tonelada

R$ 45,00

Fonte: Dados fornecidos pela ECOBRIT (Março, 2014).

A Tabela 1 apresenta o beneficiamento do resíduo de gesso recebido pela ECOBRIT
nos primeiros quatro meses de 2014. Pode–se observar que apesar da reciclagem do
material garantir a sua utilização para diversas aplicabilidades, essa prática ainda não é
comumente utilizada no Rio Grande do Norte, visto que menos da metade dos resíduos
de gesso da construção civil (cerca de 40%, segundo Gráfico 5) são destinados à
reciclagem. Falta de informações, aliado a falta de divulgação e estudos acerca do
assunto favorecem essa realidade.
A reciclagem do gesso é, como exposto acima, fácil e relativamente barata, já que o
principal custo refere-se ao transporte, e também é extremamente benéfica para o meio
ambiente. Por isso, faz-se necessário uma maior inserção da política do reduzirreutilizar-reciclar no Estado, tanto através de maior enfoque no que as empresas estão
desenvolvendo, quanto no desenvolvimento de pesquisas, a fim de sempre mostrar que
construção civil e sustentabilidade, podem sim permanecer juntas.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A existência e consequente cobrança de uma legislação específica orientando a correta
destinação dos resíduos da construção civil, tem contribuído para um maior cuidado das
empresas construtoras do estado do Rio Grande do Norte, quando tratam esta situação.
Entretanto, segundo dados da pesquisa, ainda se verifica um estágio muito inicial de
consciência das empresas quanto à importância e benefícios de um gerenciamento
adequado desses resíduos, inclusive os do gesso, o que se configura em algumas
respostas contraditórias e na falta de dados consistentes sobre a geração e destinação de
tais resíduos. Outro fator a considerar é a falta de conhecimento quanto às
possibilidades e tecnologias de reciclagem disponíveis.
Quando se tem o resíduo de gesso, a conclusão que se pode ter é que, por ser muito
barata sua exploração e produção, o material também é muito barato e,
consequentemente, muito utilizado em obra. Isto tem gerado uma grande quantidade de
resíduo na região, mas o interesse na reciclagem e reutilização é quase nenhum. No
entanto, os maiores cuidados com a destinação têm gerado um resíduo mais limpo e
adequado à sua reciclagem e reutilização. Um quadro que é similar ao de muitos outros
estados do país e que precisa ser mudado.
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RESUMO
A indústria da construção, nomeadamente no setor da edificação, baseia-se essencialmente em métodos
de construção tradicional. Esta indústria é caraterizada pela elevada quantidade de recursos que consome,
pela quantidade de resíduos que produz, a sua implicação na economia dos países e à sua inter-relação
com a sociedade. Esta realidade é de todo incompatível com os desígnios do desenvolvimento
sustentável, nos quais se procura a correlação harmoniosa entre as vertentes ambientais, sociais e
econômicas. É precisamente sobre esta preocupação que o presente trabalho irá incidir, abordando a
temática da sustentabilidade na construção, face aos desafios que se colocam às empresas e aos
intervenientes do setor, com ênfase na fase de projeto. Nesta ótica, o presente artigo apresenta uma
possível solução recorrendo a uma ferramenta inovadora, através do qual será possível que, de uma forma
coordenada e integrada orientar o desenvolvimento do projeto para soluções sustentáveis ao longo das
várias fases do ciclo de vida de um edifício residencial. A ferramenta não deverá apresentar dificuldades
acrescidas para a equipa projetista e proporciona ao gestor de projeto a disponibilização dos elementos
necessários no momento preciso. Foi desenvolvida recorrendo a uma pesquisa bibliográfica sobre o tema.
A etapa seguinte consiste na validação e otimização da ferramenta, através da efetivação de casos práticos
de forma a balizar o seu desempenho. Pensa-se que através da adequada aplicação desta ferramenta, os
objetivos definidos pelo Dono-de-Obra, em termos de sustentabilidade, poderão ser mais facilmente
atingidos pela equipa de conceção do projeto através da consideração atempada de medidas e soluções
sustentáveis nas diferentes fases de desenvolvimento do projeto.
Palavras-chave: Sustentabilidade; Gestão de projetos; Sistemas de certificação e avaliação da
sustentabilidade em edifícios

ABSTRACT
The construction industry, particularly in the building sector, is based mainly on traditional construction
methods. This industry is characterized by excessive consumption of resources, the amount of waste it
produces, its implication in the economy of countries and their relationship with society. This reality is
entirely incompatible with the aims of sustainable development, which seeks a harmonious relationship
between the environmental, social and economic aspects. It was about this concern that the present work
will focus, addressing the issue of sustainability in construction, given the challenges faced by companies
and those involved in sector, with emphasis in the design phase. In this perspective, this paper presents a
possible solution using an innovative tool, through which it is possible that, in a coordinated and
integrated manner to guide the development of the project to sustainable solutions throughout the various
stages of the life cycle of a residential building. The tool should not present any additional difficulties for
the designer team and provides to project manager the availability of information needed at the precise
moment. Was developed using a literature review about the topic. The next step is the validation and
calibration of the tool, through the realization of practical cases in order to mapping out its performance.
It is believed that through proper application of this tool, the goals set by Owner of the work, in terms of
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sustainability, can be more easily achieved by the project design team through timely consideration of
measures and sustainability solutions at different stages of project development.
Keywords: Sustainability; Project management; Sustainable assessment tools.

1

INTRODUÇÃO

A indústria da construção é um dos maiores e mais ativos setores da economia do
mundo. No entanto apresenta impactos negativos ao longo do ciclo de vida dos
edifícios, colocando em causa os desígnios do desenvolvimento sustentável, que procura
um equilíbrio entre as vertentes ambientais, sociais e econômicas (Zuo & Zhao, 2013).
Este setor representava em 2012, na economia brasileira, 8,4% do emprego
correspondendo a aproximadamente 7,8 milhões de trabalhadores e um contributo de
5,7% do Produto Interno Bruto (PIB) (DIEESE, 2013).
No decorrer da procura pela sustentabilidade na construção, uma das definições mais
consensuais de “construção sustentável” foi apresentada por Charles Kibert em 1994, no
Conselho Internacional da Construção (CIB), que refere o seguinte: “Construção
sustentável é a criação e gestão responsável de um ambiente construído, tendo em
consideração os princípios ecológicos e a utilização eficiente dos recursos” (CIB,
1998).
Na perspetiva tradicional, uma construção só era competitiva se tivesse o nível de
qualidade exigido pelo projeto, se utilizasse um sistema construtivo que otimizasse a
produção durante a fase de construção e que desta forma conduzisse à diminuição do
período de construção, permitindo uma maior rapidez na recuperação do investimento.
A agenda 21 para a construção sustentável, apontou como grandes desafios para a
indústria da construção (Mourão & Pedro, 2012):


Alcançar uma relação mais próxima com os agentes de conceção de edifícios;



Melhorar os parâmetros de desempenho ambiental;



Repensar os processos de construtivos correntes tendo em vista uma maior
sustentabilidade.

Neste enquadramento, entende-se que para alcançar os objetivos da construção
sustentável, torna-se necessário uma mudança nas práticas na conceção do projeto.
A formulação da questão de pesquisa para este trabalho resulta de como incorporar, de
uma forma mais eficaz e eficiente, soluções de sustentabilidade na indústria da
construção ao longo das várias fases de desenvolvimento de um projeto.
Neste sentido, foi efetuada uma pesquisa bibliográfica com recolha de informação que,
posteriormente, permitiu a criação de uma ferramenta que visa auxiliar na definição dos
passos a dar para incorporar soluções de sustentabilidade em projeto. Admite-se que a
ferramenta irá permitir ao gestor do projeto, a disponibilização dos elementos
necessários no momento preciso, propondo procedimentos que possibilitem maximizar
a sustentabilidade do edificado, sem propiciar desvios e distorções dos objetivos em
cada fase.
Tendo em conta o limite de páginas para elaboração do artigo, procurou-se de uma
forma sintética explicar como a ferramenta funciona e não fazer um detalhe exaustivo.

3162

2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

A Importância do Projeto na Construção Sustentável

Segundo Bragança, uma construção só pode ser considerada sustentável quando as três
dimensões do desenvolvimento sustentável (ambiental, social e econômica) são
ponderadas durante a fase de projeto (Bragança & Mateus, 2004). Neste
enquadramento, a importância de considerar a questão da sustentabilidade na fase de
projeto vai no sentido de encontrar soluções de longo prazo que garantam o bem-estar e
minimizar as necessidades de recursos naturais como o uso da terra, biodiversidade,
água, ar e energia ao longo do ciclo de vida de um edifício – conceção, construção,
operação e desconstrução (Bragança, Vieira & Andrade, 2014).
De acordo com a figura 1, é possível verificar que o potencial de influenciar o
desempenho da construção é mais elevado nas primeiras fases de conceção de projeto e
diminui acentuadamente à medida que este progride para o seu término. Assim, se o
projeto for bem planeado desde o seu início, incluindo os critérios de sustentabilidade
logo nesta fase, a possibilidade de reduzir os impactos negativos é maior, bem como o
custo de implementação será menor (Kohler & Moffatt, 2003). Desta forma, admite-se
que nas fases iniciais de projeto é possível encontrar as sinergias e as soluções mais
simples que tornam possível na pratica os objetivos da construção sustentável.

Figura 1: Influência das decisões tomadas nas várias fases do ciclo de vida de um
edifício nos respetivos impactos ambientais e de custos

Fonte: Traduzido pelos autores de Kohler & Moffatt, 2003

Segundo Rekola, a construção sustentável requer ainda uma gestão cuidadosa no que se
refere ao desempenho global do edifício, considerando os impactos ao longo do seu
ciclo de vida e uma comunicação eficaz e de cooperação entre os vários intervenientes
responsáveis pelo desenvolvimento do projeto (Rekola, Mäkeläinen & Häkkinen 2012).
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2.2

Metodologias para Avaliação do Desempenho de Sustentabilidade do Edifício

Durante as duas últimas décadas tem surgido no mercado um número significativo de
ferramentas e sistemas de avaliação e certificação da sustentabilidade em edifícios
(Castanheira & Bragança, 2014). Estes sistemas têm como objetivo avaliar
quantitativamente os aspetos da sustentabilidade dos edifícios, recorrendo a um
conjunto de indicadores de diversas categorias e comunicar os resultados decorrentes da
avaliação através de um relatório de fácil interpretação, mesmo quando consultado por
pessoas não especializadas na área (Ferreira, Pinheiro, & Brito, 2013). Dentro deste
segmento de mercado, o Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) e o
Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method (BREEAM) são
dos sistemas mais disseminados por todo o mundo. No Brasil o sistema Alta Qualidade
Ambiental (AQUA) juntamente com o LEED são dos mais utilizados. No entanto é de
salientar que, apesar do crescente nível de sensibilização das pessoas para a
sustentabilidade dos edifícios, atualmente, ainda não existe uma metodologia que seja
internacionalmente aceite, havendo na Europa um grupo de trabalho, que se designa
CEN/TC 350, que está a uniformizar as regras a que devem obedecer os métodos de
avaliação, dentro do espaço Europeu. Refere-se ainda que devido à crescente gravidade
dos problemas ambientais alguns destes sistemas de certificação tendem a atribuir uma
maior importância a este fator, descurando um pouco os fatores sociais e econômicos.
Existem também ferramentas baseadas nos sistemas de Análise de Ciclo de Vida
(ACV), tais como o Simapro ou Athena. A avaliação ACV corresponde a uma
metodologia de quantificação de potenciais impactos ambientais de um produto ou
serviço durante o seu ciclo de vida. No entanto, a adoção da análise ambiental de ciclo
de vida em edifícios constitui uma tarefa complexa e morosa, uma vez que a construção
incorpora centenas de produtos individuais no mesmo projeto e envolve uma série de
empresas e de intervenientes (Mateus & Bragança, 2012). Adicionalmente, no Brasil
ainda não existem dados de inventário necessários para uma avaliação rigorosa e precisa
(John & Agopyan, 2013). Por estas razões, apesar de ser uma metodologia
extremamente valiosa pela precisão com que funciona, as ferramentas de ACV
atualmente disponíveis não são utilizadas pela maioria dos decisores do setor da
construção.
Por outro lado, existem diferentes perspectivas de sustentabilidade nos vários sistemas
de certificação da sustentabilidade dos edifícios. No entanto, estes sistemas
contemplam, direta ou indiretamente, algumas categorias de desempenho em comum,
tais como: uso do solo; consumo de água; eficiência energética; utilização de materiais
ecoeficientes; e qualidade do ambiente interior (Bragança, Mateus & Koukkari, 2007).
2.3

Justificativa do Trabalho

Conforme referido no subcapítulo 2.1, as decisões mais importantes que influenciam o
desempenho de um edifício durante o seu ciclo de vida, devem ser tomadas na fase
inicial do projeto. Por outro lado, a procura de sustentabilidade desafia os vários
responsáveis do projeto (arquitetos, engenheiros, clientes e promotores), a
experimentarem a adoção de medidas e soluções que se identifiquem com os princípios
da sustentabilidade. Neste sentido, foi desenvolvida uma ferramenta que permita
auxiliar a tomada de decisão no que se refere à introdução de soluções sustentáveis na
fase de projeto. Pensa-se que através da adequada aplicação desta ferramenta, os
objetivos definidos pelo Dono-de-Obra, em termos de sustentabilidade, poderão ser
mais facilmente atingidos pela equipa de conceção do projeto através da sua
consideração atempada nas diferentes fases de desenvolvimento do projeto. Desta
forma, o fato de o projeto ser pensado desde o início, de maneira a integrar medidas
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sustentáveis pode permitir uma solução mais equilibrada dos custos no ciclo de vida do
edifício, trazendo desde logo benefícios, não só ambientais como também econômicos.
As soluções que integram a ferramenta, tem por base o sistema de certificação LEED.
Tal opção resulta do facto de ser um dos sistemas mais utilizados no Brasil e também
internacionalmente.
Para se obter a certificação LEED, o projeto deve reunir uma série de requisitos e com
as respetivas pontuações dentro de limites pré-estabelecidos, associadas a determinadas
metas de desempenho (LEED, 2011). A ferramenta que se propõe apresentar neste
artigo, possibilita o acompanhamento das diferentes fases do projeto de um edifício
residencial, assumindo em qualquer altura os princípios de sustentabilidade assentes no
sistema LEED.
Assim, a ferramenta surge como um instrumento facilitador para a equipa projetista na
medida em que permite acompanhar e orientar o desenvolvimento de soluções
sustentáveis ao longo das diferentes fases do projeto.

3

ORGANIZAÇÃO DA FERRAMENTA PROPOSTA

A forma como se organiza esta ferramenta concretiza os principais aspetos a ter em
consideração ao longo das várias fases do projeto, para que, de um modo objetivo e
concreto, sejam abordados determinados parâmetros que, atualmente não são
considerados de uma forma evidente à luz da sustentabilidade.
Neste contexto, os parâmetros considerados na ferramenta são baseados nas boas
práticas, tanto ao nível da arquitetura, como ao nível das várias especialidades da
engenharia, para que uma vez desenvolvidos e corretamente aplicados aos edifícios
permita que estes alcancem uma boa qualidade arquitetônica de conforto e salubridade
para os utilizadores e um bom desempenho ambiental, econômico e social. A ferramenta
permite também auxiliar o desenvolvimento do projeto de forma a ser certificado pelo
sistema LEED: certificado, prata, ouro ou platina.
Por sua vez, e no que se refere ao faseamento do projeto, de acordo com a norma
brasileira NBR 13.531/1995, não foram incluídas na ferramenta as etapas iniciais da
norma, nomeadamente o levantamento, o programa de necessidades e o estudo de
viabilidade. Admite-se que as decisões mais relevantes em termos de sustentabilidade,
nomeadamente o tipo de produto, características e nível de desempenho ocorram nas
seguintes fases: i) estudo preliminar; ii) anteprojeto; iii) projeto legal; iv) projeto de
execução. Desta forma a ferramenta incide apenas nestas quatro etapas. A figura 2
representa as várias fases de desenvolvimento de um projeto de acordo com a norma
brasileira ABNT NBR 13.531/1995.
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Figura 2: Fases de desenvolvimento de um projeto

Fonte: Adaptado pelos autores de ABNT NBR 13.531, 1995

Por outro lado, para incluir soluções de sustentabilidade em projeto, é necessário que as
mesmas estejam direcionadas para aqueles que são os principais intervenientes. Deste
modo, a ferramenta encontra-se estruturada em função das diversas especialidades do
projeto, igualmente definidas pela norma NBR 13.531/1995: arquitetura, equipamentos
e instalações de água e esgotos, equipamentos e instalações mecânicas e elétricas,
sistema estrutural e gestão integrada de resíduos. A figura 3 representa parte da estrutura
geral da ferramenta e a forma como se encontra organizada.
Figura 3: Parte da estrutura geral da ferramenta

Fonte: Produção dos autores

3166

A ferramenta foi desenvolvida com recurso à ferramenta informática MS Excel e está
estruturada em função dos vários intervenientes (instalações hidráulicas, instalações
mecânicas, instalações elétricas, estruturas, arquitetura e gestão de resíduos). Por sua
vez, e conforme elucidado na figura 3, cada especialidade interveniente encontra-se
subdividida em função das várias etapas do projeto, permitindo que em cada etapa se
disponibilizem diferentes indicadores. A ferramenta encontra-se adaptada para o
desenvolvimento de projetos de edifícios residenciais, dada a génese dos métodos
utilizados.
Dentro de cada etapa existe um conjunto de indicadores, que correspondem a linhas de
orientação que, seguidas cronologicamente irão permitir incluir no projeto soluções de
sustentabilidade. Os indicadores de sustentabilidade encontram-se devidamente
estruturados e direcionados para determinada especialidade do projeto, por forma a que
o projeto cumpra determinados requisitos de desempenho. À medida que o projeto
evolui ao longo do seu faseamento, as medidas vão sendo cada vez mais
pormenorizadas. Por sua vez, e de forma a organizar os indicadores que integram a
ferramenta, os mesmos encontram-se distribuídos em função das cinco áreas gerais
avaliadas pelo LEED (locais sustentáveis, eficiência no uso de água, energia e
atmosfera, materiais e recursos, e qualidade do ambiente interior). A figura 4 e 5
ilustram a forma como os indicadores estão dispostos na ferramenta.

Figura 4: Pormenor da ferramenta; alguns indicadores na especialidade de instalações hidráulicas

Fonte: Produção dos autores
Figura 5: Pormenor da ferramenta; alguns indicadores na especialidade de estruturas

Fonte: Produção dos autores
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De forma sucinta, a ferramenta apresenta as seguintes características:


Cada indicador encontra-se devidamente identificado em função da categoria e
respetivo crédito ou pré-requisito associado no sistema LEED. Por exemplo, as
categorias Locais Sustentáveis são designadas de “SS”; Energia e Atmosfera
“EA”. Para cada categoria encontra-se associado o respetivo crédito (c) ou prérequisito (p). Desta maneira consegue-se efetuar eventuais alterações ou
atualizações à ferramenta de uma maneira mais eficiente;



Possui um sistema de verificação de conformidade (canto superior esquerdo da
figura 4). Este campo tem como objetivo quantificar se o indicador está ou não a
ser incluído no projeto. Está igualmente associado um código de cores, de
maneira que a que aparecerá a cor “verde” se o crédito estiver implementado;
“amarelo” se o crédito não estiver implementado ou “vermelho” se o mesmo for
um pré-requisito;



Na coluna mais à direita, e conforme ilustrado na figura 5, estão associados
gráficos, que proporcionam uma melhor visualização do número de indicadores
que estão a ser incluídos em cada etapa do projeto. Os gráficos encontram-se
desenvolvidos em função das várias especialidade e faseamento do projeto.
Deste modo, para cada etapa do projeto e de acordo com a especialidade em
questão, é possível quantificar o número de indicadores que estão a ser
incluídos;



No final da ferramenta, e conforme ilustrado na figura 6, foi incluído um gráfico
radar, em que cada vértice indica o que está a ser incluído ou não no projeto em
cada categoria LEED. Todos os gráficos encontram-se programados para
gerarem valores automaticamente em função do número de indicadores que
estão a ser ou não incluídos no projeto. Permite-se, desta forma, uma melhor
visualização do número de indicadores que foram implementados aquando o
término do projeto;



Por fim, foi desenvolvido dentro da ferramenta uma nova planilha de apoio com
informações adicionais. Esta nova planilha tem como objetivo auxiliar os
projetistas em alguns indicadores que possam suscitar dúvidas relativamente
àquilo que se pretende incluir no projeto, de maneira a cumprir com o indicador
em questão. Nestes casos, o indicador possuí uma hiperligação que direciona
para a célula correta da planilha de apoio permitindo ao projetista visualizar o
que se prende introduzir no projeto. Salienta-se que só alguns indicadores da
ferramenta possuem esta caraterística.
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Figura 6: Exemplo da contabilização final do número de indicadores

Fonte: Produção dos autores

Torna-se importante referir que as características, condições e soluções que se pretende
implementar no projeto, deverão ser de iniciativa do Dono-de-Obra, já que é o
responsável pela encomenda das operações e pela celebração do respetivo contrato de
adjudicação.
A ferramenta pressupõe que as exigências legais são cumpridas e que as mesmas são
adotadas como requisitos essenciais mínimos nas diferentes especialidades
consideradas. Os indicadores que constituem a ferramenta pretendem ajudar a
selecionar soluções que melhore, preferencialmente de forma significativa, o
desempenho do edifício ao longo do seu ciclo de vida, nas três vertentes do
desenvolvimento sustentável (ambiental, social e econômico).

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi apresentada uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento de projetos sustentáveis
de edifícios residenciais. As orientações que a ferramenta propõe devem ser assumidas
logo no Programa Preliminar definido pelo Dono-de-Obra, o qual orienta os
desenvolvimentos subsequentes do projeto.
A ferramenta procura desmistificar a complexidade às vezes gerada em incluir medidas
e soluções sustentáveis que, se colocadas por si próprias e no momento exato, não
constituem um fator de incremento de entropia no seio da equipa projetista.
Através da correta aplicação desta ferramenta, é possível acompanhar qualquer uma das
fases de desenvolvimento de um projeto, desde o Programa Preliminar, passando pelo
Anteprojeto e Programa base até ao Projeto de execução.
Relativamente a evoluções futuras, estas podem passar por aperfeiçoar e otimizar a
ferramenta através da efetivação de casos práticos.
As imagens elucidativas da ferramenta apresentadas neste artigo apenas representam
uma pequena parte da mesma.
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RESUMO
Os serviços técnicos urbanos são atividades ofertadas nas cidades ou zonas urbanizadas, tais como
abastecimento de água, coleta de esgoto e fornecimento de energia. Para isso, são utilizadas redes de
infraestrutura urbana. As galerias técnicas são uma forma de infraestrutura compostas por túneis que
integram as diversas redes dos sistemas técnicos urbanos em um espaço facilmente acessível em qualquer
ponto de sua extensão.O presente artigo visa analisar as condições de implantação e operação de galerias
técnicas subterrâneas como elemento de organização e planejamento do subsolo urbano, em áreas urbanas
brasileiras. São inicialmente identificados fatores técnicos, urbanísticos e econômicos que auxiliem na
análise da viabilidade desse sistema alternativo mediante pesquisa bibliográfica e consulta a fornecedores
de componentes construtivos para implantação de galerias técnicas. O referencial teórico é então utilizado
para comparar diversas soluções alternativas de inserção das redes de infraestrutura urbana em um caso
selecionado, a área da operação urbana Água Branca, em São Paulo, atualmente em processo de
desenvolvimento e reurbanização, detalhando-se indicadores de custos de implantação e operação da
infraestrutura e das redes urbanas e se calculando tempo de retorno dos investimentos.Da análise da
região da operação urbana Água Branca, nota-se que, apesar do elevado custo de implantação das galerias
técnicas, seu custo operacional em médio e longo prazos é mais baixo em relação à construção em valas
simples, considerando redes de energia elétrica e água. Dessa forma, em uma análise global do caso
estudado, as galerias técnicas são economicamente mais viáveis quando comparadas às valas comuns para
se inserir as redes analisadas. Assim, podem representar uma solução interessante em áreas de
desenvolvimento urbano em que se prevê adensamento populacional e expansão ou ampliação das redes
de infraestrutura.
Palavras-chave: galerias técnicas, túneis de utilidades, infraestrutura urbana, sustentabilidade

ABSTRACT
The urban technical services are activities offered in cities or urbanized zones, such as water supply,
sewage and energy supply. In order to achieve these services, urban infrastructure networks are used.
Technical galleries or utility tunnels are a form of infrastructure composed of tunnels that integrate
different urban technical system networks in an easily accessible space at any point of its extension. The
presentarticle intends to analyze the constraints involved in the implementation and operation of
technical galleries as an element of urban soil organization and planning in urban areas.Technical,
urban and economic factors that assist in the viability on this alternative system analysis are initially
identified through bibliographic research and consultancy of providers of constructive components
related to technical galleries construction. References are then used to compare different alternative
solutions of urban infrastructure networks in a study case, Agua Branca urban operation area, located in
São Paulo, which is currently under development and reurbanization.The analysis includes cost
indicators related tothe construction and operation phases of the infrastructure and the urban networks
and the payback time.The analysis of Agua Branca case study shows that, in spite of the high initial cost
of utility tunnels, its operational cost in medium and long terms is lower comparing to the ones in simple
ditch construction, considering electricity and water networks. Thus, as a general result, technical
galleries have shown to be economically more viable in comparison with common ditches in order to
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insert the analyzed networks. Therefore, they can represent an interesting solution in urban development
areas in which is foreseen a population concentration and expansion or amplification of infrastructure
networks.
Key words: technical galleries, utility tunnels, urban infrastructure, sustainability.

1

INTRODUÇÃO

Os serviços técnicos urbanos são atividades ofertadas nas cidades ou zonas urbanizadas,
tais como abastecimento de água, coleta de esgoto e fornecimento de energia. Para isso,
são utilizadas redes de infraestrutura urbana. As galerias técnicas são uma forma de
infraestrutura, compostas por túneis que integram as diversas redes dos sistemas
técnicos urbanos em um espaço facilmente acessível em qualquer ponto de sua
extensão.
Por vários anos, essas redes vêm sendo alocadas de forma desorganizadas e não
integradas com outras estruturas que utilizam o mesmo meio, o que gerou, com o passar
do tempo, um problema de congestionamento do subsolo urbano, onde grande parte
dessas redes é alocada hoje em dia. Tal situação é ironicamente denominada pelos
engenheiros urbanos como “o problema do macarrão no subsolo” (CANO-HURTADO
e CANTO-PERELLO, 1999).
As sociedades modernas não podem viver sem que sejam providos os serviços técnicos
urbanos, utilizados diariamente por milhares de pessoas.Por esse motivo, o problema da
sobrecarga sobre o subsolo urbano vem se tornando cada vez mais discutido, tornandose imprescindível a adoção de soluções alternativas para que este seja organizado,
livrando-o inclusive para atendimento a outras finalidades das gerações futuras.
Nesse contexto, as galerias técnicas, ou túneis de utilidades, se colocam como uma
possibilidade em determinados contextos urbanos. O presente artigo visa analisar as
condições de implantação e operação de galerias técnicas subterrâneas como elemento
de organização e planejamento do subsolo urbano, em áreas urbanas brasileiras.
São inicialmente identificados fatores técnicos, urbanísticos e econômicos que auxiliem
na análise da viabilidade desse sistema alternativo, mediante pesquisa bibliográfica e
consulta a fornecedores de componentes construtivos para implantação de galerias
técnicas. O referencial teórico é então utilizado para comparar diversas soluções
alternativas de inserção das redes de infraestrutura urbana em um caso selecionado, a
área da operação urbana Água Branca, em São Paulo, atualmente em processo de
desenvolvimento e reurbanização, detalhando-se indicadores de custos de implantação e
operação da infraestrutura e das redes urbanas e se calculando tempo de retorno dos
investimentos.
2

GALERIAS TÉCNICAS

As galerias técnicas, como descrevem Cano-Hurtado e Canto-Perello (1999), são túneis
que integram as diversas redes de serviços técnicos urbanos em um espaço comum e
acessível em toda extensão, caso seja necessária manutenção ou ampliação de alguma
rede. Segundo os autores, o subsolo é um recurso natural finito e não renovável e assim
precisa ser considerado quando está se decidindo sobre sua ocupação com as diversas
redes de infraestrutura.
A grande barreira considerada por governantes e concessionárias de serviços técnicos
urbanos para a adoção dessa alternativa é o custo inicial. Por se tratar de uma estrutura
de grandes dimensões enterrada, é inevitável que necessite de um grande investimento
para a implantação. Por outro lado, ao se analisar a solução em um horizonte de
planejamento maior, nota-se que as redes no interior das galerias apresentam uma
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durabilidade muito mais expressiva quando comparadas às redes enterradas em valas
simples. Como descrito por A. Laistner e H. Laistner (2012), algumas redes inseridas
em galerias em Londres, as quais apresentam mais de 100 anos, continuam resistindo e
operando adequadamente. Essa elevada durabilidade deve-se ao fato do ambiente
proporcionado pelas galerias, sendo este previsível e não agressivo para as estruturas
nelas inseridas.
2.1

Fatores considerados para a implantação das galerias técnicas

Dentre as análises técnicas necessárias para o estudo de viabilidade da adoção das
galerias, é necessário selecionar quais as mesmas abrigariam e definir sua organização,
para que sejam evitadas interferências.
Além do arranjo espacial para as redes no interior dos túneis, deve ser considerado o
espaço para a locomoção e realização de manutenção e ampliações pelos técnicos, além
de ser necessário reservar espaços para futuras redes a serem instaladas. Esse requisito é
descrito por Cano-Hurtado e Canto-Perello (1999), quando foram construídas as
primeiras galerias técnicas na Europa, por exemplo, quando não havia ainda redes de
energia elétrica. Nos anos seguintes, essas redes passaram a compor os serviços técnicos
urbanos e foram inseridas nas galerias existentes nas quais havia sido reservado um
espaço adicional, evitando, assim, novas escavações.
Deve-se considerar, também, o traçado das galerias, observando a topografia, geologia e
uso e ocupação do solo. Caso haja alguma interferência muito acentuada, como por
exemplo, escavação em rocha, a viabilidade da adoção dessa alternativa pode ser
prejudicada devido a um incremento no custo inicial (HUNT, NASH e ROGERS,
2014).
Como a implantação dos túneis de utilidades necessitam de um custo inicial expressivo,
deve-se considerar a população que será atendida, por meio da densidade populacional
verificada ao longo traçado da rede. Uma densidade populacional elevada pode
justificar a adoção dessa alternativa.
Além disso, como descrevem Hunt, Nash e Rogers (2014), com a adoção das galerias,
há uma expressiva redução nos impactos causados na superfície cada vez que há alguma
intervenção nas redes, melhorando a qualidade de vida no comércio e residências,
diminuindo ruídos e ocupação de espaço urbano com obras e interrupções no tráfego.
Por se tratar de um espaço comum, compartilhado pelos diversos prestadores de
serviços técnicos urbanos, um fator a se considerar no planejamento da galeria é como
se dará seu gerenciamento. Canto-Perello e Curiel-Esparza (2006) descrevem que há
uma questão de lealdade entre as empresas que dividem os túneis que precisa ser bem
resolvido para que seja garantido que cada técnico realize intervenções apenas na rede
que está habilitado e permitido. Os autores orientam que devem ser estipulados
controles de entrada, saída e relatórios de serviços realizados por cada trabalhador, por
exemplo.
Além do espaço reservado para que sejam realizadas a manutenção e a ampliação, devese prover as galerias com sistemas que garantam a segurança do técnico em seu interior,
como: rotas de fuga, detectores de fumaça, inundação, elevação da temperatura e
emissão de monóxido de carbono entre outros que podem se fazer necessários mediante
a utilização dos túneis (CANTO-PERELLO e CURIEL-ESPARZA, 2006).
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3

ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE GALERIAS TÉCNICAS EM ÁREA
INSERIDA NA OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA, EM SÃO PAULO

A operação urbana Água Branca é uma área situada no distrito da Barra Funda em São
Paulo, com 5,40 km² com 36 habitantes por hectare (EMPRESA MUNICIPAL DE
URBANIZAÇÃO, 2009), que atualmente está passando por um processo de
reurbanização com intervenções tanto em ocupação quanto infraestrutura, e onde está
previsto grande adensamento populacional. Por esses motivos, a área demonstrou
potencial de aplicação de soluções alternativas de organização do subsolo urbano, no
caso as galerias técnicas.
Nesse estudo foram consideradas as soluções de alocação de redes em valas comuns
(situação mais comum, adotada como referência) e em galerias técnicas, considerando
os sistemas de abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica. A análise
considerou apenas essas duas redes devido a dificuldades maiores de se conseguir dados
referentes aos custos das diversas redes presentes no subsolo urbano.
Para o comprimento das redes, usou-se a divisão estipulada pela Empresa Municipal de
Urbanização (EMURB, 2009), mostrado na figura 1.
Figura 1 - Divisão em setores e nós da operação urbana Água Branca e localização no município de
São Paulo

Fonte: Adaptação de Google Earth, Image © 2013 Digital Globe.

Considerou-se, por disponibilidade de dados sobre os setores, que cada rede seria
alocada no perímetro de cada setor, e este foi dividido em trechos, compostos pela
ligação de dois nós. Para a rede de distribuição de água, ponderou-se o número de
pessoas atendidas por trecho, considerando, para isso, os respectivos comprimentos de
tubulação, conseguindo-se assim, o diâmetro de tubulação necessária em cada trecho.
No caso da situação de referência (implantação das redes em valas segregadas) são
necessários os serviços de quebra da pavimentação existente, escavação, assentamento
da rede, reaterro e recapeamento, conforme indicado nos esquemas da Figura 2. Para a
rede de energia elétrica foram adotados valores como largura e profundidade de valas e
composição da pavimentação descritos por Velasco et al. (2006) e AES Eletropaulo
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(2005), enquanto que para a rede de distribuição de água foram adotados valores
descritos por Rubens (2011).
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Figura 2 - Seção transversal das valas adotadas para rede de água e energia elétrica, medidas em
metros
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Fonte: Adaptado de Velasco et al. 2006, Rubens 2011 e AES Eletropaulo 2005.

Para a rede de distribuição de energia elétrica, considerou-se os custos descritos por
Velasco et al. (2006), que especifica a quantidade de material necessário por quilômetro
de rede, assim como os equipamentos acessórios como terminais de alta tensão e
transformadores.
Com isso, as quantidades de serviços a se realizar e a quantidade de material necessária
para a inserção das redes foram estimadas, e, então, obteve-se os custos de implantação
utilizando-se como referência o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil (SINAPI, 2013a, 2013b), conforme indicado nos gráficos das Figuras
3 e 4.
Figura 1 - Custo por habitante para a rede de distribuição de água em relação ao número de
habitantes atendidos.
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Fonte: Elaborado pelos autores
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Verifica-se nos resultados que há um decréscimo dos custos por habitante quando há um
aumento do número de habitantes atendidos. Isso acontece devido aos custos comuns
para a inserção de tubulações de diversos diâmetros, por exemplo, seja para inserir uma
tubulação de 50 milímetros ou 150 milímetros, há a necessidade de escavação de uma
vala com 50 centímetros de largura por 1,00 metro de profundidade. Com o aumento da
população, esses custos fixos são diluídos.
Figura 2 - Custo por metro linear de rede de energia elétrica em relação ao comprimento de cada
trecho
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Fonte:Elaborado pelos autores

Para a rede de energia elétrica, verifica-se a mesma tendência observada para a
distribuição de água e, novamente, esse comportamento é explicado pela diluição dos
custos fixos quando se há o aumento do comprimento da rede. Ou seja, para construir
uma rede curta ou longa, há a necessidade de se implantar, por exemplo, pelo menos um
transformador, a diferença reside no fato de que na rede longa, esse custo é diluído por
metro de rede.
3.1

A solução em galeria técnica

Para a solução em galerias técnicas como alternativa de implantação para o caso da
operação urbana Água Branca, definiu-se a seção da galeria com auxílio do Eng. Alírio
Brasil Gimenez (GIMENEZ, 2013) e da Associação Brasileira dos Fabricantes de
Tubos de Concreto (ABTC), estipulando uma galeria padrão de 2,00 metros por 2,00
metros em concreto armado.
Utilizando valores de serviços e materiais descritos pelo Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI, 2013a, 2013b) e pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB, 2014), e assumindo moldagem in
loco, obteve-se o custo de38.532.212,17 reais para a implantação das galerias em toda a
área. Adicionando-se o custo das redes de água e energia elétrica inseridas no seu
interior, resultaria no total de 40.857.562,26 reais.
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3.2

Análise econômica das soluções consideradas

Ao se comparar o custo total para a implantação das redes em valas comuns
(10.168.904.52 reais) nota-se que é expressivamente menor que quando se utiliza as
galerias técnicas como alternativa.
Em relação a custos operacionais, tomou-se por base o estudo de A. Laistner e H.
Laistner (2012) sobre diversas galerias em cidades europeias, chegando a valores
médios de operação anual das redes de distribuição de água e energia elétrica por metro
linear, quando em valas separadas (R$351,49) e inserido em túneis de utilidades (R$
132,50). Os valores foram convertidos em reais segundo a cotação do dia 16/Julho/2013
quando 1 euro = 2,9615 reais).
Verifica-se que os custos operacionais são sensivelmente maiores quando os sistemas
são alocados da forma mais tradicional. Para o estudo de caso em questão, fazendo a
extrapolação dos custos anuais para um horizonte de planejamento maior, adotou-se um
aumento anual dos preços em torno de 6%, uma vez que a inflação anual gira em torno
desse valor, verificando-se que, com 7 anos, as galerias se apresentam mais vantajosas
quando considerado apenas as redes de distribuição de água e energia elétrica.
Caso essa análise seja expandida para um número maior de redes, a tendência é as
galerias se tornarem vantajosas mais rapidamente, uma vez que todos os custos
operacionais de todas as redes são menores quando essas estão inseridas em galerias
técnicas, como evidenciado por A. Laistner e H. Laistner (2012).
Além disso, quanto ao investimento inicial, ao se adotar valas separadas, para construílas, é necessário que se repita diversos serviços que são comuns, como quebra da
pavimentação existente, escavação, reaterro e recapeamento, o que não acontece quando
se utiliza galerias técnicas, para as quais esses serviços são contabilizados apenas uma
vez, portanto, contribuindo, ainda mais, para a redução desses custos de manutenção.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da análise da região da operação urbana Água Branca, nota-se que, apesar do elevado
custo de implantação das galerias técnicas, seu custo operacional em médio e longo
prazos é mais baixo em relação à construção em valas simples, considerando redes de
energia elétrica e água.
Dessa forma, em uma análise global do caso estudado, as galerias técnicas são
economicamente mais viáveis quando comparadas às valas comuns para se inserir as
redes analisadas. Assim, podem representar uma solução interessante em áreas de
desenvolvimento urbano em que se prevê adensamento populacional e expansão ou
ampliação das redes de infraestrutura.
Além desse fato, as galerias técnicas se mostram mais sustentáveis do ponto de vista do
território urbano, pois organizam um subsolo cada vez mais ocupado por redes e
elementos da infraestrutura urbana e, quando utilizadas, não são necessários métodos
destrutivos para a manutenção e a ampliação das redes inseridas.
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RESUMO
As áreas urbanas brasileiras apresentam, em geral, problemas urbanísticos, ambientais, institucionais e
ineficiências econômicas, correlacionados à carência de abordagem sistêmica das questões urbanas e de
soluções que possibilitem a integração intersetorial. Este artigo apresenta um panorama de estratégias e
soluções integradas selecionadas, relativas à infraestrutura, que visam à incorporação de requisitos de
sustentabilidade no desenvolvimento de áreas urbanas. O trabalho é parte de um projeto de pesquisa
financiado pela FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Incluem-se no
escopo da pesquisa as soluções para uso e ocupação do solo, densidade urbana, sistemas de saneamento
ambiental (água, esgoto, resíduos e drenagem), energia e transporte, e suas integrações em termos físicos,
operacionais e institucionais, em áreas em desenvolvimento urbano, na escala de distritos, bairros e
unidades de vizinhança. A análise é suportada pela associação entre aprofundamento teórico e
sistematização de experiências e resultados práticos, incluindo, no Brasil, Cidade Pedra Branca (Palhoça/
Florianópolis); na Alemanha, Kronsberg (Hannover), Vauban e Rieselfeld (Freiburg); e na Suécia,
Hammarby Sjöstad (Estocolmo). Foram utilizadas, para caracterização das soluções, pesquisa
bibliográfica, visitas técnicas in loco e entrevista/ consulta a atores envolvidos nos processos de
desenvolvimento urbano dessas áreas. A continuidade desse trabalho será baseada na consolidação de um
comparativo de indicadores para auxiliar na avaliação da aplicabilidade à realidade urbana brasileira de
soluções urbanas baseadas em critérios e estratégias de sustentabilidade.
Palavras-chave: Desenvolvimento urbano, bairros, distritos, sustentabilidade.

ABSTRACT
Brazilian urban areas present, in general, urban, environmental, institutional and economic
inefficiencies, which are correlated to the lack of systemic approach to urban issues and solutions that
enable cross-sectoral integration. This article presents an overview of strategies and integrated solutions
regarding infrastructure, aimed at the incorporation of sustainability requirements in the development of
urban areas. The work is part of a research project funded by FAPESP - Research Support Foundation of
the State of São Paulo. Included within the scope of the research are solutions for land use and
occupation, urban density, environmental sanitation (water, sewage, waste and drainage) , energy and
transportation systems. They are considered regarding their potential of integration in physical,
operational and institutional terms, in areas in urban development, in the scale of districts and
neighborhoods. The analysis is supported by the association between theoretical depth and systematic
analysis of experiences and practical results based on case studies, including, in Brazil, Cidade Pedra
Branca (Palhoca/ Florianopolis); in Germany , Kronsberg (Hannover), Vauban and Rieselfeld
(Freiburg); and Sweden, Hammarby Sjöstad (Stockholm). Literature review, technical site visits and
interview/ consultation with stakeholders in the processes of urban development in these areas were used
to characterize the solutions. At the continuity of the research, a comparative analysis will produced by
the systematization of indicators which aims to assist the assessment of sustainability strategies applied
to the Brazilian urban reality.
Keywords: Urban development, neighbourhoods, districts, sustainability
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1

INTRODUÇÃO

As áreas urbanas brasileiras apresentam, em geral, problemas urbanísticos, ambientais e
institucionais, além de ineficiências econômicas, correlacionados à carência de
abordagem sistêmica das questões urbanas e de soluções que possibilitem a integração
intersetorial, tanto nas etapas de planejamento quanto de gestão, inclusive nos processos
de tomada de decisão, quando há dificuldade de compatibilizar as posições e ações dos
múltiplos atores envolvidos.
De acordo com Batty (2008), as cidades, enquanto sistemas, passaram a ser
consideradas como conjuntos de elementos ou componentes ligados por mecanismos de
interações. A estrutura arquetípica foi configurada em torno do uso do solo,
considerando as conexões econômicas e funcionais entre os diversos usos.
A morfologia urbana, frequentemente referida como estrutura ou mesmo malha urbana,
é resultado da combinação de diversos elementos que formam as áreas ocupadas, livres,
com vegetação ou pavimentação, com volumetrias, materiais e cores diversas
(MARINS; ROMERO, 2012). A morfologia urbana está física e funcionalmente
integrada aos subsistemas técnicos urbanos, formados pela infraestrutura e pelos
serviços públicos urbanos e responsáveis por propiciar o transporte e a circulação de
pessoas e mercadorias, além do fornecimento de água e energia, transmissão de dados e
coleta e tratamento de esgotos e resíduos. Há profunda interdependência entre esses
elementos, no que tange à demanda por serviços resultante da densidade populacional e
à capacidade dos sistemas, as formas de uso e ocupação do solo e às características das
redes de infraestrutura. O nível e a qualidade das interações impactam na eficiência e
na qualidade de cada um desses elementos e da área urbana como um todo, em termos
econômicos, sociais e ambientais. Filion (2008), por exemplo, aborda os aspectos
relacionados a consumo de energia em sistemas de distribuição de água como
consequência da forma urbana. Newman e Kenworthy (1999), por sua vez, relacionaram
em seus trabalhos densidade populacional, modos de transporte e consumo de energia.
Os sistemas de infraestrutura urbana não são, porém, apenas um conjunto de elementos
técnicos. Eles são associados a pessoas, a diversas organizações e autoridades
responsáveis por seu planejamento, construção, operação e uso, condicionando esses
sistemas (TORGUET, 2010). Conforme afirmam Energy Cities e Ademe (2008), o
território coloca-se, dessa forma, como uma plataforma de integração de diferentes
setores, funções e atores, sendo a autoridade local responsável por essa integração e sua
forma de organização e pela coesão territorial e também social.
De acordo com Deakin et al. (2002), o planejamento e a gestão de áreas urbanas de
acordo com critérios de sustentabilidade requerem uma visão clara do sistema urbano e
das interações de seus subsistemas, incluindo a morfologia urbana e todos os
subsistemas técnicos urbanos. Por meio das interações, é possível melhor compatibilizar
demanda e oferta de serviços, assim como aproveitar subprodutos de certos subsistemas
técnicos como recursos em outros subsistemas, como o uso de resíduos para produção
de biogases e seu aproveitamento energético local. Essas medidas estão alinhadas com
critérios de sustentabilidade, uma vez que recursos passam a ser otimizados e é possível
reduzir a poluição ambiental. De acordo com Walton et al. (2007), a abordagem
integrada em planejamento urbano requer, primeiramente, a avaliação e o
desenvolvimento de interconexões mais do que adicionar “elementos verdes” ao
ambiente construído, o que não demanda, necessariamente, soluções que modifiquem a
paisagem urbana, mas que permitam modificar a dinâmica das cidades. Para Wheeler
(2013), a direção para um futuro mais sustentável é, antes de mais nada, um desafio de
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planejamento, no sentido de definir caminhos, mediante estudos e análises e trabalhando
para identificar formas criativas de sair da situação atual para a desejada.
Para Fraker (2013), se os bairros pudessem atuar como unidades de produção e
consumo para recursos básicos, como água, energia e resíduos, eles poderiam
representar sistemas muito mais resilientes, tornando as comunidades menos
dependentes dos sistemas centralizados, agregando segurança e confiabilidade, podendo
representar uma estratégia de adaptação no contexto das Mudanças Climáticas.
Este artigo apresenta um panorama de estratégias e soluções integradas selecionadas,
relativas à infraestrutura, que visam à incorporação de requisitos de sustentabilidade no
desenvolvimento de áreas urbanas. O trabalho é parte de um projeto de pesquisa
financiado pela FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Incluem-se, no escopo da pesquisa, soluções em áreas em desenvolvimento urbano, na
escala de distritos, bairros e unidades de vizinhança, envolvendo uso e ocupação do
solo, densidade urbana, sistemas de saneamento ambiental (água, esgoto, resíduos e
drenagem), energia e transporte, e suas integrações em termos físicos, operacionais e
institucionais.
A análise, de cunho exploratório, é suportada pela associação entre aprofundamento
teórico e análise sistematizada de experiências e resultados práticos relativos aos
bairros: Cidade Pedra Branca (Palhoça, Santa Catarina/ Brasil); Kronsberg (Hannover/
Alemanha), Vauban e Rieselfeld (Freiburg/ Alemanha); e Hammarby Sjostad
(Estocolmo/ Suécia). Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica, visitas técnicas
nesses locais e entrevista/ consulta a atores envolvidos nos processos de
desenvolvimento urbano dessas áreas.
2

PANORAMA DE SOLUÇÕES PARA SUSTENTABILIDADE
INFRAESTRUTURA ADOTADAS EM DISTRITOS URBANOS

EM

Distritos urbanos configuram, em geral, áreas administrativas municipais compostas por
diversos bairros e unidades de vizinhança, estes mais delimitados por características
sociais e culturais. No município de São Paulo, por exemplo, distritos localizados nas
regiões mais urbanizadas têm cerca de 600 a 1000 ha (PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO, 2010). Segundo Walton et al. (2007), uma unidade de vizinhança tem
cerca de 50 ha e deve estar organizada de forma integrada e dinâmica, proporcionando
acesso por meio da caminhada a facilidades cotidianas, com variedade suficiente e
disponibilidade de lugares e espaço para realização das diversas atividades.
O interesse e os investimentos no desenvolvimento e na implantação de distritos
urbanos compromissados com abordagens sistêmicas e critérios de sustentabilidade vêm
adquirindo importância nos últimos anos, no mundo e no Brasil. Iniciativas recentes são
encontradas em diversos países no mundo, como 22 Barcelona, em Barcelona
(Espanha); B001, em Malmö, Hammarby Sjöstad e Stockholm Royal Seaport, em
Estocolmo (Suécia); Bonne, em Grenoble (França); Cidade Pedra Branca, em Palhoça,
Grande Florianópolis (Brasil); Elephant and Castle e Gallions Park, em Londres
(Inglaterra); Hart van Zuid, em Rotterdam (Holanda); Kornsberg, em Hannover,
Vauban e Rieselfeld, em Freiburg (Alemanha); South Waterfront, em Portland (Estados
Unidos); Southeast False Creek, em Vancouver (Canadá); e Tianjin (Cingapura).
Dentre esses locais, cinco foram selecionados para integrar a presente análise, de acordo
com a fase de implantação em que se encontravam, priorizando os casos concluídos ou
processo de conclusão, que apresentassem uma gama de soluções intersetoriais, que
propiciassem a análise do desempenho sistêmico da área e que estivessem presentes em
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diferentes cidades e países, o que permitiria um comparativo em âmbito internacional.
Considerando esses critérios, foram escolhidos os bairros de Kronsberg, Vauban,
Rieselfeld e Hammarby Sjöstad, localizados no exterior e resultantes de uma ação
pública para sua implantação, e Cidade Pedra Branca, único caso brasileiro e objeto de
implantação pela iniciativa privada.
Tabela 1 – Dados gerais relativos aos bairros estudados
Bairro
Localização
Pop. final
Kronsberg
Hannover, Alemanha
6.475¹
Vauban
Freiburg, Alemanha
5.100³
Rieselfeld
Freiburg, Alemanha
12.000³
Hammarby Sjöstad
Estocolmo, Suécia
26.0004
C. Pedra Branca
Palhoça, Brasil
30.0005
Fontes: ¹FRAKER (2013). ²RUMMING (2004), ³FREY (2011);
5
BITTENCOURT; NILSON (2014).

Unid. resid.
Concl. da implant.
2.878²
1996²
2.000³
2008³
4.500³
2010³
11.5004
20184
5
10.000
20255
STOCKHOLM STAD et al. (2011);

Os dados constantes na Tabela 1 reúnem características gerais da implantação dos
bairros estudados. È possível identificar três portes principais, por população e área
construída que, de modo geral, são proporcionalmente acompanhados pelo período de
execução: o primeiro abrangendo Kronsberg e Vauban; o segundo, Rieselfeld; e o
terceiro, Hammarby Sjöstad e Cidade Pedra Branca. Exceção quanto ao prazo ocorre
com Kronsberg, cuja motivação principal está relacionada à breve conclusão da
construção do bairro para acompanhar o término das instalações para a exposição
Internacional de Hannover, realizada em 2000. É importante mencionar que existem
outras diferenças entre as áreas estudadas, as quais não estão sendo objeto de análise no
presente artigo, mas que constituem aspectos relevantes na temática da análise da
sustentabilidade urbana, tais como oferta de habitação e serviços para múltiplas faixas
sociais e de renda.
2.1 Eficiência energética e geração de energia local
De acordo com Rumming (2004), em Kronsberg, o desempenho energético em
edificações é integrante do chamado “conceito de energia”, desenvolvido para ser
aplicado no desenvolvimento do novo bairro e que visava à redução, no seu conjunto, de
60% das emissões de gases de Efeito Estufa, quando comparado a uma área urbana
tradicional. Exigências de desempenho (consumo com aquecimento inferior a 50
kWh/m² ano), neste caso, foram incluídas em cláusulas dos contratos de compra e venda
de terreno, assinados entre os empreendedores e a Prefeitura, de modo que as
especificações requeridas fossem mantidas no projeto e na construção das edificações.
O resultado foi o consumo medido da ordem de 56 kWh/ m² ano (RUMMING, 2007).
Cerca de 15% das habitações tem um desempenho ainda melhor (15 kWh/m² ano)
quanto ao consumo para aquecimento, com paredes de até 40 cm de espessura, vidros
triplos, aquecimento solar passivo e recuperadores de calor para pré-aquecimento do ar
(RUMMING, 2004).
Com relação à geração de energia, foi realizado um estudo de viabilidade considerando
diversos sistemas locais de geração de energia (eólica, solar, biomassa, gás natural). A
implantação de novas unidades cogeradoras a gás natural no bairro (Figura 4) se
mostrou a solução mais adequada ao caso de Kronsberg (RUMMING, 2004), em um
total de 3,6 MW (FRAKER, 2013). Além desse sistema principal, foi também
implantado um sistema de coletores solares (1.350m²) para aquecimento de água,
ligados a um tanque de armazenamento sazonal, com capacidade de 2.750 m³ que
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atende a 40% da demanda anual de aquecimento nessas habitações. As ações tanto em
redução da demanda quanto em geração de energia local resultaram na redução de
emissões nesse distrito da ordem de 45%.
Em Vauban, os edifícios foram projetados para atingir 65 kWh/ m² ano de consumo
com aquecimento, sendo que 200 unidades deveriam ser mais eficientes (15 kWh/m²
ano) e 50 deveriam produzir mais energia do que consomem. Os dois primeiros tipos
correspondem, em essência, às soluções adotadas em Kronsberg, anteriormente
descritas. O ultimo tipo (plus-energy houses, Figura 1) inclui a instalação de sistemas
fotovoltaicos integrados à cobertura das edificações na face sul e conectadas à rede
elétrica, o excedente de energia não consumido pela própria unidade é vendido à rede. O
bairro é ainda conectado a uma central de cogeração (biomassa e gás natural), localizada
em região próxima (FREY, 2011).
Figura 1 - Vauban: Paineis
fotovoltaicos nas plus energy houses

Figura 2 - Hammarby Sjöstad: Paineis
fotovoltaicos nos edifícios

Fonte: Marins (2012)

Fonte: Marins (2012)

Rieselfeld adotou um padrão único de desempenho com base na legislação municipal
vigente à época, relativamente ao consumo máximo de energia para aquecimento (65
kWh/m² ano) e à exigência de conexão das edificações ao sistema de aquecimento
distrital. Foram também incentivados sistemas fotovoltaicos ou bombas de calor,
integrados às edificações (CITY OF FREIBURG, 2010).
Figura 3 - Hammarbyverket, em
Hammarby Sjostad

Fonte: Marins (2012)

Figura 4 - Kronsberg: Unidade
cogeradora a gás natural

Fonte: Marins (2012)

Em Hammarby Sjöstad, as metas de consumo energético em edificações (máximo de 60
kWh/m2 ano), inicialmente obrigatórias, tornaram-se apenas referências a serem
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consideradas voluntariamente pelos empreendedores, conforme mencionam diversos
autores citados por PANDIS et al. (2010). A Figura 2 mostra uma das edificações
implantadas, incluindo painéis fotovoltaicos na cobertura. No que tange a fornecimento
energético, nas proximidades do distrito já havia duas usinas, sendo uma incineradora
de resíduos combustíveis e outra de produção de água quente e fria, baseada em bombas
de calor (PANDIS et al., 2010; Figura 3, Hammarbyverket), que foram utilizadas para
abastecer redes de aquecimento e resfriamento distritais. Nesse sistema também é
aproveitado o calor de processo resultante do tratamento de esgotos no bairro, também
utilizado para geração de biogás, aproveitado em cerca de 1000 fogões a gás utilizados
nas residências e também em ônibus, táxis e caminhões de lixo (GASHUSSET, 2007).
Cidade Pedra Branca, por fim, é atualmente um bairro em construção, no qual já está
implantado o Condomínio Parque da Pedra, que ocupa uma das quadras centrais da área
em urbanização. Iluminação e ventilação naturais e padrão construtivo de alta qualidade
são premissas do projeto das edificações em implantação no local (PEDRA BRANCA,
2014). Também estão previstos aquecedores solares complementados por aquecedores a
gás, proteção térmica da cobertura e uso de equipamentos eficientes (lâmpadas e
elevadores) (BITTENCOURT, 2010). Vedações externas e áreas envidraçadas não tem
uma especificação muito diferenciada do convencional. Não foi ainda realizado
monitoramento do consumo dos apartamentos, dificultando a análise do seu
desempenho energético. Com relação à geração de energia, à área está ligada ao sistema
regional convencional, com exceção da cobertura do stand de vendas, que possui 6,4
kW instalados em painéis fotovoltaicos, utilizados para atendimento ao próprio
consumo (NASCIMENTO; RÜTHER, 2010).
2.2 Saneamento ambiental
Relativamente a soluções de saneamento, Kronsberg se destaca pela solução adotada
para gerenciamento de águas pluviais, com base em um amplo estudo hidrológico local,
parte dos estudos ambientais, verificou-se que uma solução híbrida (Water concept),
baseada em princípios de controle de águas pluviais na origem, seria mais viável tanto
do ponto de vista ambiental, como econômico-financeiro (RUMMING, 2004). A
solução envolveu projeto urbanístico, paisagístico e infraestrutura para infiltração e
retenção descentralizada e semidescentralizada, com liberação controlada de fluxo
d’água. Destaca-se na solução adotada um sistema de 11 km de trincheiras (muldenrigolen system, Figura 5), posicionado ao longo das vias, junto ao passeio público, para
infiltração e retardamento do escoamento pluvial. O sistema custaria 25% a mais para os
empreendedores privados. No entanto, a solução adotada resultou na redução de 70%
das taxas pagas para disposição e manejo de águas pluviais, tornando-a mais atrativa
(ALTEVERS et al. 2000).
Em Hammarby Sjöstad, destaca-se a implantação de uma estação-piloto para tratamento
de esgoto local, com capacidade para atender 600 pessoas. A primeira e a segunda
linhas são baseadas, respectivamente, em sistemas aeróbios (lodos ativados, incluindo
pré-precipitação química, pré-desnitrificação e filtração) e biológicos (bioreatores de
membranas). As linhas três e quatro consistem em processos anaeróbios, sendo
utilizados leito fluidizado e digestor anaeróbio de fluxo ascendente, respectivamente
(EKMAN et al., 2006). Hammarby Sjöstad ainda contou com um sistema
infraestruturado para coleta e separação de resíduos sólidos, com 16 km de tubulações
para atender a 15 toneladas de lixo por dia ou 10.150 apartamentos (ENVAC, 2012). É
composto por três tipos compartimentos, destinados a lixo combustível (plásticos e
papeis, com exceção de embalagens); lixo orgânico; e jornais, papeis, catálogos não
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embalados, conectados a lixeiras públicas (Figura 6) e privadas. O resíduo acumulado é
sugado em uma rede de tubulações em escala urbana, a qual estão ligadas todas as
frações, até atingir uma estação de coleta e o container apropriado ao tipo de resíduo
(ENVAC, 2012), por fim destinados à incineração para produção de eletricidade e calor,
à reciclagem ou à compostagem.
Figura 5 – Kronsberg: Mulden-Rigolen- Figura 6 - Hammarby Sjöstad: Lixeiras
System
públicas conectadas à rede de sucção

Fonte: Marins (2012)

Fonte: Marins (2012)

No caso de Vauban e Rieselfeld, buscou-se também balancear áreas permeáveis e
impermeáveis, com vistas a ampliar o potencial de infiltração, embora não tenha sido
identificada a elaboração de estudos detalhados de viabilidade nem a complexidade do
sistema visto em Kronsberg. Em Rieselfeld, as águas remanescentes passam por um
filtro biológico no solo e depois são direcionadas a um reservatório natural situado ao
lado do bairro (CITY OF FREIBURG, 2010).
Na Cidade Pedra Branca, por sua vez, foram verificadas ações relativas a
reaproveitamento de águas pluviais para uso em bacias sanitárias e irrigação de jardins
(BITTENCOURT, 2010). O sistema de abastecimento de água, coleta e tratamento de
esgoto é independente da rede pública, havendo captação subterrânea de água potável e
tratamento de esgoto em estação própria com capacidade atual de 18.000m³/mês. As
taxas de infiltração de águas pluviais, no entanto, são bastante baixas, uma vez que
grande parte do subsolo dos empreendimentos é ocupada por garagem (NILSON, 2013).
2.3 Transporte urbano
Vauban é internacionalmente conhecido com um bairro projetado para não ter
automóveis (car-free living project), o que constitui um diferencial da área, já que esta
premissa não é encontrada em outros distritos de Freiburg (FREY, 2011), nem nos
demais estudos de caso objeto da presente análise. Embora não concretizada na sua
totalidade, diversas estratégias foram implantadas para desmotivar e dificultar o uso dos
veículos individuais pelos moradores. Elas abrangem a proibição de estacionamento, a
circulação restrita de carros junto aos edifícios (Figura 7) e o pagamento de elevadas
taxas anuais para estacionar veículos em locais demarcados (ROSENTHAL, 2009). As
severas restrições aos automóveis são, no entanto, amparadas pela implantação de
extensa e equipada rede cicloviária, oferta de transporte público eficiente e com tarifas
mensais bastante atrativas e disponibilização de serviço do tipo car sharing.
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Figura 7 – Vauban: Exemplo de via local, Figura 8 - Rieselfeld Avenue, com a linha
onde não é proibida livre circulação e
de tram ao centro e restrição de
estacionamento de veículos
velocidade para veículos

Fonte: Marins (2012)

Fonte: Marins (2012)

Os casos de Kronsberg, Rieselfeld (Figura 8) e Hammarby Sjöstad contam com
soluções de natureza semelhante relativas ao incentivo de transporte não motorizado e
público, com oferta de infraestrutura cicloviária e sistemas de transporte de média
capacidade (tram), integrados à rede de alta capacidade. Para Freudenthal (2011), a
ampla utilização dos sistemas públicos de transporte em Hammarby Sjöstad se deve à
implantação precoce dos mesmos, que já estavam disponíveis na mudança dos primeiros
moradores. Nesses casos, entretanto, as restrições ao transporte individual são bastante
simplificadas, comparativamente a Vauban.
Figura 9 – Cidade Pedra Branca: via já implantada, com cabeamento subterrâneo,
pavimentação padronizada e passeios públicos largos

Fonte: Marins (2012)

Cidade Pedra Branca, por fim, traz melhorias técnicas no que tange à implantação de
passeios públicos e sistemas viários, com tratamento (pavimentos) e dimensionamento
mais adequado em passeios públicos e vias para bicicleta (Figura 9), quando comparado
aos padrões encontrados em espaços públicos no Brasil. No entanto, a solução é
aplicável ao escopo da intervenção, portanto, visa ao incentivo desses modos no
transporte dentro do bairro. A rede de transporte público abrange apenas algumas linhas
que conectam o local com o centro de Palhoça, não havendo desincentivos ao transporte
individual.
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3

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme caracterizado, os bairros estudados apresentam, em geral, soluções para
sustentabilidade que, dependendo do caso, focam em um ou mais aspectos, tornando-os
mais relevantes frente aos demais. Verifica-se isso com relação à eficiência energética
em edificações em Kronsberg e Vauban, geração local de energia nesses dois bairros e
também em Hammarby Sjöstad. Drenagem também é destaque em Kronsberg, assim
como transporte é em Vauban e resíduos sólidos, em Hammarby Sjöstad. Rieselfeld
apresenta de modo geral soluções relativamente aos vários aspectos, porém com
características mais medianas ou simplificadas. Cidade Pedra Branca é o
empreendimento mais recente e ainda bastante incompleto e traz diferenciais com
relação ao padrão de urbanização brasileiro, mas que até a presente fase mostrou
soluções ainda mais pontuais.
A continuidade desse trabalho será baseada na consolidação de um comparativo de
indicadores, que em breve será igualmente publicado, para auxiliar na avaliação da
aplicabilidade à realidade urbana brasileira de soluções urbanas baseadas em critérios e
estratégias de sustentabilidade.
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RESUMO
Nas últimas décadas, foram criados diversos indicadores de aspectos ambientais, econômicos, sociais,
éticos e culturais, que objetivaram fornecer uma contribuição ao diálogo da sustentabilidade. Para avaliar
padrões de sustentabilidade e nortear rumos para o desenvolvimento de municípios, é importante a
definição de indicadores. Neste contexto, têm-se destacado o município de Feliz, no interior do estado do
Rio Grande do Sul. Localizado na região conhecida como Vale da Felicidade, o pequeno município foi
classificado no ano de 2012 como o município de maior ISDM (Indicador Social de Desenvolvimento dos
Municípios) do estado, e o quinto maior ISDM do país. Anteriormente a isso, o município já foi
classificado, no ano de 1998, como o município brasileiro de maior IDH (Índice de Desenvolvimento
Humano) e, no ano de 2010, com o menor índice de analfabetismo do país. Este estudo, desenvolvido no
Núcleo Orientado de Inovação da Edificação (NORIE) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
tem por objetivo avaliar o desenvolvimento e a sustentabilidade desta cidade através da análise de
indicadores. Com isso, a pesquisa visa contribuir para a aplicação de padrões de sustentabilidade para
outras cidades. Para a realização do estudo, inicialmente foram analisadas as possíveis contribuições de
alguns indicadores para as políticas publicas e avaliadas as dimensões do ISDM relacionadas à renda,
habitação, educação, trabalho, segurança e saúde, englobando algumas das questões mais prementes nas
políticas públicas. Os resultados apontaram quais as principais potencialidades e problemas do município
de Feliz, fornecendo diretrizes para a proposição de políticas públicas dedicadas à melhoria das condições
de vida e sustentabilidade do município.
Palavras-chave: Indicadores de Desenvolvimento, Sustentabilidade dos Municípios, Município de Feliz.

ABSTRACT
In recent decades, several indicators of environmental, economic, social, ethical and cultural aspects,
aimed to provide a contribution to the dialogue of sustainability were created. To evaluate sustainability
standards and guide directions for the development of the cities, it is important to define indicators.In this
context, have highlighted the city of Feliz, in the state of Rio Grande do Sul. Located in the area known as
Happy Valley, the region was rated in 2012 as the largest city of ISDM (Social Indicator Development of
the Countries) of the state, and the fifth largest ISDM of the country. Prior to this, the small town has
been classified, in 1998, as the Brazilian municipality of highest HDI (Human Development Index) and,
in 2010, as the lowest illiteracy rate in the country. This study was developed at the Center of the
Building Oriented to Innovation (NORIE) of the Federal University of Rio Grande do Sul, aims to assess
the development and sustainability of this city through the analysis of indicators. This research aims to
contribute to the implementation of standards for the sustainability of other cities. The study initially
analyzed the possible contributions of some indicators for public policy and evaluated the size of the
Social Indicator Municipal Development (ISDM) related to income, housing, education, labor, health and
safeyt, encompassing some of the most pressing issues in public policy. The results indicated that the
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main potentialities and problems of the city of Feliz providing guidelines for proposing public policies
aimed at improving living conditions and sustainability of the municipality.
Keywords: Development Indicators, Sustainable Cities, City of Feliz.

1

INTRODUÇÃO

Diversos indicadores de aspectos ambientais, econômicos, sociais, éticos e culturais,
que objetivaram fornecer uma contribuição ao diálogo da sustentabilidade, foram
criados nas últimas décadas. Segundo Louette (2007), para definir padrões sustentáveis
de desenvolvimento, tornou-se necessário definir indicadores que avaliem e monitorem
esses padrões sustentáveis. Dentre eles destacam-se: a PE (Pegada Ecológica) e o HPI
(Happy Planet Index), o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), e o ISDM (o
Indicador Social de Desenvolvimento Municipal). Os dois primeiros costumam ser
utilizados apenas na escala global, já os dois últimos estão sendo aplicados para
contribuir com políticas públicas locais e regionais.
Neste contexto, têm-se destacado o município gaúcho de Feliz, objeto de estudo desta
pesquisa. Localizado na região do Vale do Caí, também conhecido como Vale da
Felicidade, o município com pouco menos de 13 mil habitantes foi classificado no ano
de 2012 como o município de maior ISDM do estado, e o quinto maior ISDM do país
(FGV, 2012). Anteriormente a isso, ele foi classificado, no ano de 1998, como o
município brasileiro de maior IDH e, no ano de 2010, como o município com menor
índice de analfabetismo do país (FELIZ, 2013).
Para a realização deste estudo de caso, desenvolvido no Núcleo Orientado de Inovação
da Edificação (NORIE) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foram
analisadas as variáveis relacionadas a renda, habitação, educação, trabalho, segurança e
saúde do ISDM. A partir destas análises, foram observadas as principais potencialidades
e problemas locais e apresentadas diretrizes para a proposição de políticas públicas
dedicadas à melhoria das condições de vida e sustentabilidade no município de Feliz,
que deverá servir de modelo para outras pequenas municipalidades.
2

FUNDAMENTAÇÃO

Os indicadores de sustentabilidade surgiram com a Conferência Mundial sobre o Meio
Ambiente, Rio-92, conforme a Agenda 21. A intenção era definir padrões sustentáveis
de desenvolvimento que medissem aspectos ambientais, econômicos, sociais, éticos e
culturais. Para isso, tornou-se necessário definir indicadores que mensurassem,
monitorassem e avaliassem as realidades locais (GESINALDO; CÂNDIDO, 2012).
Para a realização deste estudo, inicialmente foram analisadas as possíveis contribuições
dos seguintes indicativos para as políticas publicas: a PE (Pegada Ecológica), o HPI
(Happy Planet Index), o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), e o ISDM
(Indicador Social de Desenvolvimento dos Municípios). Posteriormente, o estudo foi
aprofundado a partir dos dados do ISDM para o município de Feliz. A escolha por esse
indicador deveu-se ao fato de ele abranger variáveis importantes para as políticas
públicas locais. De acordo com Barbosa e colaboradores (2012) para compreender o
desenvolvimento de um local devem ser considerados os aspectos locais relacionados à
melhoria da qualidade de vida das pessoas e à conservação do meio ambiente. Estes
fatores estão inter-relacionados e são interdependentes, já que o aspecto econômico
implica em aumento da renda e riqueza, além de condições dignas de trabalho e saúde.
O indicador de PE refere-se à quantidade de área produtiva necessária para fornecer os
recursos necessários às atividades humanas (GUIMARÃES; FEICHAS, 2009), sendo
calculado a partir de dados sobre consumo da população e os recursos necessários à
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produção dos produtos e serviços consumidos. Ele indica, portanto, a sustentabilidade
do estilo de vida de indivíduos, produtos e serviços, organizações, setores industriais,
vizinhanças, cidades, regiões e nações. Os seus relatórios indicam que as populações
tecnologicamente avançadas, em geral, têm PE maiores do que as subdesenvolvidas.
Lançado em 2006 pela New Economics Foundation (NEF), o HPI mede a eficiência
com a qual os países convertem seus recursos naturais em bem-estar para os seus
cidadãos (MARKS et al., 2009). Sendo assim, uma sociedade bem-sucedida é aquela na
qual se pode levar uma boa vida sem custar a Terra. O cálculo do HPI incorpora três
indicadores: a PE, a satisfação com a vida, e a expectativa de vida (LOUETTE, 2007).
O HPI identifica a saúde e a experiência positiva de vida como objetivos humanos
universais, e os recursos naturais como fundamentais aos sistemas humanos
dependentes de insumos, devendo ser utilizado como um indicador a título de progresso
(NEF, 2012). O relatório de 2012 mostrou que dezenas de países de alta renda são
rebaixados consideravelmente no ranking do HPI por suas grandes PE, e apontou as
áreas nas quais os países devem se concentrar as suas políticas (ABDALLAH et al.,
2012).
Bastante utilizado para avaliar tanto realidades a nível global quanto local, IDH foi
proposto em 1990 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento como
ferramenta para mensurar o desenvolvimento econômico e humano, sintetizando quatro
aspectos: expectativa de vida, taxa de alfabetização, escolaridade e PIB per capita
(BRAGA et al., 2004). De acordo com os autores, o IDH visa captar em um único
número uma realidade complexa sobre desenvolvimento humano e privações de
necessidades básicas. Para aprofundar os estudos sobre as realidades a nível local, a
Fundação Getúlio Vargas criou, em 2012, o ISDM (AMORIM; SANTOS; CÂNDIDO,
2008). O indicador abrange as principais dimensões mais prementes nas políticas
públicas e torna possível a comparação do desempenho dos municípios entre si, além da
comparação ao longo do tempo.
3

MÉTODO

Para a realização do estudo, foram avaliadas as dimensões relacionadas à renda,
habitação, educação, trabalho, segurança e saúde, componentes do ISDM. A análise dos
dados do indicador aponta quais são os principais problemas e potencialidade da cidade.
Através de entrevistas e outros levantamentos realizados in loco pode-se entender o
porquê dos resultados, e quais os aspectos que devem ser tratados como prioridade pelas
políticas públicas.
Como algumas das variáveis que compõem as dimensões do ISDM apresentam
diferentes unidades de medidas, sendo algumas positivas (quanto maior o indicador
melhor será índice) e outras negativas (quanto maior o indicador pior será o índice), os
seus valores foram transformados em índices de zero a um, facilitando a compreensão e
comparação dos dados. Seguindo o método de Martins e Cândido (2008), para a
transformação dos dados do ISDM em índices comparativos, foi realizada
operacionalização a partir da Fórmula 1, utilizada quando a relação é positiva, e da
Fórmula 2, quando a relação é negativa.

I
x
m

I = (x-m)/(M-m)

(1)

I = (M-x)/(M-m)

(2)

= Índice calculado para cada Estado e municípios analisados;
= Valor de cada variável em cada Estado ou Município;
= Valor mínimo identificado nessas localidades;
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M

= Valor máximo identificado nessas localidades.

Foram considerados valores mínimos (m) e máximos (M) de cada variável, os valores
extremos obtidos na base de dados do ISDM para os municípios do Rio Grande do Sul.
A partir dos valores extremos e dos de Feliz (x) foram obtidos, então, os índices
comparativos (I) que variam de zero a um. Para classificação e posterior elaboração de
ranking, os valores dos índices foram divididos em quatro níveis, como em estudo de
Martins e Cândido (2008), conforme pode ser observado do Quadro 1.
Quadro 1 – Classificação dos índices
Desempenho

Índice (0 - 1)
0,7501 - 1,000
0,5001 - 0,7500
0,2501 - 0,5000
0,0000 - 0,2500
Fonte: Martins e Cândido (2008).

4

Classificação

Ideal
Aceitável
Alerta
Crítica

RESULTADOS

O relatório do ISDM de 2010 revela uma desigualdade regional em termos
multidimensionais no Brasil. Há uma maior concentração de municípios acima da média
nacional (cerca de 40% do total) na Região Sudeste. No estado do Rio Grande do Sul,
65% dos municípios apresentaram um desempenho acima da média nacional, sendo
Feliz a cidade melhor classificada.
Feliz obteve um ISDM de 6,19 para o ano de 2010. Esse valor é bastante superior à
média do estado (5,55) e do país (4,43), como pode ser observado no Quadro 2. Este
quadro mostra também que a dimensão com maior valor para o Município foi a que
trata da Saúde e Segurança (8,97) e que a dimensão com o pior valor (5,28) foi a da
Habitação, possuindo essa um valor abaixo da média do estado (5,40).
Quadro 2 – O ISDM de Feliz, do Rio Grande do Sul e do Brasil
Local

ISDM Habitação Renda Trabalho Saúde e Segurança Educação

Feliz
RS
Brasil

6,19
5,55
4,43

5,28
5,40
4,39

6,11
5,64
4,55

6,42
5,44
4,25

8,97
5,27
5,02

6,11
5,56
4,62

Fonte: ISDM (2012)

Para melhor entender os resultados das diversas dimensões do ISDM foram, então,
estudadas as sub-dimensões que compõem o indicador, apresentadas no Quadro 3.
Quadro 3 – Dimensões que compõem o ISDM

Código Dimensão

Sub-dimensão

H1
H2
H3
H4

Habitação

Indicador
Proporção de pessoas que vivem em domicílio atendido por coleta de lixo
Proporção de pessoas que vivem em domicílio com energia elétrica de
companhia distribuidora
Proporção de pessoas que vivem em domicílio com acesso à água
canalizada em pelo menos um cômodo
Proporção de pessoas que vivem em domicílio com esgotamento sanitário
do tipo rede geral de esgoto ou pluvial
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H5
H6
R1
Renda
R2
T1_1
T1_2
T2_1
S1_1

Geral

Trabalho

Infantil
Infantil

S1_2
S1_3
S2_1

Saúde
Geral

S2_2

Segurança

S3_1
E1_1
E1_2
E2_1
E2_2
E2_3
E2_4
E2_5

Ensino Infantil

Ensino
Fundamental

Educação

E2_6
E3_1
E3_2
E3_3

Ensino Médio e
Geral

Proporção de pessoas que vivem em domicílio próprio de algum morador
Proporção de pessoas que vivem em domicílio que tem densidade de
moradores por dormitório inferior a 2
Proporção de pessoas com renda domiciliar per capita abaixo da linha de
pobreza
Proporção de pessoas com renda domiciliar per capita abaixo da linha de
extrema pobreza
Taxa de ocupação
Taxa de formalização entre os empregados
Taxa de trabalho infantil
Taxa de mortalidade infantil, por mil nascidos vivos
Mortalidade proporcional por doenças com causas evitáveis de menores de
5 anos
Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer
Proporção das adolescentes (10 a 19 anos) que já tiveram filho
Mortalidade proporcional por doenças com causas evitáveis na população
de 5 a 74 anos
Taxa de homicídio, por cem mil habitantes
Proporção de crianças de 0 a 3 anos que frequentam creche
Proporção de crianças de 4 a 6 anos que frequentam pré-escola
Proporção de crianças de 8 ou 9 anos não alfabetizadas
Proporção de adolescentes de 10 a 14 anos não alfabetizados
Proporção de crianças de 7 a 14 anos que frequentam escola
Proporção de crianças de 7 a 14 anos na série adequada para sua idade
Índice transformado na escala Ideb de proficiência Agregado para a 4ª
série do EF (5º ano EF)
Índice transformado na escala Ideb de proficiência Agregado 8ª série do
Ensino Fundamental (9º ano EF)
Proporção de crianças de 15 a 17 anos que frequentam escola
Proporção de jovens de 15 a 17 anos não alfabetizados
Proporção de indivíduos com mais de 18 anos não alfabetizados

Fonte: ISDM (2012)

Para cada indicador, foi calculado um índice de desempenho que permitiu, além de uma
melhor compreensão e comparação dos dados, a classificação do desempenho e o
ranqueamento de prioridades para intervenção, conforme o Quadro 4 e a Figura 1.
Quadro 4 – Índices do município de Feliz
Índices Desempenho Classificação Prioridade

Dimensão

Habitação

Renda
Trabalho

Saúde e
Segurança

Educação

H1
H2
H3
H4
H5
H6
R1
R2
T1_1
T1_2
T2_1
S1_1
S1_2
S1_3
S2_1
S2_2
S3_1
E1_1
E1_2

0,9943
0,9508
0,9954
0,1576
0,5970
0,7901
0,9880
0,9965
0,8508
0,8956
0,9744
0,9776
1
0,7015
0,7554
0,2833
1
0,6283
0,7742

Ideal
Ideal
Ideal
Crítico
Aceitável
Ideal
Ideal
Ideal
Ideal
Ideal
Ideal
Ideal
Ideal
Aceitável
Ideal
Alerta
Ideal
Aceitável
Ideal
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20°
16°
21°
1°
4°
11°
19°
21°
13°
14°
17°
18°
23°
8°
9°
2°
24°
5°
10°

E2_1
E2_2
E2_3
E2_4
E2_5
E2_6
E3_1
E3_2
E3_3

1
1
0,9200
0,6487
0,6580
0,8165
0,5348
1
1

Ideal
Ideal
Ideal
Aceitável
Aceitável
Ideal
Aceitável
Ideal
Ideal

25°
26°
15°
6°
7°
12°
3°
27°
28°

Figura 1 – Gráfico com os índices para as diversas dimensões do ISDM
1
0,75
0,5
0,25
H1
H2
H3
H4
H5
H6
R1
R2
T1_1
T1_2
T2_1
S1_1
S1_2
S1_3
S2_1
S2_2
S3_1
E1_1
E1_2
E2_1
E2_2
E2_3
E2_4
E2_5
E2_6
E3_1
E3_2
E3_3

0

Habitação

Renda Trabalho Saúde e Segurança

Educação

Os dados apresentados indicam o desempenho de cada sub-dimensão e quais devem ser
as prioridades das políticas públicas. Na sequência, foi realizada a análise de cada
dimensão considerando os principais índices observados, os dados disponibilizados pelo
IBGE Cidades (2013) e as informações levantadas in loco.
4.1

Habitação

Conforme apresentado, a dimensão da Habitação foi a que apresentou o pior
desempenho na cidade de Feliz devendo, portanto, ser prioridade das políticas públicas.
O Quadro 4 mostra que a sub-dimensão que trata dos sistemas de esgoto das residências
(H4), foi o único com desempenho considerado crítico.
De acordo com os dados do IBGE Cidades (2013), existe uma grande parcela da
população vivendo em condições sanitárias inadequadas, muitas ainda utilizam valas,
sem fossa séptica e sumidouro. A engenheira Buchweitz (2013) confirma que
atualmente os sistemas de esgoto utilizados são predominantemente de fossa e filtro ou
sumidouro. Na zona rural, aonde vive 24% da população, utiliza-se o sistema de
sumidouro e valas de infiltração, sendo estes de responsabilidade dos proprietários. Na
zona urbana, o sistema de fossa e filtro é o mais utilizado, e a rede canalizada leva o
esgoto para o Rio Caí. O lançamento de esgotos in natura à rede pluvial contamina os
corpos hídricos e possibilita a ocorrência de doenças e enfermidades de veiculação
hídrica ameaçando a saúde da população. De acordo com a engenheira, não existe
nenhuma companhia atendendo nem a rede pluvial nem a cloacal de esgoto do
município. Entretanto, a prefeitura está em negociações com a Companhia
Riograndense de Saneamento (CORSAN), para passar, mediante contrato de concessão,
a responsabilidade destes serviços à mesma.
A outra sub-dimensão que não apresentou desempenho ideal, é a que trata do percentual
de pessoal que vive em domicílio próprio (H5). Acredita-se que isso seja consequência
do baixo rendimento nominal per capita e da distribuição desigual da renda.

3194

4.2

Renda

Apesar de a dimensão da renda ter um desempenho considerado como ideal, alguns
problemas foram identificados. A cidade ainda deve buscar soluções para reduzir a
pobreza (R1) cuja incidência é de 15,95%. O rendimento nominal mediano per capita
no município é de R$ 655,00, na Zona Rural e R$ 765,00 na Zona Urbana. Analisando
os dados do IBGE Cidades (2013) sobre os rendimentos nominais mensais da população
de Feliz, percebe-se que um elevado percentual da população (aproximadamente 43%)
ganha menos do que um salário mínimo. Estes valores indicam uma má distribuição de
renda.
O Índice de Gini mede o grau de concentração de renda em um determinado grupo com
valores entre zero, correspondente à completa igualdade de renda, e um, correspondente
a total desigualdade. O valor para Feliz é de 0,4, estando bastante inferior a média do
estado (0,59) e a do país (0,4). Se compararmos o índice com o do município de
Trabiju/SP, considerada a cidade com melhor ISDM, ou com o de São Vedelino/RS,
classificada em primeiro lugar na dimensão renda do ISDM, ambas as cidades com 0,35
de valor no Índice de Gini percebemos, novamente, que a renda de Feliz deveria ser
mais bem distribuída para que houvesse um melhor desempenho geral.
A respeito da pobreza subjetiva, que se apoia no sentimento de impotência e exclusão
social, Feliz tem um percentual de 10,79%, bastante inferior ao da pobreza financeira
real da cidade, que é de 15,95%. Essa diferença mostra que apesar da baixa renda e da
sua distribuição desigual, ainda há um grande percentual da população pobre que não se
sente impotente e excluído da sociedade. Isso se deve ao fato de o percentual da
população em extrema pobreza (R2) ser zero, e às características específicas da cidade
como, por exemplo, a presença de hortas nas residências.
4.3

Trabalho

O desempenho de Feliz nesta dimensão foi considerado ideal. Como se pode observar
no Quadro 4, a taxa de desempregados na cidade (T1_1) é pequena, e a de trabalho
infantil (T2_1) é ainda menor. Acredita-se que a dimensão do trabalho tenha um valor
alto em consequência de outra dimensão, a educação que, de acordo com Bublitz
(2011), é o principal alvo das políticas públicas. Grande parte da população adulta
consegue emprego dentro e fora da cidade, pois teve acesso à educação e as crianças
não trabalham, pois estudam.
4.4

Saúde e Segurança

A dimensão que trata da saúde e da segurança foi a que apresentou o melhor
desempenho no ISDM da cidade de Feliz, apesar de algumas das suas variáveis (S1_3 e
S2_2) apresentarem desempenhos ruins, como mostrou o Quadro 4. Considerada como
ideal, a taxa de mortalidade infantil (S1_1) no município de Feliz é 7,46, estando
bastante abaixo tanto da média do estado (11,17) quanto da média das 10% melhores
classificadas (11,21).
A mortalidade proporcional por doenças evitáveis em crianças com menos de cinco
anos (S1_2) também é ideal, com valor igual a zero, assim como o percentual de
adolescentes até 19 anos que já tiveram filhos (S2_1). Acredita-se que isso seja
consequência da boa escolarização da população e, principalmente do programa de
saúde da família.
O índice de nascidos vivos com baixo peso ao nascer (S1_3), não apresenta um
desempenho ideal. Isto é consequência, principalmente, da má distribuição de renda e
dos baixos salários de quase metade da população. O outro índice que não apresenta
desempenho satisfatório nesta dimensão é o que trata do percentual de mortalidade
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proporcional por doenças com causas evitáveis na população de 5 a 74 anos (S2_2).
Este índice foi classificado como alerta tendo o segundo pior desempenho entre as subdimensões consideradas no estudo, apesar de o seu percentual (71,67) ser bastante
abaixo da média do estado (77,17) e das cidades mais bem classificadas (74,95).
Para reduzir o percentual de mortes por causas evitáveis, seria importante aumentar o
atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), que conta com apenas quatro unidades.
Além disso, analisando os dados do IBGE Cidades (2013) sobre as principais causas de
morte, também se percebe que muitas mortes poderiam ser evitadas se houvesse um
nível maior de especialização médica na cidade. Se a medicina na cidade fosse mais
desenvolvida o percentual de mortes cujas causas são desconhecidas (28%)
provavelmente seria menor.
Sobre a segurança, o ISDM considera apenas a taxa de homicídios por cem mil
habitantes (S3_1). Na cidade de Feliz este valor é zero, sendo o índice da dimensão
considerado ideal, desta forma. Acredita-se que a cidade seja bastante segura em função
da boa educação da população e, também, da baixa taxa de desemprego.
4.5

Educação

O ISDM da cidade, na dimensão da educação (6,11), é bastante acima da média do
estado do Rio Grande do Sul (5,56) e do país (4,62), conforme o quadro 2.
De acordo com o senso de 2010 do IBGE, a cidade de Feliz é a primeira no ranking da
alfabetização brasileira (E2_1 e E2_2), e possui apenas 97 pessoas com mais de 15 anos
não alfabetizadas (E3_2 e E3_3). Estes dados fazem com que o município apresente um
índice de satisfação na educação de 80% por parte dos moradores, segundo pesquisa
realizada pela Prefeitura em 2013. Acredita-se que este resultado seja influenciado por
fatores históricos e culturais como, por exemplo, o pequeno porte da municipalidade,
que aproxima o poder público da comunidade, e a colonização europeia, que
tradicionalmente valoriza a educação.
O prefeito Cesar Luiz Assmann afirma que a educação é prioridade nos investimentos.
Os recursos na área ultrapassam 25% do orçamento. Os professores são valorizados, e
uma politica de qualificação é estimulada. Os programas de esporte, lazer e ensino
garantem atividades que envolvem mais 2.300 pessoas. Oficinas de futebol, entre outras
e cursos de idiomas são oferecidos gratuitamente a toda a população (BUBLITZ, 2011).
Apesar disso, como pode ser observado no Quadro 9, algumas variáveis que compõem a
dimensão educação não apresentam um desempenho ideal. A Proporção de crianças
com até três anos que frequenta creche (E1_1) é extremamente baixa, pois a prefeitura
não está conseguindo suprir a demanda local.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme mostrou a pesquisa, indicadores são ferramentas importantes para a
promoção do desenvolvimento e da sustentabilidade nas nações, estados e municípios.
Neste contexto, o ISDM é conveniente por observar diferentes áreas do
desenvolvimento e, ao mesmo tempo, fornecer uma medida sintética de bem-estar.
Contribui para a formulação de políticas públicas e para melhor informar a sociedade
sobre as condições de vida em um determinado local. Quanto mais heterogêneas forem
as diferenças de um local, mais importante é a abordagem de múltiplos fatores.
O estudo de caso mostrou que, apesar do bom desempenho nos indicadores de
educação, IDH e ISDM, o município de Feliz ainda precisa melhorar em muitos
aspectos. A principal dimensão do ISDM que precisa ser melhorada para aumentar a
sustentabilidade e o desenvolvimento local é a da habitação. A sua melhoria está
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diretamente relacionada à necessidade de implantação de um sistema de esgotamento
sanitário. Como a prefeitura já está em negociação com a CORSAN para isso, acreditase que em breve o desempenho desta dimensão melhore. Também deverá contribuir
para esta melhora o Plano Municipal de Saneamento Básico, recentemente criado pela
Prefeitura, que prevê a criação de projetos de educação ambiental para conscientizar a
população a respeito da importância da implantação de um sistema de esgotamento
sanitário e necessidade da participação popular para o sucesso do mesmo.
Com relação à renda, constatou-se que o problema está, principalmente, na sua má
distribuição, o que faz com que um percentual muito grande da população receba menos
do que o salário mínimo. Acredita-se que, para que este cenário melhore, deva-se
investir na qualificação profissional e incentivar a criação de empresas de pequeno
porte. Para estimular a criação de empregos, seria interessante o desenvolvimento de
uma Política Tarifária de Incentivo Fiscal.
A melhora no trabalho e na renda também resultaria em melhora a saúde reduzindo, por
exemplo, a taxa de baixo peso ao nascer das crianças. Verificou-se que a cidade precisa
ampliar o número de unidades de atendimento do Sistema Único de Saúde e buscar a
qualificação do serviço através de uma maior especialização da medicina. Com isso,
muitas mortes poderiam ter as suas causas esclarecidas e até serem evitadas.
Apesar de a educação ser prioridade nos investimentos da prefeitura e de ela já ter
obtido o título de município mais alfabetizado no Brasil, observa-se que ela ainda
apresenta carências e que precisa melhorar em todos os níveis. È importante lembrar,
ainda, que as melhoras na educação acarretam em melhoras nas demais dimensões.
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RESUMO
A construção civil é considerada como uma das atividades que consome uma grande quantidade de
energia. Destaca-se o setor residencial, que utiliza o equivalente aos setores comercial e público juntos,
em todas as fontes de energia, envolvendo desde a energia para a produção de materiais e componentes,
como a energia utilizada na fase de uso do ambiente construído. Práticas de ações voltadas à economia e
da construção, desde a fase de projeto, até a execução são muito oportunas, tendo em vista a atual crise
energética que o país vem enfrentando. Esse artigo investiga a relação entre compacidade de prédios de
empreendimentos de habitação de interesse social (EHIS) com o montante de energia incorporada (EI) e
emissões de dióxido de carbono (CO2) dos materiais de construção. Entendendo EI como o montante
energético utilizado para a produção de determinado produto e ponderando o CO2 como um dos
principais gases colaboradores do efeito estufa. Ao todo foram calculados os montantes de EI de cinco
prédios de EHIS, considerando áreas similares e o mesmo sistema construtivo de alvenaria estrutural de
blocos cerâmicos. A variável do estudo consistiu no índice econômico de compacidade dos prédios, que
mudou conforme a configuração geométrica dos mesmos. Os resultados mostram que quanto maior a
compacidade dos prédios, menor a quantidade de EI e emissões de CO2, chegando a diferença de 20%
para EI e 21% para emissões de CO2 entre os 5 projetos analisados.
Palavras-chave: Projeto, Empreendimento habitacional de interesse social, Índice econômico de
compacidade, Energia Incorporada, Emissões de CO2.

ABSTRACT
The civil construction is considered as one of the activities that consume a lot of energy. The residential
sector is highlighted because it uses the energy equivalent of the commercial and public sectors together,
considering all energy sources, such as the energy to produce materials and components, and also the
energy used in the use phase of the built environment. Practices of actions aimed to the economy of
construction, from the design phase to execution are very timely, given the current energy crisis that the
country is facing. This paper investigates the relationship between compactness of buildings from
ventures of social interest housing, with the amount of embodied energy (EE) and dioxide carbon
emissions (CO2) of building materials. Understanding EE as the amount of energy used for the
production of certain product and considering CO2 as a leading contributor of greenhouse gases. Five
buildings had the amount of EE calculated, considering similar areas and the same constructive system of
structural masonry with ceramic blocks. The variable of the study consisted on the economic index
compactness of the buildings, which changed according to the geometrical configuration of the same. The
results show that the higher is the compactness of the buildings, the lower is the amount of EE and CO2
emissions, reaching the divergence from 20% to 21% for EE and CO2 emissions, between the five
projects analyzed.
Keywords: Design, Social housing design, Economic index of compactness, Embodied energy, CO2
Emissions.

3199

1

INTRODUÇÃO

A matriz energética brasileira possui 45,3% da produção proveniente de fontes como
recursos hídricos, biomassa e etanol, além das energias eólica e solar, sendo as usinas
hidrelétricas responsáveis pela geração de mais de 75% da eletricidade do País
(BRASIL, 2014). Contudo, embora a matriz energética seja de fonte renovável e limpa,
é recorrente a preocupação em reduzir o consumo de energia do Brasil (PAULSEN;
SPOSTO, 2013). Períodos de falta de chuva aliados ao aumento no consumo de energia
e falta de investimentos no setor tem sido apontados como causas dos recentes apagões
ocorrido nas diferentes regiões do país. A crise energética se tornou assim, um tema de
suma importância e urgência, com presença marcante na pauta atual de discussão no
país.
Tanto a indústria da construção como o ambiente construído são considerados duas
áreas chave para o desenvolvimento sustentável na sociedade e apresentam papel
essencial para o desenvolvimento de tecnologias mais limpas e enxutas (HALLIDAY,
1997 apud LOBO et al., 2010). Na lista das 10 atividades consideradas maiores
consumidoras de energia do país estão seis da construção civil (LOBO, SANTOS,
TAVARES; 2010). Entre os setores diretamente ligados à construção civil, destaca-se a
importância do setor residencial em termos energéticos, por consumir o equivalente aos
setores comercial e público juntos, em todas as fontes de energia (BRASIL, 2005).
Esse maciço consumo energético da construção civil, cria oportunidades para se pensar
em gestão e planejamento para avaliação ambiental, envolvendo desde a energia para a
produção de materiais e componentes, como a energia utilizada na fase de uso do
ambiente construído. A prática de ações voltadas à desmaterialização da economia e da
construção, que envolvem medidas eficientes por parte dos profissionais desde a fase de
planejamento, projeto, até a execução. Ou seja, construir mais usando menos materiais,
reduzindo a pressão sobre a natureza e o volume de material nos aterros, sem aumentar
outros impactos ambientais (WEINSTOCK, 2000; AGOPYAN e JOHN, 2011).
O projeto é um dos elementos fundamentais do processo de produção no setor da
construção, sendo o elemento indutor da racionalização da construção, da qualidade do
produto final e de sua sustentabilidade, pois é na fase de projeto que o produto é
concebido e os materiais e as técnicas construtivas são especificados (CARVALHO;
SPOSTO, 2012). Como resultado da escolha dos materiais e forma definida tem-se o
impacto ambiental, podendo citar: o consumo de materiais, energia incorporada,
emissões de CO2 (SCHNECK, 2013) e geração de resíduos (DIAS, 2013).
Nos últimos anos o segmento de habitação de interesse social tem recebido grandes
investimentos do Governo Federal, na busca para redução do alto déficit habitacional
que o país enfrenta há décadas. De acordo com dados disponibilizados pela CEF (2011)
entre os anos de 2003 até dezembro de 2010 foi realizada a contratação de um milhão e
cinco mil unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV), sendo 936,5 mil pela Caixa Federal, com estimativa de chegar até o final de
2014 a 2 milhões de casas e apartamentos construídos.
Brandão (2006) aponta a necessidade de mais pesquisas focadas na fase de projeto de
EHIS, considerando que parte das plantas consideradas típicas nesse segmento não
configuram arranjos com os melhores índices de conforto, além de apresentarem baixo
nível de construtibilidade e qualidade ao usuário. Heineck e Fernandes (2004) salientam
que a análise de projetos pode ser direcionada a diversos aspectos de ordem qualitativa:
a estética, a geometria funcional, a geometria morfológica, a construtibilidade e a
racionalidade. Esses aspectos, perante as decisões tomadas na fase de projeto, podem
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ser correlacionados a impactos ambientais (SCHNECK, 2013). Assim emerge uma
demanda por traçar um paralelo entre a eficiência geométrica dos arranjos físicos
propostos com os aspectos ambientais envolvidos enquanto os EHIS estão sendo
concebidos.
Tratando-se de habitação de interesse social, os parâmetros dimensionais são limitados
pela relação direta que estabelecem com o custo da construção, um importante requisito
neste segmento. Segundo Mayer (2012), mantendo-se constante o tipo e qualidade do
material empregado, uma das formas de parametrizar o custo da construção está
diretamente relacionado com a sua compacidade: quanto mais compacta a construção,
menor o seu custo. Onde, a diminuição do custo se dá pela menor necessidade de
materiais.
A compacidade do prédio pode ser representado pelo índice de compacidade definido,
por Rosso (1978), pela relação percentual que se estabelece entre o perímetro de um
círculo de igual área do projeto e o perímetro de paredes exteriores do projeto (Equação
1), definido na década de 70, pelo Building Performance Research Unit da
Universidade escocesa de Strathclyde.

IC =

2 Ap.π
x100
Pp

Onde:
IC = índice de compacidade;
Ap = superfície do projeto;
Pp = perímetro das paredes exteriores do projeto.

(1)

A partir de uma revisão feita por Mascaró (2010), o índice teve incorporado o número
de arestas e perímetros curvos de fachadas, em função do maior custo de execução
destes, passando à denominação atual de Índice Econômico de Compacidade (IeC),
conforme Equação 2.

IeC =

2 Ap.π
x100
Pep

Onde:
IeC = índice econômico de compacidade;
Ap = superfície do projeto;
Pep = perímetro econômico do projeto.

(2)

O valor do Pep da Equação 2 é calculado separadamente pela fórmula da Equação 3,
sendo que é este valor que difere o IeC do IC, devido a ponderar arestas e curvas no
perímetro.

Pep = Ppr +1, 5Ppc +

nA
2

Onde:
Pep = perímetro econômico do projeto;
Ppr = perímetro das paredes exteriores retas;
Ppc = perímetro das paredes exteriores curvas;
nA = número de arestas das fachadas.

(3)

O objetivo deste artigo é investigar a relação entre compacidade de prédios de EHIS
com o montante de energia incorporada (EI) e emissões de CO2 dos materiais de
construção. Entendendo EI como o montante energético utilizado para a produção de
determinado produto, desde a extração, distribuição no mercado até sua destinação final
(GAUZIN-MÜLLER, 2002) e ponderando-se o CO2 como um dos principais gases
colaboradores do efeito estufa.
Esta artigo apresenta resultados parciais de uma Dissertação de Mestrado que está em
desenvolvimento no âmbito de um projeto de pesquisa realizado com fomento do
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MCTI/CNPq/MCidades, Chamada 11/2012, e tem como título: “Projetos de
Empreendimentos de Habitação de Interesse Social: conjunto de indicadores para
avaliação do desempenho urbano, ambiental e quesitos de habitabilidade”.
2

MÉTODO DE PESQUISA

O método empregado no estudo utilizou como estratégia de pesquisa os estudos de caso,
tendo como objeto de estudo: projetos arquitetônicos de EHIS construídos no Rio de
Janeiro e São Leopoldo, além de um caso proposto por Schneck (2013). O critério de
escolha dos projetos foram programas, áreas e número de pavimentos semelhantes,
considerando para todos o mesmo sistema construtivo, de alvenaria estrutural com
blocos cerâmicos. Assim, a variável dependente do trabalho foi a compacidade dos
prédios, buscando-se configurações geométrica distintas. As etapas da execução
encontram-se sintetizada no delineamento da pesquisa demonstrado na Figura 1.
Figura 1 – Delineamento da Pesquisa
Etapa

Ferramenta e/ ou
fonte de Pesquisa

O desenvolvimento da pesquisa iniciou (etapa 1) nos estudos de caso, ao todo foram
analisados projetos arquitetônicos de cinco EHIS, sendo que quatro deles pertencem ao
Programa Minha Casa Minha Vida. Três são empreendimentos construídos na cidade do
Rio de Janeiro - RJ (no estudo denominados P2, P3 e P4) e um situado na cidade de São
Leopoldo - RS (denominado P1). Já o último pertence ao estudo de caso utilizado por
Schneck (2013) e consiste numa simulação com base no P1, projeto localizado em São
Leopoldo, onde o tipo arquitetônico do prédio foi alterado a fim de aumentar o IeC.
Esse projeto é utilizado como base de comparação nos estudos, sendo denominado P5.
O Quadro 1 apresenta as características dos projetos analisados nessa pesquisa.
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Quadro 1 – Síntese dos projetos
Planta baixa do pavimento tipo (sem
escala)
P1

Pavimentos

Área edifício
(m²)

5 pavimentos

1.020,00

204,00

1.058,32

209,40

1.028,28

204,57

851,11

209,78

Área pav.
tipo (m²)

Térreo + 4 tipo

(RS)

5 pavimentos
P2

Térreo + 4 tipo

(RJ)

5 pavimentos
P3

Térreo + 4 tipo

(RJ)

4 pavimentos
P4

Térreo + 3 tipo

(RJ)

5 pavimentos
P5

Área
ponderada
para 5 pav:
1.049,37
1.020,00

204,00

Térreo + 4 tipo

A partir das características dos cinco empreendimentos analisados observa-se que os
cinco possuem 4 apartamentos por pavimento, tanto no térreo como no pavimento tipo.
Quatro dos cinco projetos possuem 5 pavimentos, exceto o P4 que possui apenas 4
pavimentos, vale destacar que o P4 para parâmetros de comparação de quantitativos de
materiais e emissões foi considerado como 5 pavimentos (área 1.049,37m²). Importante
salientar também que no P2 e P4 os apartamentos possuem sacadas privativas, que estão
contempladas no computo da área total do pavimento. Já quanto a área do pavimento
tipo, há variação entre 204,00 m2 e 209,78 m2, o que significa um intervalo de 5,78 m2.
A primeira atividade realizada consistiu em quantificar o consumo de materiais
necessários para a construção e calcular o índice econômico de compacidade (IeC) de
cada um dos cinco projetos. Onde, os projetos dos empreendimentos, disponibilizados
pela Caixa Econômica Federal e o projeto simulado por Schneck (2013), foram
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modelados no software Revit Autodesk, programa com a tecnologia BIM (Building
Information Modeling).
A partir dos dados do programa, foi gerada uma lista de materiais e seus respectivos
quantitativos (em quilogramas), estruturada conforme as etapas de obra, baseada na
estrutura do quantitativo do P1, tendo em vista que no estudo de Schneck (2013) o
quantitativo foi a partir do empresa construtora do projeto. Sendo ponderadas algumas
considerações sobre os materiais: (a) para alguns materiais que não se obteve as
quantidades no Revit, foram extrapoladas comparações com quantitativo de P1; (b) para
os serviços preliminares foram considerados os mesmos valores para os 5 projetos,
tendo como base P1; (c) foram excluídos do cômputo os materiais referentes a
esquadrias, instalações elétricas, instalações hidráulicas e pinturas. Posterior a isso, os
materiais iguais foram agrupados para facilitar a inserção deles no programa a ser
utilizado na etapa subsequente.
A partir do quantitativo dos materiais, parte-se para a Etapa 2, que consiste na análise
dos impactos ambientais dos 5 projetos, quanto à energia incorporada e emissões de
CO2, em função dos materiais empregados e respectivas quantidades. Atividade
realizada com auxílio do software CES Selector, que viabiliza uma análise detalhada
dos impactos ambientais de produtos ao longo do seu ciclo de vida, com a ferramenta
Eco Audit Tool, onde foram selecionados os materiais na base de dados do programa e
inseridas as quantidades de cada um deles. Para os materiais que não constavam na base
de dados do programa, foi utilizado o módulo Constructor, que permite a
personalização da base de dados, possibilitando inserir características próprias dos
estudos analisados e especificações locais, para posterior inclusão no Eco Audit Tool.
Para suporte a esses materiais da nova base de dados, foram considerados também como
base os valores de EI e emissão de CO2 dos materiais de construção das pesquisas de
Tavares (2006) e Lobo, Santos e Tavares (2010).
Após a obtenção dos dados de consumo de EI e emissões de CO2 dos projetos em
estudo, na Etapa 3, foram montados gráficos para comparar os resultando, sendo
relacionado o IeC resultante das decisões de projeto quanto ao tipo arquitetônico, ao
consumo de EI e emissões de CO2.
3

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os IeC de cada um dos cinco projetos são apresentados no Quadro 2, calculados a partir
da Equação 2, onde apresentam variação de 49,40 (P1) até o maior índice de 72,12 (P5).
Quadro 2 – IeC dos Projetos

IeC

P1

P2

P3

P4

P5

49,40

54,44

62,71

64,21

72,12

Quanto a energia incorporada e emissões de CO2 temos os gráficos apresentados
respectivamente na Figura 2 e Figura 3, onde estão apresentados de ordem decrescente
de energia incorporada/ emissão de CO2, gráfico gerado pelo software CES Selector.
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Figura 2 – Estimativa de EI dos cinco projetos

Figura 3 – Estimativa de emissões de CO2 dos cinco projetos

Tanto para estimativa de EI quanto emissões de CO2 o projeto com maior impacto
ambiental foi o P1 considerando os aspectos analisados, sendo utilizado como
parâmetro de comparação para os demais projetos. Assim, a partir dele tem-se a redução
quanto a EI de 4% para P2, 9% de redução para P3, 15% para P4 e 20% para P5 e
quanto as emissões de CO2, ao comparar os projetos com P4 tem-se: redução de 3%
para P2, 7% para P3, 14% para P4 e 21% para P5.
Traçando-se um paralelo entre os dados de EI e IeC, como se observa na Figura 4, e
também entre emissões de CO2 e IeC, demonstrado na Figura 5, quanto maior o IeC
menor o impacto ambiental tanto de EI como emissões de CO2.
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Figura 4 – Relação entre EI e IeC

Figura 5 – Relação entre emissões de CO2 e IeC

4

CONCLUSÃO

Entre os projetos analisados, comparando-se os que possuem respectivamente o menor
e o maior IeC, de 49,4 (P1) e 72,12 (P5), obteve-se uma redução de 20% quanto a EI do
P1 para P5 e redução de 21% para emissões de CO2 em comparação a P1, considerandose a influência dos materiais e quantidade empregada dos mesmos. Desta forma,
confirmando o pressuposto de que o aumento do IeC reduziria os impactos ambientais
através dos quesitos analisados.
Salienta-se, que decisões de projeto com relação a forma do tipo arquitetônico,
relacionadas a compacidade do projeto, causam reflexos diretamente relacionados a
impactos ambientais, tanto quanto a energia incorporada quanto as emissões de CO2 dos
materiais empregados no projeto.
Vale destacar que são necessárias maiores aprofundamentos na pesquisa bem como a
ponderação de outros aspectos como o transporte dos materiais e investigação de outras
técnicas construtivas, o que está em desenvolvimento na dissertação de mestrado já
citada anteriormente.
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RESUMO
As catástrofes naturais, os conflitos sociais, políticos e principalmente os de cunho econômicos, são
eventos que sempre estiveram presentes na história da humanidade. Diante do presente cenário, este
artigo tem como objetivo apresentar metodologia de projeto com soluções construtivas para uma proposta
de habitação de emergência utilizando o bambu como material predominante. O bambu é um recurso
renovável, perene e tropical, cresce rapidamente e possui um grande potencial agrícola, protege o solo,
sequestra carbono e ainda, combinado com outras madeiras, pode ser usado em reflorestamento, na
recomposição de matas ciliares e como regenerador ambiental. A coordenação modular e a restrição na
utilização de alguns materiais foram condicionantes para o desenvolvimento do projeto. Este artigo foi
caracterizado como experiência didática com objetivos exploratórios e práticos. Em todas as etapas do
desenvolvimento do projeto houve a preocupação com a facilidade de montagem/desmontagem, além da
durabilidade da construção, para possível utilização do módulo emergencial por longos períodos. Através
deste processo de projeto, visualiza-se que é possível construir uma edificação de baixo custo com
rapidez e facilidade na execução utilizando o bambu.
Palavras-chave: Habitação de emergência, Construção em bambu, Coordenação modular, Sistemas
construtivos.

ABSTRACT
Natural disasters, social conflicts , political and especially economic nature, are events that have always
been present in human history. Given this scenario, this paper aims to present design methodology with
constructive solutions for a proposed emergency housing using bamboo as the predominant material.
Bamboo is a renewable, perennial and tropical resort , grows quickly and has great agricultural
potential, protects the soil, sequesters carbon and, combined with other woods can be used in
reforestation, the restoration of riparian forests and how environmental regeneration. The modular
coordination and restraint in the use of some materials were constraints to the development of the
project. This article was featured as didactic and practical experience with exploratory objectives. At all
stages of project development were concerned with the ease of assembly / disassembly, plus the durability
of construction, for possible use in the emergency module for long periods. Through this design process,
it displays that it is possible to construct a building of low cost speed and ease of application using
bamboo.
Keywords: Emergency housing , bamboo construction , modular coordination , Construction systems.

1

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, constantes desastres naturais vêm ocorrendo no mundo todo. No
Brasil, este fenômeno também tem sofrido um aumento significativo a partir da década
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de 1970. A população desalojada muitas vezes é relocada para abrigos coletivos
improvisados devido à rapidez dos fatos. Em alguns casos, são transladadas para locais
também provisórios, mas que possam acomodar as famílias com mais privacidade, por
um período de tempo maior, até que retornem a suas casas, ou a outro local definitivo.
Além de uma resposta rápida para atender as vítimas, uma solução com baixos custos
para prestar essa assistência também deve ser incorporado às ações, inclusive pela
frequência destes fenômenos. A utilização de materiais naturais locais e que podem ser
reaproveitados pode ser uma solução para atender as duas premissas, rapidez e baixo
custo. Entre os materiais naturais de fácil produção, fácil manuseio, e com baixo custo
agregado, destaca-se o bambu.
No Brasil, a forma mais utilizada do bambu na construção é a natural, mas ainda,
segundo PEREIRA (2008), pode ser encontrado de outras formas, como:
•

Reforço de concreto pelo bambu - o bambucreto;

•

Placas cerâmicas armadas com bambu, compósito à base de cimento e bambu
particulado - o biokreto, utilizado na confecção de telhas, pisos e placas para
calçadas e blocos vazados,

•

Painéis de bambu laminado colado - BLC,

•

Chapas de partículas de bambu,

•

Chapas de partículas de bambu e resina poliuretana,

•

Compósito bambu-resina-fibra de vidro,

•

Compósito de bambu e resíduos de borracha;

•

Bambu e poliestireno.

Mesmo com a infinidade de usos para este material, a sua utilização ainda é modesta no
Brasil, PEREIRA (2008) relata que aspectos culturais delegam ao bambu um papel
secundário, e aponta outros fatores que contribuem para este fato, entre eles, a
inexistência de normas para a execução de ensaios referentes às características físicomecânicas de algumas espécies do bambu. JANSSEN (2000) apud PEREIRA (2008),
afirma que se forem consideradas as relações resistência/massa específica, tais valores
superam aos das madeiras e do concreto, podendo ser tais relações comparáveis
inclusive ao aço.
1.1

Sistema construtivo e coordenação modular

Estabelecer parâmetros sobre metodologia de projeto é uma tarefa complexa, vários
fatores devem ser levados em consideração, como processo de projeto e o sistema
construtivo a ser utilizado na construção. Conhecer o processo construtivo, desde a
concepção de projeto aos detalhes de encaixe das peças no local, e aplicar este
conhecimento no desenvolvimento do projeto, transforma o projeto em um manual de
construção. Esta metodologia de desenvolvimento projetivo, leva em consideração todas
as restrições e opções que podem influenciar no resultado, como cita KOWALTOWSKI
(2011).
Segundo as normas brasileiras de coordenação modular citadas por PEREIRA (2005)
módulo básico é definido como a distância entre dois planos consecutivos do Retículo
Modular Espacial de Referência, que é de 10 cm por convenção internacional. Portanto,
módulo, é a unidade básica de medida para a coordenação dimensional dos
componentes e das partes da construção.
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Segundo Ribeiro (2002) deve ser considerado alguns fatores na determinação da medida
modular, como:
•

•

•
•

A medida do módulo base deve ter um tamanho grande o suficiente para permitir
uma relação entre as medidas modulares dos componentes e as medidas dos
espaços do projeto;
O módulo base deverá ser pequeno o suficiente para que sua repetição seja
abrangente reduzindo as alterações necessárias para ajustá-los a medida modular
mais próxima e nos espaços previstos em projeto;
A eleição do modulo base deve ser a maior medida possível a fim de
proporcionar uma menor variedade de produtos;
Para facilitar a aplicação, a medida do módulo deverá ser um número inteiro.

No processo projetual para elaboração da habitação de emergência em bambu que trata
este artigo, foram aplicados os conceitos de coordenação modular com o intuito de
agilizar o processo de fabricação dos elementos construtivos, bem como o processo de
montagem da própria edificação.
2
2.1

MATERIAIS E MÉTODOS
O projeto da habitação de emergência

A experiência didática da qual foi elaborado o projeto de habitação emergencial em
questão, possuiu como principal condicionante a utilização do bambu como material
predominante, justificado principalmente por ser uma matéria prima de baixo custo e de
fácil manuseio. Além deste material, outros foram disponibilizados para a elaboração do
projeto e se restringiram a: duas chapas de OSB (Oriented Strand Board), conectores
metálicos, uma carcaça de geladeira, cordas, lonas e engradados de cerveja (caixas
plásticas). Para a elaboração do projeto outras condicionantes foram impostas, entre
elas: tal habitação deveria suprir a necessidade de dormir, estar e se alimentar das
vítimas, tendo em vista que as dependências sanitárias seriam coletivas, dispostas em
edificação separada, não contemplada neste experimento.
Para o processo de concepção da unidade emergencial adotou-se como base principal
um módulo composto por meia cana em bambu. Foi executado um protótipo físico deste
módulo de modo a verificar o seu desempenho, funcionalidade, e consequentemente
utiliza-lo como instrumento de experimentação no desenvolvimento do projeto. Na
Figura 01 pode-se visualizar a aparência final deste protótipo, que se mostrou de grande
importância em todas as etapas do projeto, desde a determinação da vedação e estrutura,
até as soluções mais adequadas para as ligações e encaixes.
Figura 01 – Protótipo elaborado para a composição da unidade emergencial.

Fonte: Os autores
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O processo do projeto iniciou-se com elaboração de croquis e perspectivas, dispondo os
ambientes e dimensões. Com relação ao volume proposto optou-se por uma planta baixa
com as dimensões das duas placas de OSB e mesma dimensão para o pé-direito (2,40m
x 2,40m x 2,40m), resultando na unidade básica, podendo ser dormitório, cozinha, sala
ou até mesmo varanda. Esta unidade básica poderá ser repetida e disposta conforme a
necessidade de cada família, possibilitando diversas composições, como ilustram as
Figuras 02 e 03.
Figura 02 – Planta da Unidade Básica de Emergência

Fonte: Os autores

Figura 03 - Composições possíveis através da unidade básica.

Fonte: Os autores
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2.2

O Sistema Construtivo

Estabelecida a volumetria da unidade básica e o módulo em bambu, iniciou-se o
processo de concepção do sistema construtivo. Em todas as etapas do desenvolvimento
do projeto houve a preocupação com a facilidade de montagem e desmontagem, além da
durabilidade da construção, pois apesar de seu caráter emergencial, muitas vezes é
longo o período de uso pelos desabrigados.
Devido a irregularidade e conicidade das peças de bambu, definiu-se portanto material
metálico para os pilares e vigas compondo a estrutura, garantindo uma maior resistência
para a unidade, e o módulo desenvolvido em bambu foi utilizado como vedação,
facilitando os encaixes e ligações.
Como base da unidade básica utilizou-se os engradados de cerveja preenchidos com
brita e concreto, visando à estabilidade e facilidade de montagem e desmontagem da
habitação. Para a vedação foram utilizados os módulos de bambu, tanto para o
fechamento lateral quanto superior. Todos com mesma largura, porém, se diferenciam
no comprimento dependendo da fachada em que for utilizado e também quando
utilizados como portas ou janelas.
No processo de desenvolvimento do projeto e detalhes das conexões, muitas vezes foi
necessário retroceder e fazer alterações, tendo em vista que soluções adotadas após
etapas evoluídas não alcançaram o resultado desejado. Desta forma, para a
determinação das dimensões do módulo base em bambu e conectores metálicos, foi
necessário o desenho do conjunto em planta baixa e elevações, como ilustrado na Figura
04, com o objetivo de validar as soluções adotadas.
Figura 04 – Elevações Unidade de Emergência.

Fonte: Os autores

3
3.1

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Conexões do módulo base

A montagem do módulo base em bambu consiste na junção de uma sequência de meias
canas posicionadas lado a lado, unidos por uma meia cana de travamento fixada no
sentido oposto por parafusos e chapa metálica, como demonstra a figura 05.
A construção de cada módulo exigiu uma fixação própria para unir as meias canas e
manter o módulo estável para depois fixar lateralmente um módulo ao outro formando o
painel de vedação da habitação. A Figura 05, detalha o esquema de montagem e fixação
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do módulo, onde o parafuso atravessa as meias canas travando o módulo base com uma
porca.
Figura 05 - Esquema de construção do módulo base em planta baixa.

Fonte: Os autores

Para a fixação dos módulos, utilizou-se o mesmo ponto de fixação do módulo base.
Com um parafuso mais longo e uma chapa metálica, conecta-se os dois módulos
formando um painel maior, conforme Figura 06. Nota-se na Figura 05 a meia cana que
transpassa o limite do travamento, auxilia no encaixe de um módulo no outro, como um
sistema de macho e fêmea.
Figura 06 - Esquema de construção de encaixe dos módulos-base

Fonte: Os autores

A partir desta concepção de montagem foram desenvolvidos os tipos de módulos de
vedação para atender as variações do projeto, facilidade de montagem e resultado
estético. Adotou-se uma inclinação da cobertura de aproximadamente 15%, resultando
em 6 tipos de módulos, conforme Figura 07. Considerando que os módulos de vedação
já possuem a altura do pé direto da Unidade de Emergência e que existe a necessidade
da desmontagem e aproveitamento posterior das peças, esta solução foi bastante
eficiente para o projeto.
Para as janelas e portas são realizadas adaptações no módulo base. A porta tem a largura
do módulo reduzida devido ao batente e as janelas são recortes no módulo base com
dimensão de 40cm x 60cm. Ambos os módulos das aberturas são dispostos de acordo
com a composição de volume escolhida.
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Figura 07 - Tipos de módulos de vedação da habitação de emergência

Fonte: Os autores

3.2

Conexões do módulo de vedação na base

Para a fixação da base de caixas de cerveja no solo propõem-se o corte do terreno na
cota -17 cm, meia altura dos engradados. Assim a casa fica elevada em torno de 17 cm
(altura de um degrau), facilitando o acesso à habitação e melhorando a fixação da base
no solo. As caixas dos cantos serão concretadas com a forma dos pilares na posição
exata para o encaixe posterior dos pilares metálicos. Nas demais caixas, a brita foi
utilizada para proporcionar estabilidade à base da unidade emergencial.
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Posicionadas estrategicamente uma ao lado da outra, as caixas recebem uma lona e
posteriormente as chapas de OSB formando assim a base da habitação. No ponto de
encontro da chapa de OSB com o módulo de bambu, foi proposto um “rodapé”, uma
chapa metálica com secção “L” presa no ponto de fixação do módulo base para proteger
a madeira (chapa OSB) da possível entrada de água, além de ser o elemento de ligação
dos módulos na base proporcionando estabilidade ao painel de vedação, como mostra a
Figura 09.
Figura 09 - Conexão do módulo na base - detalhe do piso.

Fonte: Os autores

3.3

Conexões do módulo de vedação nos pilares e vigas

As conexões dos módulos de bambu aos pilares são as mesmas utilizadas para unir um
módulo ao outro, representada pela chapa metálica presa ao parafuso longo que une o
módulo ao pilar metálico, como se verifica no detalhe da Figura 10.
Figura 10 - Conexão do módulo no pilar metálico e tipos de pilares

Fonte: Os autores

3.4

Conexões do módulo de vedação na cobertura

Para a conexão dos módulos de vedação ao módulo da cobertura foi utilizada uma chapa
metálica seção “U” com função de viga e de conexão dos painéis na parte superior,
servindo tanto de travamento como de conector entre os painéis e a cobertura, conforme
Figura11. Os conectores são presos por um parafuso e porca, facilmente montados e
desmontados.
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Figura 11 - Fixação dos módulos de vedação nos módulos da cobertura.

Fonte: Os autores

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer de todo trabalho ficou evidente que o bambu, na sua generalidade, é um
material com um alto potencial de aplicabilidade na construção civil, principalmente
para construções emergenciais, sendo muitas vezes subvalorizado, inclusive quando se
dispõe deste recurso como nativo e disponível.
Neste experimento a revisão bibliográfica criteriosa foi uma ferramenta de grande
importância para a determinação das diretrizes e processo de elaboração do projeto da
unidade emergencial. A execução do protótipo físico do módulo de bambu contribuiu
significativamente para o entendimento e elaboração do sistema construtivo proposto,
assim como para o desenvolvimento dos detalhes das conexões e ligações, elementos
chaves na proposta construtiva.
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PROJETO COLABORATIVO PARA PREPARAÇÃO E RESPOSTA
APÓS DESASTRES
BARBOSA, Lara Leite; FAU USP, barbosall@usp.br
RESUMO
Os desastres estão afetando um número cada vez maior de pessoas em todo o mundo. A recorrência
destes eventos tem como consequência uma crescente procura por abrigos temporários pela população
afetada. Durante este período em que ficam desabrigadas, as pessoas adaptam edifícios públicos, tais
como escolas, ginásios e igrejas, para a finalidade de uso como moradia emergencial. Estas apropriações
de espaços inadequados para tal uso causam vários problemas, em uma circunstância na qual as pessoas já
se encontram fragilizadas.
Este artigo propõe como resultados parciais requisitos de projeto para futuras intervenções em abrigos
temporários no Brasil. Confirma a adequação dos requisitos através de justificativas com um estudo de
caso, o Projeto APIS - Banheiros emergenciais após desastres relacionados às chuvas, o qual exemplifica
como o design emergencial pode ser realizado de maneira colaborativa. A pesquisa aborda de forma
inédita um estudo de caso sobre intervenções na cidade de Eldorado, no Vale do Ribeira, envolvendo
pesquisadores, funcionários da prefeitura local e moradores que ficaram desabrigados em inundações
recorrentes no município. Este trabalho vem sendo desenvolvido desde o ano de 2010 junto ao grupo de
pesquisa NOAH- Núcleo Habitat sem Fronteiras, criado e coordenado pela autora do artigo.
O objetivo do artigo é apresentar características-chave para se projetar visando o período imediatamente
após os desastres, incluindo a perspectiva das pessoas que passaram por esta experiência em abrigos
temporários. As coletas de dados foram resultantes de workshops colaborativos inspirados na
metodologia do design thinking, incorporando a abordagem intrinsecamente centrada no ser humano para
a resolução de problemas.
Baseado em dinâmicas que envolvem grupos colaborativos, o processo de projeto é lento e inclusivo, mas
precisa estar preparado para um momento de resposta rápido. O projeto deve fazer sentido e o designer
deve ser proativo e fazer com que as coisas aconteçam.
Palavras-chave: abrigo temporário, desastre, projeto colaborativo.

ABSTRACT
Worldwide disasters are affecting an increasing number of people. The recurrence of these events has
resulted in a growing demand for temporary shelters for the affected population. During this period
people are homeless and adapt public buildings, such as schools, gyms and churches, for the purpose of
use as emergency housing. These appropriations of spaces unsuitable for such use can cause several
problems, in a condition in which people are already fragile.
This article proposes as partial results design requirements for future interventions in temporary shelters
in Brazil. Confirms the adequacy of the requirements through justifications with a case study, The APIS
Project: Post-Disaster Emergency Bathrooms, which exemplifies how the emergency design can be
accomplished in a collaborative way. The research addresses so unprecedented a case study on
interventions in the city of Eldorado, in Ribeira Valley, involving researchers, City Hall employees and
local residents who were left homeless in recurring floods in the city. This work has been developed since
the year 2010 by the research group NOAH- Habitat Center without Borders, created and coordinated by
the author of the article.
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The objective of this article is to present key features for designing with the period immediately after the
disaster, including the perspective of people who have gone through this experience in temporary
shelters. Data collections were a result of collaborative workshops inspired by the methodology of design
thinking, incorporating the intrinsically human-centric approach to problem-solving.
Dynamic-based involving collaborative groups, the design process is slow and inclusive, but need to be
prepared for a fast response time. The project should make sense and the designer should be proactive
and make things happen.
Keywords: temporary shelter, disaster, collaborative design.

1

METAS PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES ATÉ 2015

Entre 18 e 22 de janeiro de 2005 em Kobe, Hyogo, no Japão, foi realizada uma
Conferência Mundial para a Redução de Desastres que resultou em um documento que
estabeleceu prioridades para ação até 2015. Desde então, as Nações Unidas, por meio da
Estratégia Internacional para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR) vem
promovendo o Marco de Ações de Hyogo (MAH), adotado pelo Brasil entre outros 168
países. Este documento fortalece apoios políticos para implementar melhorias nas cinco
principais áreas identificadas:
1-

Governança: quadro organizacional, legal e político;

2-

Identificação, avaliação, monitoramento e alerta precoce do risco;

3-

Gestão do conhecimento e educação;

4-

Redução dos fatores de risco subjacentes;

5-

Preparação para resposta efetiva e recuperação.

Recentemente houve no Brasil a revisão e reestruturação do Sistema Nacional de
Proteção e Defesa Civil, com a aprovação da Política Nacional de Proteção e Defesa
Civil (PNPDEC), instituída pela lei nº 12.608 de 11 de abril de 2012. Pela perspectiva
da lei, as ações são divididas em: prevenção, mitigação, preparação, resposta e
recuperação, sendo que o gerenciamento de riscos e de desastres deve ser articulado
com as políticas setoriais para a promoção do desenvolvimento sustentável.
No Brasil os desastres estão afetando um número cada vez maior de pessoas, dado
confirmado pelo Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, publicado pelo pioneiro
trabalho do Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da
Universidade Federal de Santa Catarina em 2012, o qual compilou eventos históricos
ocorridos entre 1991 e 2010. Os gráficos abaixo demonstram que cerca de 50,34% da
população brasileira é afetada por estiagem e seca, causadas pela redução das
precipitações hídricas por um longo período, sendo o desastre que afeta o maior número
de pessoas no Brasil. No entanto, é o seu oposto, ou seja, as intensas precipitações
hídricas concentradas em um curto período que causam as inundações bruscas, as quais
configuram os desastres que causam mais perdas humanas. Ainda que afetem apenas
29,56% da população, causam o maior número de mortes (43,19%), segundo dados
compilados (CEPED- UFSC, 2012).

Figura 1 – Gráficos de afetados e mortos por tipos de desastres naturais no Brasil.
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Fonte: CEPED UFSC - Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da Universidade
Federal de Santa Catarina. Atlas Brasileiro de Desastres Naturais. Florianópolis: CEPED UFSC, 2012.

As ações relacionadas aos desastres são organizadas segundo o tempo em que ocorrem
com relação ao evento, sendo que esse artigo foca em dois momentos: de preparação e
de resposta. A fase de preparação compreende ações, sejam elas da comunidade, das
instituições governamentais e não governamentais que minimizem os efeitos dos
desastres. Inclui a formação e capacitação de pessoas e a difusão de conhecimentos
científicos e tecnológicos. A fase de resposta propriamente dita é aquela que ocorre
imediatamente após o desastre, com ações de atendimento à população afetada: busca,
salvamento, primeiros socorros e assistência para abrigamento emergencial até o retorno
da normalidade.
Desta forma, as ações que reduzem o risco de desastres e visam construir cidades
resilientes contribuem para o desenvolvimento do novo Marco Internacional a ser
adotada na Terceira Conferência Mundial sobre Redução do Risco de Desastres que será
realizada em Sendai, no Japão em março de 2015.
2

PROJETAR ABRIGOS TEMPORÁRIOS PARA POPULAÇÕES
VULNERÁVEIS

Alguns desafios permeiam a organização dos abrigos temporários no Brasil: carências
na disponibilização das condições materiais, demora para providenciar ações de
reconstrução e dificuldades na gestão do abrigo. “Em termos ideais, a administração do
abrigo temporário deve atender a um conjunto de provisões que se referem à proteção
física, a um local de repouso, à alimentação, ao vestuário, à medicação até que uma
solução duradoura seja implementada pelo Estado” (VALENCIO, N.F.L.S.;
MARCHEZINI, V.; SIENA, M. 2008, p.7).
Aspectos psicossociais muito particulares estão intrinsecamente ligados a esta condição
de estar abrigado temporariamente num local adaptado justamente quando a pessoa se
encontra em um estado emocional muito abalado. No entanto, a questão da
vulneranilidade não trata apenas da crise pessoal do indivíduo após o desastre, mas sim
de uma crise relativa ao contexto social. A intervenção humana sobre o meio de maneira
cada vez mais intensa produz riscos e estes constituem parte de nosso cotidiano. Deixam
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de ser vistos como “acidentes” ou excepcionalidades para serem tratados cada vez mais
como algo normal devido a sua recorrência. Norma Valêncio avalia que o termo “área
de risco” caracteriza um discurso para culpar os mais pobres pela sua incapacidade em
lidar com os perigos que os cercam (MARCHEZINI, 2014).
Entre tantas fragilidades, o projeto de abrigos temporários não deve se limitar à
materialidade do ambiente construído, mas deve reforçar os aspectos simbólicos do
território. A privacidade é um fator que deve ser contemplado, com atenção não
somente aos anteparos visuais, mas também aos elementos auditivos e olfativos. O
compartilhamento de espaços pode ser estudado de forma que seja possível gerenciar a
aproximação dos grupos que possuem mais afinidades ou, se possível, membros da
mesma família. A segurança é outro fator relevante, na medida em que ocorrem atos de
violência como estupros, furtos, agressões, muitas vezes potencializados pelo consumo
de álcool e drogas nos abrigos. Ainda que seja uma solução temporária, o atendimento
não se limita aos aspectos das necessidades humanas básicas. Necessidades subjetivas
como de sentir-se útil e poder ajudar o próximo ou de manter a coesão da família em
uma situação trágica podem ser estimuladas pelo tipo de solução arquitetônica. O
projeto pode prever componentes que possam ser montados pelos desabrigados. Ou
ainda, a proposta pode ter flexibilidade de forma que diferentes layouts reconfigurem o
espaço segundo o número de pessoas que o ocuparão.
3

COLETA COM ESTUDO DE CASO EM MUNICÍPIO AFETADO

Para melhor compreender as especificidades de uma intervenção em abrigos
temporários após desastres escolhemos uma região que sofre com recorrentes eventos
no Estado de São Paulo, uma vez que os pesquisadores se encontram nestas
proximidades. No Vale do Ribeira, região selecionada para a pesquisa, estão os
municípios com os menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) dos Estados
do Paraná e de São Paulo, o que reforça as dificuldades que os governos municipais
possuem para se reestruturar após os desastres.
Desde 2010 que o grupo de pesquisa NOAH- Núcleo Habitat sem Fronteiras, criado e
coordenado pela autora do artigo, em parceria com outras unidades da USP como o
Instituto de Geociências e Escola Politécnica vem realizando workshops colaborativos
inspirados na metodologia do design thinking. As pesquisas destes grupos lidam com as
fases de Preparação, Resposta e Reabilitação e estão inseridas junto ao NAP- Núcleo de
Apoio a Pesquisa CEPED- Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres do Estado de
São Paulo.
Com o objetivo de coletar dados de projeto a partir de fontes não exclusivamente
acadêmicas elaboramos os workshops, nos quais convidamos pesquisadores de outras
faculdades e áreas do conhecimento, funcionários da prefeitura local e moradores que já
haviam ficaram desabrigados em enchentes anteriores. Em 9 de Dezembro de 2011,
conseguimos diagnosticar as necessidades de abrigo de emergência e os pedidos
específicos em situações de desastre relacionado às chuvas das pessoas que participaram
do I Workshop NOAH: Experiência participativa com desabrigados pelas chuvas. A
análise das informações geradas pela reunião dos grupos citados indicou três tipos de
projetos desejáveis: divisórias com fibras vegetais para os abrigos existentes; banheiros
temporários para uso coletivo e estudos de novos núcleos de abrigamento para o período
de desastres. Foi então que no dia 5 de agosto de 2012 na Aldeia Cultural realizamos o
II Workshop “Dinâmica colaborativa para elaboração do projeto em Eldorado”. O foco
das atividades foi direcionado a introduzir a discussão de soluções e verificar a
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aceitação dos participantes quanto ao conceito colaborativo como estratégia que
viabilizará a execução do projeto. Ao longo do ano de 2013 foi feito o desenvolvimento
de projeto preliminar do equipamento escolhido que será um banheiro móvel para dar
apoio aos abrigos existentes. A seleção deste projeto como tema prioritário foi um dos
resultados do II Workshop “Na ocorrência da enchente de agosto de 2011 havia pouca
ou nenhuma disponibilidade de água para higiene pessoal. Quando havia, não era
aquecida para banhos. A falta de privacidade levavam-nos ao desconforto em ações
como vestir-se e arrumar-se” (BARBOSA, L. L.; TAKUSHI, C. Y.; CARLI, L. L. S.;
KAWASAKI, B. C., 2012, p.8).
Durante 2014 está sendo realizada a construção de modelos para estudos em escala e
será o início da prototipagem para que em 2015, finalmente, possamos testar as
propostas com as pessoas que ficam recorrentemente desabrigadas no Vale do Ribeira.
A partir de novembro de 2013 o grupo NOAH- Núcleo Habitat sem Fronteiras passou a
ter o apoio necessário para a execução do protótipo. Este projeto chamado APIS Banheiros emergenciais após desastres relacionados às chuvas foi classificado, em
seleção internacional, entre 6 (seis) universidades finalistas para participar do Programa
Pillars of Sustainable Education criado pela Architecture for Humanity, financiado pela
Alcoa Foundation (http://pillarsofsustainableeducation.org/university-of-sao-paulo).
Trata-se de um programa que apoia projetos universitários baseados em comunidades e
que explorem usos inovativos de materiais sustentáveis e dá subsídios para a sua
construção. Assim, vislumbramos a possibilidade de realizar novos estudos que
verifiquem a usabilidade do banheiro proposto e a sua adequação ao momento após o
desastre.
Figura 2 – Projeto APIS - Banheiros emergenciais após desastres relacionados às
chuvas, em estágio preliminar

Fonte: Arquivos do acervo do grupo NOAH- Núcleo Habitat sem Fronteiras, 2013.
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4

REQUISITOS DE UM PROJETO COLABORATIVO

Inicialmente, para organizar uma proposta de intervenção temporária, cinco questões
principais devem ser abordadas pelo projeto:
“- Quem será servido pelo equipamento? Definir diversidade e quantidade (público);
- Qual o problema a ser resolvido? Definir especificidades segundo a localidade;
- Quanto tempo dura a intervenção? Definir durabilidade, montagem, estocagem e
reutilização;
- Onde será a intervenção? Definir disponibilidade de infraestrutura e adaptações
necessárias para o funcionamento;
- O que será a intervenção? Indicar possíveis soluções” (BARBOSA, L. L.; TAKUSHI,
C. Y.; CARLI, L. L. S.; KAWASAKI, B. C., 2012, p.6).
Ao longo do desenvolvimento do projeto, é necessário estabelecer requisitos que
auxiliem as escolhas a respeito da materialidade, da funcionalidade, da durabilidade, da
construção, do transporte, da manutenção, do conforto e da usabilidade adequadas à
edificação em questão. Após os vários debates realizados nos workshops e seminários
do grupo NOAH, identificamos os seguintes requisitos de projetos para situações após
desastres:
4.1. Materialidade, funcionalidade e durabilidade
-

-

-

-

-

Materiais locais: é recomendável que o projeto prefira o uso de materiais
disponíveis ou produzidos no município ou região. A escolha é benéfica para a
economia local e para o bom funcionamento do edifício, que conta com
manutenção mais rápida dos componentes.
Sustentabilidade: o projeto deve priorizar a redução do consumo de materiais e
energia, considerando o uso de fontes de energia renováveis, reuso e reciclagem
de seus componentes.
Autonomia: é necessário prever a possibilidade de falhas e ausência do
fornecimento de água e energia pela infraestrutura local em situações de crise,
por isso o projeto precisa proporcionar alternativas para sua captação, uso e
armazenamento.
Relação custo-benefício: a relação entre design, produção, transporte, materiais e
vida útil deve estar de acordo com o orçamento disponível e com as
necessidades do município ou local de inserção do projeto.
Durabilidade e resistência: assegurar a resistência de todo o equipamento do
projeto durante uma vida útil de pelo menos três ciclos, permitindo seu uso
durante o desastre, manutenção no período pós-desastre e reutilização nas
próximas situações críticas.

4.2. Construção, transporte e manutenção
-

-

Design modular: se o projeto permitir a multifuncionalidade, conexão e
combinação do equipamento com outros módulos poderá facilitar seu uso e
atender diferentes demandas. A modulação também permite economia na
industrialização dos componentes necessários.
Desmontagem: quando o projeto é desmontável, ele não só permite que o
equipamento seja compactado para transporte ou armazenamento, economizando
espaço e combustível para o deslocamento, como facilita a manutenção ou
substituição das peças.
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-

-

-

Facilidade de construção: o projeto deve ser facilmente construído pelos
usuários finais de forma participativa, exigindo um pequeno número de pessoas
especializadas para montar a estrutura.
Transportabilidade: os materiais não locais devem ser leves e compactos, para
permitir um transporte rápido e eficiente até o município no momento de sua
construção e facilitando a manutenção.
Higiene: é essencial que o projeto seja facilmente limpo e planejado para não
acumular sujeira, principalmente nas áreas contaminadas por epidemias.
Pouca e fácil manutenção: o equipamento deve exigir pouca ou mínima
manutenção de suas peças e estruturas hidráulicas, elétricas e sanitárias durante
o atendimento ou resposta após desastre. Se necessário, a manutenção não deve
exigir muito tempo ou pessoal, sejam eles os próprios usuários ou indivíduos
especializados.

4.3. Conforto e usabilidade
-

-

-

-

-

-

5

Adequação ao local e clima: o projeto deve priorizar a impermeabilidade dos
componentes e peças, devido ao seu uso em lugares afetados pela intensa
umidade proveniente de chuvas e inundações. Devem-se prever conexões
adequadas e funcionais com as redes locais de água, esgoto e eletricidade.
Flexibilidade: a estrutura do projeto pode pressupor um uso durante a
anormalidade (resposta ao desastre) e outro durante a normalidade, de forma que
ambas as funções possam ser rápida e facilmente adequadas conforme a
necessidade da comunidade.
Praticidade: os equipamentos devem ser compactos e fáceis de manusear durante
seu uso e montagem. A ergonomia e técnicas de uso devem propiciar praticidade
no manuseio sem a necessidade de complexas indicações, principalmente na
situação de montagem da estrutura de abrigo temporário.
Segurança: o funcionamento do projeto não pode trazer riscos aos usuários. Para
tanto, as instalações elétricas e hidráulicas devem ser isoladas e os componentes
pensados para proteger aqueles que irão instalá-los. Estes equipamentos devem
ser instalados em locais seguros, longe de áreas críticas ou que possam ser
inundadas.
Conforto: o dimensionamento dos espaços e equipamentos deve ser baseado em
pesquisas sobre ergonomia e incluir diversidades de usuários, como crianças,
grávidas, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. O conforto ambiental,
térmico, acústico e luminoso deve ser levado em conta no projeto e estar dentro
dos padrões existentes tanto durante a anormalidade (resposta ao desastre)
quanto nos períodos de normalidade (se houver uso).
Comunidade local: o projeto deve respeitar a cultura e hábitos locais ao mesmo
tempo em que atende às necessidades da comunidade. Usuários e sobreviventes
dos desastres tem papel fundamental em todas as decisões, por meio dos
workshops participativos. Podem também se envolver no processo de produção
e montagem, gerando um maior acolhimento do produto final pelos usuários.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: PREPARAÇÃO LENTA PARA UMA
RESPOSTA RÁPIDA

Baseado em dinâmicas que envolvem grupos colaborativos, o processo de projeto é
lento e inclusivo, mas precisa estar preparado para um momento de resposta rápido. O
projeto deve fazer sentido para a comunidade que será beneficiada, por isso o designer
deve ser proativo e fazer com que as coisas aconteçam.
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O título APIS vem de apis mellifera, o nome científico da abelha que é por natureza um
inseto colaborativo. Como nesta sociedade cada membro tem a sua tarefa para a
manutenção da colmeia, neste modelo colaborativo cada participante contribui com o
seu melhor, em sua especificidade.
Parte das colaborações pode ocorrer durante o workshop, que possui um formato
preparado para incluir e misturar pessoas de diversas origens e papéis na sociedade.
Destacamos três aspectos que devem ser incluídos no processo de projeto, descritos a
seguir.
5.1

Aspectos da logística humanitária

Aspectos de logística são cruciais para viabilizar o atendimento às necessidades após os
desastres, quando é frequente a destruição de pontes, estradas e formas de acesso ao
local atingido. O Centro de Inovação em Engenharia de Sistemas Logísticos (CISLOG),
grupo de pesquisa criado por docentes dos Departamentos de Engenharia de Produção
(PRO) e de Engenharia de Transportes (PTR) da Escola Politécnica da USP possui entre
suas temáticas a Logística Humanitária. Esta ênfase tem como diferencial o estudo dos
processos e sistemas envolvidos na mobilização das pessoas, recursos, habilidades e
conhecimento para ajudar as pessoas vulneráveis afetadas por desastres. No Projeto
APIS em desenvolvimento, que requer o transporte de um container até uma área
afetada por um desastre, a determinação do maquinário correto e da equipe que
viabilizará o seu funcionamento é vital para a correta instalação do banheiro.
5.2

Aspectos da sociologia dos desastres

É importante destacar que até a década de 1970 o desastre era abordado como um
agente externo. A inclusão dos fatores sociais para melhor perceber este fenômeno foi
proposto por Enrico Quarantelli, um pioneiro da área da sociologia dos desastres. Na
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) o Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais
em Desastres (NEPED) realizou o estudo Representações Sociais dos Abrigos
Temporários no Brasil, de 2006 a 2009. O trabalho do grupo evidencia os conflitos e
dificuldades no cotidiano dos abrigos e alerta para a importância de considerar as
relações existentes neste cenário para que o projeto possa promover melhorias de fato.
Os levantamentos realizados pelo NEPED confirmam a relevância da proposta de um
banheiro móvel, especialmente que possua chuveiros quentes, os quais complementem a
estrutura dos edifícios públicos adaptados que possuem, em geral, um chuveiro para
cada 100 pessoas. “As abrigadas entrevistadas atribuem os locais de banho como
espaços coletivos que não garantem nenhuma privacidade e intimidade, como espaços
deficitários em que precisam adaptar sua rotina e a dos filhos. Representam esses
espaços como locais de horror e com pouca infraestrutura para atender às necessidades
das famílias abrigadas” (MARCHEZINI, 2014, p. 69).
5.3

Aspectos da sustentabilidade

Os impactos positivos que o projeto colaborativo pretende promover podem ser
percebidos nas comunidades onde será inserido, mas também no meio ambiente. Os
materiais e os sistemas construtivos devem contemplar requisitos de sustentabilidade
que tragam melhorias para o local afetado. Desta forma, estabelecer parcerias locais é
uma maneira de incentivar o desenvolvimento de grupos prejudicados pelo desastre. O
Projeto APIS está explorando diferentes usos do material disponível na região estudada:
a fibra de bananeira e de pupunha. Do ponto de vista da sustentabilidade, o uso de
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recursos locais diminui impactos relativos ao transporte e facilita a aceitação do material
por se tratar de algo culturalmente usual para a população.
O impacto econômico dos desastres contabilizado pela agência Estratégia Internacional
para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR) corresponde a U$1.300.000.000, ou
seja, cerca de um trilhão de dólares foram gastos para reparar os danos dos principais
desastres ocorridos no mundo entre 2000 e 2011 (BARBOSA, 2013). Por isso,
incentivar a recuperação econômica dos afetados auxilia não somente a aquisição de sua
nova habitação, mas de sua reinserção no mercado de trabalho, uma vez que há
prejuízos nas atividades comerciais e agrícolas onde ocorre o desastre. A proposta de
utilização e de inovação com materiais locais do projeto APIS pretende contribuir com a
futura capacitação de mão-de-obra local e gerar oportunidades para geração de renda
com a construção de componentes construtivos baseados em fibras vegetais.
Trabalhar com o projeto colaborativo é um fator que aumenta as probabilidades da
proposta ser bem sucedida porque visa garantir o acesso de todos no processo de tomada
de decisão, de forma a preservar a diversidade e a identidade cultural.
AGRADECIMENTOS
Ao Architecture for Humanity e à Alcoa Foundation pelo apoio recebido para a
realização da pesquisa e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP), pelo apoio na divulgação da pesquisa, segundo Processo nº 2014/16362-1.
REFERÊNCIAS
BARBOSA, L. L. Abrigos temporários: para onde vão as pessoas afetadas por situações de
desastres? Revista Glocal- Painel de Geopolítica, Meio Ambiente, Cultura e Matemática
Cotidiana., v. 2 e 3, p. 78-79, 2013.
BARBOSA, L. L.; SAWADA, C. S.; TAKUSHI, C. Y. 1º Workshop NOAH - Experiência
participativa com desabrigados pelas chuvas. Relatório. São Paulo: NOAH/ FAU-USP,
dezembro
de
2011.
Disponível
em:
<http://www.usp.br/noah/wpcontent/uploads/2012/07/Relatorio_Workshop_NOAH.pdf>. Acesso em: 11 maio 2014.
BARBOSA, L. L.; TAKUSHI, C. Y.; CARLI, L. L. S.; KAWASAKI, B. C. 2º Workshop
NOAH - Dinâmica colaborativa para elaboração do projeto em Eldorado. Relatório. São
Paulo: NOAH/ FAU-USP, agosto de 2012. Disponível em: <http://www.usp.br/noah/wpcontent/uploads/2012/09/Relatorio-II-Workshop-NOAH_3-setembro-2012.pdf>. Acesso em: 11
maio 2014.
BARBOSA, L. L.; DELANEZ, L. G.; CABRAL, E. H. M.; VACCARI, M. S. 3º Workshop
NOAH ‐ Atividades participativas para experimentação com fibras vegetais. Relatório. São
Paulo: NOAH/ FAU‐USP, fevereiro de 2014. Disponível em: <http://www.usp.br/noah/wpcontent/uploads/2014/04/Relatorio-III-Workshop-NOAH.pdf>. Acesso em: 11 maio 2014.
CEPED UFSC - Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da Universidade
Federal de Santa Catarina. Atlas Brasileiro de Desastres Naturais. Florianópolis: CEPED
UFSC, 2012. Disponível em: <http://www.ceped.ufsc.br/sites/default/files/projetos/cm__2010.123_-_atlas_brasileiro_de_desastres_naturais.pdf>. Acesso em: 01 maio 2014.
MARCHEZINI, V. Campos de desabrigados - a continuidade do desastre. São Carlos: Rima,
2014.
VALENCIO, N.F.L.S.; MARCHEZINI, V.; SIENA, M. Após o desastre: abrigos temporários
como loci de reafirmação da vulnerabilidade dos afetados pelas chuvas. In: REUNIÃO

3227

BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 26, 2008, Porto Seguro: ABA, 2008a. Disponível em:
<http://201.48.149.88/abant/arquivos/6_5_2008_10_8_47.pdf>. Acesso em: 01 maio 2014.

3228

http://doi.org/10.17012/entac2014.510

EDIFÍCIOS ALTOS: DEVEMOS CONTINUAR A EXPLORAR ESTE
MODELO DE EDIFICAÇÕES?
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RESUMO
O NORIE (Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação) vem pesquisando, há quase vinte anos, um amplo
espectro de temas relacionados à sustentabilidade de edificações e comunidades. Este trabalho tem por objetivo
discutir alguns dos desafios relacionados a edifícios altos, particularmente daqueles já existentes e próximos de
alcançar o final de sua vida útil. O método se apoia, principalmente, em revisão da literatura e discussão de
alguns casos associados à realidade brasileira. A análise de perspectivas futuras e dos estoques atuais de edifícios
em transição para o esgotamento de sua vida útil estimada aponta para a necessidade de nos anteciparmos ao que
está sendo previsto como inevitável (esgotamento de recursos energéticos e concomitante impossibilidade de
produção dos materiais que mais são utilizados atualmente na produção de edificações; a crescente degradação
dos espaços urbanos; etc.), para que propiciemos uma perspectiva menos sombria a nossos descendentes, no que
tange a este tema.
Palavras-chave: Sustentabilidade; vida útil de edificações; edificações altas; obsolescência de edificações.

ABSTRACT
NORIE (Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação) has been studying, for nearly twenty year, a broad
spectrum of topics related to buildings and communities sustainability. This paper aims at discussing some of the
challenges related to tall buildings, particularly of those already built and that are nearly to reach the end of
their life cycle expectancy. The study makes a literature review and discusses some case studies associated to
the Brazilian reality. The analysis of future scenarios and of the stock of existing buildings that are approaching
the end of their life expectancy points to the necessity of taking steps towards the search for solutions to what is
being forecast as inevitable (end of fossil fuels availability and the impossibility of production and replacement
of most used materials in building production; the growing degradation of urban spaces; etc.), so to offer a less
blight perspective to our children.
Keywords: Sustainability; life expectancy of buildings; high rise buildings; building obsolescence.

1

INTRODUÇÃO

Acompanhando o crescimento da população mundial, particularmente nos últimos cinquenta
anos, as áreas urbanas também cresceram, de modo a abrigar, hoje, mais de 50% dos
habitantes do planeta. A forma de ocupação do solo nas áreas urbanas tem sido variada, com o
crescimento das cidades resultando tanto em sua expansão horizontal, quanto vertical. Apenas
para ilustrar extremos, na assim denominada mega-região chinesa de Hong Kong-ShenhzenGuangzhou vivem cerca de 120 milhões de pessoas; em termos de Brasil, as regiões
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metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro hoje abrigam 43 milhões de pessoas, tendendo a
se transformar em uma das maiores mega-regiões do mundo. Neste quadro, São Paulo é a
maior cidade, ocupando uma área de 968,3 km², seguida de Brasília com 621,2 km² e Rio de
Janeiro, com 557,3 km² (SILVA, 2011). Por outro lado, também se consolidam as cidades
verticalizadas, ou os núcleos de elevadíssimo índice de verticalização, em cidades de
população variável, como os ocorrentes em novas cidades asiáticas e em países árabes, com
prédios alcançando uma altura de até 1.000 m. Em um e outro caso, há os defensores e
críticos dessas propostas extremas.
O que se observa, em primeiro lugar, é que, para ambos os casos, seja em sua defesa ou sua
crítica, apenas aspectos específicos, ou um número singelo de aspectos são analisados, sem
atentar que a cidade é um “sistema complexo” e de, em decorrência disso, serem inúmeros os
fatores que contribuem, ou não, para a sua sustentabilidade, saudabilidade, segurança...
Não é raro, pois, encontrar defensores da tese de que, no tocante a aglomerados urbanos,
“quanto maiores, melhor...”. Em sua defesa, alegam que as mega-regiões contribuem com
mais de 66% de toda a atividade econômica e com 85% da inovação tecnológica e científica, e
que com tais apontamentos prenunciam o potencial de consolidação e difusão dessa forma de
ocupação territorial como um modelo a ser reproduzido crescentemente no futuro. Adicionam,
ainda, que alguns desenhos de cidade oferecem custos maiores ou menores, conforme as suas
relações de uso e ocupação, adequação topográfica, sistema viário e demais infraestruturas,
entre outras condicionantes ou determinantes de projeto. Também apontam que a
pavimentação e a drenagem, são as infraestruturas urbanas mais onerosas, sendo responsáveis
por 55% a 60% do custo de toda a infraestrutura urbana. Neste panorama, sendo a densidade
urbana a definidora dos custos de infraestrutura, o modelo de habitação multifamiliar
apresenta vantagens sobre o unifamiliar, por ser o primeiro mais denso que o segundo
(SILVA, 2001).
É indiscutível que haja a necessidade de se densificar áreas urbanas, pelos benefícios sociais,
culturais e econômicos decorrentes e para que se evite o modelo norte-americano de
subúrbios, que configura um cenário extremo de cidade dispersa. No entanto, nesta opção de
densificação, existem modelos muito mais racionais (FARR, 2008), que vem propondo, desde
a década de 1980, novas alternativas de dinamização urbana, diversificação e intensificação
de usos e funções no solo urbano, aumento de densidade e coesão social, entre outros
aspectos.
A segunda observação que se faz é que, nas análises realizadas e argumentos apresentados em
defesa de cidades mais densas, raramente é incluída a discussão de cenários futuros
(SUSTAINABLE CITIES INTERNATIONAL, 2012). Esta instituição (SCI) explora cenários
futuros, com base nas técnicas de forecasting e backcasting. É esclarecido que forecasting é
um método que permite traduzir tendências passadas e presentes em estimativas futuras. No
entanto, a SCI prefere se valer do conceito de backcasting, que parte da definição de um
futuro desejado (frequentemente referido como uma visão) e então avalia o que é necessário
para se chegar a este futuro. Explica o problema associado com a técnica de forecasting
fazendo a seguinte indagação: “Mas e se as tendências presentes forem parte do problema”?
Explica que a dispersão urbana (sprawl) é um exemplo que ilustra bem a tendência de
crescimento urbano, onde, se a técnica de forecasting for aplicada, ela resultará em uma
predição de ainda maior dispersão urbana! Os pesquisadores atuantes na SCI afirmam que o
backcasting possibilita aos planejadores a introdução de idéias criativas e novas – ampliando
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o diálogo sobre o futuro que pretendemos criar, diante de um outro, que é puramente preditivo
e baseado em tendências e comportamento passados.
O autor do presente trabalho coordenou, de 1995 a 2011, a Linha de Pesquisas em Edificações
e Comunidades Sustentáveis, no NORIE, e gradualmente, ampliou o foco de atuação de seu
grupo de pesquisas, contemplando, consecutivamente, as áreas de materiais, edificações,
bairros, cidades e, atualmente, orienta as pesquisas de sua equipe para a escala mais ampla de
inteiras municipalidades. Com este foco, busca criar diretrizes para orientar o
desenvolvimento de pequenas municipalidades (com menos de 20 mil habitantes), analisando,
tanto as áreas urbanas, como as rurais, dentro de um enfoque sistêmico, de forma a contribuir
no estabelecimento de um futuro mais sustentável e saudável. Na busca de modelos de
resiliência para tais comunidades, entende que tais sistemas complexos devam ser orientados
pelos princípios de sustentabilidade, em seu sentido amplo (ambiental, econômica, social,
cultural, política), e dentro de um enfoque técnico, buscando harmonizar os aspectos de
energia, preservação de qualidade das águas e ar, gestão de resíduos, morfologia urbana, uso
do solo, drenagem urbana, produção local de alimentos e mobilidade urbana.
Neste trabalho se busca apresentar alguns dos desafios a serem enfrentados pelos vários atores
da cadeia produtiva da construção civil, em especial por parte daqueles associados à produção
de edifícios, particularmente no que concerne à morfologia urbana, questionando a opção que
vem sendo crescentemente adotada, de edifícios altos, diante dos desafios atuais e daqueles
que se anteveem ao se analisar cenários futuros.
2 ASPECTOS PREOCUPANTES ASSOCIADOS ÀS EDIFICAÇÕES ALTAS
2.1

Energia

Inúmeros especialistas na área de energia apontam para os problemas associados ao
esgotamento de recursos energéticos de origem fóssil. Richard Heinberg provavelmente seja o
mais popular pesquisador tratando do assunto, com vários livros publicados na área. Talvez a
obra que lhe tenha conferido uma visibilidade internacional seja a intitulada The Party´s Over:
Oil, War and the Fate of Industrial Societies (2003). Em seu livro esclarece sobre a total
dependência das modernas sociedades industriais em recursos energéticos fósseis; da
preocupante falta de resiliência dessas sociedades frente a, mesmo que, diminutas reduções
em recursos energéticos; da inevitabilidade da depleção de combustíveis fósseis, entre outros
temas. Em uma obra mais recente (HEINBERG, 2010), o autor reafirma muitas de suas
colocações, inclusive a de nossa continuada dependência em recursos fósseis, mas também
destaca a curva descendente de sua disponibilidade, assim como do esgotamento de recursos
em metais e minerais e, ainda, do declínio da atividade econômica global, sob muitos
aspectos.
Tais eventos inevitavelmente afetarão, tanto à toda a cadeia produtiva da construção civil,
altamente dependente em energia, como à própria operação das edificações, incluindo a
mobilidade vertical em edifícios altos. Uma antevisão de uma situação desta natureza é muito
bem ilustrada em um documentário norte americano (The Community Solution, 2006), que
ilustra o colapso econômico enfrentado por Cuba, após a queda da União Soviética, quando
Cuba deixou de receber metade de suas importações de petróleo. O documentário mostra
claramente as dificuldades enfrentadas pelo povo cubano diante desta adversidade e,
particularmente, daqueles que viviam em edificações multifamiliares, onde a falta de energia
impedia o uso de elevadores, e inclusive o próprio bombeamento de água para os
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reservatórios elevados dos edifícios, o que implicava em que o acesso à água fosse realizado,
pelo lado externo dos edifícios, através de sua condução em baldes, alçada aos diferentes
andares por cordas, contando com o auxílio de roldanas.
Roaf et al. (2009) reforçam o primeiro destes aspectos ao lembrarem que os elevadores
consomem muita energia elétrica e são caros de instalar, manter e substituir. Segundo os
autores, os elevadores, sozinhos, podem representar entre 5 e 15% dos custos correntes de um
prédio, e, quanto mais alto este for, mais elevados serão os custos com energia e manutenção.
Como a escassez de energia não deverá ocorrer subitamente, também a população toda não
será privada dela ao mesmo tempo. Com a redução gradual dos recursos energéticos, o seu
preço também se elevará gradualmente, e com isso, serão os extratos populacionais de menor
poder aquisitivo os que, gradualmente, deixarão de usufruir do conforto proporcionado pelo
fácil acesso à energia.
A energia do futuro certamente será de origem solar, cujo uso deverá crescer gradualmente,
tanto para o aquecimento de água e do ar, como para a geração de eletricidade, na medida em
que ocorrer um crescimento simultâneo na eficiência dos equipamentos que a coletam. Isto
porque, em função da relativamente baixa densidade de energia presente nos raios solares,
hoje a energia solar consegue suprir tão somente a energia requerida por aqueles moradores
que residem diretamente abaixo do telhado que a coleta. Isto é confirmado por Roaf et. al
(2009), que explicam que as características geométricas de torres (Figura 1) tornam muito
difícil o uso de sistemas solares de aquecimento de água ou de geração de energia ou, ainda,
de calefação, pois sua superfície não é suficiente para a suprir à totalidade dos usuários de um
edifício.
Figura 1 - Vista a partir de uma torre residencial no Bairro Menino Deus, em Porto
Alegre

Fonte: Ingrid P. B. Bohadana (2005)

Para agravar a situação, aqueles edifícios dotados de peles de vidro também sofrem com os
enormes ganhos solares, típicos de climas intertropicais, já que esta alternativa projetual
dificulta o controle de ganhos solares. Tais torres, em geral, requerem sistemas de
arrefecimento, pois, normalmente são dotados de uma área ampla em planta - o que ocorre
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para sua viabilização econômica - sendo impossibilitado o benefício da atenuação que poderia
ser proporcionada pelo uso de ventilação natural. A climatização artificial, por si só, chega a
quadruplicar os gastos com energia nessas edificações (ROAF et al., 2009).
2.2

Durabilidade e manutenção

A durabilidade é a capacidade de o edifício e de suas partes manterem, ao longo do tempo, o
desempenho, quando expostos a condições normais de uso (JOHN; SATO, 2006). Segundo os
mesmos autores, a durabilidade não é uma propriedade inerente a um material ou
componente, podendo ser descrita pela variação do desempenho ao longo do tempo, ou seja,
como a capacidade do produto em atender às necessidades dos usuários, que varia ao longo do
tempo. Já, o desempenho é definido como a capacidade do edifício, ou de suas partes, de
atender às necessidades dos usuários ou requisitos de desempenho.
Rocha (2008) ao efetuar uma revisão ampla da literatura internacional, identificou a
expectativa de vida útil para as diferentes layers (estrutura, vedações, instalações e serviços e
espaços internos) de uma edificação. Verificou que não há consenso quanto à longevidade
associada a cada layer, apesar de sua média apontar para algo em torno de 50 anos, para a
estrutura, e uma vida útil consideravelmente inferior para os demais itens, o que também está
de acordo com as estimativas da NBR 15755-1 (ABNT, 2002).
Conforme a ABNT (2002), a vida útil é o período de tempo durante o qual uma edificação,
sistema predial ou um componente, podem ser utilizados, sob condições satisfatórias de
segurança, saúde e higiene, e a manutenção é o conjunto de atividades a serem realizadas
para conservar ou recuperar a capacidade funcional de uma edificação e suas partes
constituintes, para atender às necessidades e à segurança de seus usuários.
Figura 2 - Desempenho de uma edificação, ao longo do tempo

Fonte: ABNT, 2002
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Observa-se, na Figura 2, que o desempenho de uma edificação decai ao longo do tempo.
Poderíamos cogitar, paralelamente, sobre a composição do perfil de renda dos moradores de
tais edificações, também ao longo do tempo. Não estaria ele, de certo modo, acompanhando a
curva de decaimento de desempenho ao longo do tempo e, com isso, dificultando as
operações de sua manutenção? E mais: se fôssemos traçar sobre a mesma Figura 2, uma curva
identificando os custos das operações de manutenção, não seria esta uma curva ascendente?
E diante dessa situação não estaríamos, pelos recursos crescentes requeridos para a
manutenção e disponibilidade decrescente de recursos, por parte de seus usuários, diante de
um processo de esgotamento acelerado da vida útil da edificação?
Com o intuito de criar um pano de fundo para o aprofundamento desta discussão, ilustra-se,
na Figura 3, dois momentos: um, identificando o final do ciclo de vida do Edifício São Vito,
construído sobre um terreno de 784 m2, em São Paulo - um condomínio residencial, com 27
andares e 600 apartamentos e que foi alvo especial de atenção pelos impactos, de diversas
naturezas, por um período considerável de tempo. O segundo momento registra a situação
pós-demolição, com os resíduos gerados.
Com relação a este edifício, merecem destaques alguns fatos. A construção do edifício foi
concluída em 1959. Em meados da década dos anos 80, ele ficou conhecido como o maior
cortiço verticalizado da cidade. Em 2002, foi orçada a sua reforma: primeiro, para que o
edifício pudesse ser utilizado para atender a demanda original do edifício, ou seja, para
proporcionar moradia de baixo custo a usuários de baixa renda; e, mais tarde, com a
finalidade de ser transformado em hotel, biblioteca ou sede de secretarias municipais. No
entanto, o custo da reforma foi considerado excessivamente elevado, para tais fins. Em 2004,
ele foi esvaziado, em função da precariedade de seu estado físico. Ao final, transcorreram sete
anos, envolvendo tratativas judiciais, de diferentes naturezas, antes de, finalmente, ser
definida a demolição do edifício, assim como de outros 33 prédios em seu entorno, incluindo
ao Ed. Mercúrio, com 142 apartamentos e o Ed. Herreras, com 39 apartamentos. O processo
de demolição do conjunto de prédios foi iniciado em 2010 e concluído em maio de 2011, após
seis meses. Neste processo, foram gerados 45.000 m3 de resíduos e requerido um verdadeiro
exército de trabalhadores.
Figura 3 - Edifício São Vito, em São Paulo: (a) Edifício desocupado. (b) Resíduos, ao
final do processo de demolição, dos Edifícios São Vito, Mercúrio e Herreras.

(b) Fonte: ESTADÃO.COM.BR/Blogs (2011)

(a) Fonte: Edifício São Vito (2013)
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Merece destaque o fato de o processo de demolição ter sido todo custeado com recursos
públicos e de o governo local ter optado por construir, no local de demolição, uma área
verde, para uso público. Quantos dos prédios altos hoje existentes ou em construção, em
todo o planeta, contarão com recursos para a sua demolição ao final de sua vida útil,
como foi o caso aqui exemplificado? Deve-se lembrar que a demolição é um processo
que requer recursos financeiros consideráveis. Normalmente, os seus usuários, por falta,
ou de recursos, ou de interesse, ou, ainda, por falta de acordo entre seus proprietários,
não conseguirão efetivar a sua demolição. Até porque o valor obtido, na grande maioria
dos casos, com a venda do terreno sob o edifício e com a venda dos resíduos do
processo de demolição, não cobriria os custos de demolição e de remoção dos resíduos.
Do mesmo modo, governos locais e empresários dificilmente se disporão a custear a sua
demolição. Em não havendo tal interesse o que acontecerá com os edifícios e com as
áreas urbanas em que se localizam?
A mesma preocupação é manifesta por Salingaros e Kunstler (2001), quando lembram
que “alguns dos edifícios mais altos, mais fortes e mesmo mais agradáveis, em termos
estéticos, do início do século XX, apenas agora estão se aproximando do fim dos
chamados “ciclos de vida”. Qual será o destino destes prédios”?
Em um linha de pensamento afim, Roaf et al. (2009) referem que “muitas torres
acabam se deteriorando de maneira lamentável, porque seus proprietários não
conseguem pagar a manutenção. Aliás, há muitos exemplos que nos mostram que,
muitas vezes é mais fácil dinamitá-las, do que consertá-las. Porém, inclusive esta
alternativa envolve custos consideráveis e impactos ao meio ambiente”.
Certamente a situação será ainda mais crítica ao se considerar que os dois panoramas
acima descritos irão se sobrepor e que uma quantidade significativa de energia, escassa
no futuro, também será necessária para o processo de demolição e transporte dos
resíduos gerados.
2.3

Saúde e qualidade de vida

Algumas questões de cunho social e psicológico também devem ser incluídas em
considerações sobre o tema da altura das edificações. Estudos realizados em edifícios
altos, no Reino Unido, apontaram para problemas crônicos frequentes, ocorrentes em
moradores de edifícios altos, como o retardo do desenvolvimento motor das crianças
que não tinham a oportunidade de descer para o nível do solo, sem a presença e
supervisão dos pais (ROAF et al., 2009).
Gifford (2007) também identifica distúrbios sociais e emocionais relacionados a
edifícios altos, como a insatisfação, stress, problemas de comportamento, suicídio,
dificuldade nas relações sociais e de desenvolvimento, em crianças.
Salingaros e Kusntler (2011) apontam ainda que, entre outros fatores, a altura dos
edifícios também pode criar problemas para pessoas que sofrem de vertigem, o mal que
afeta aqueles indivíduos que não têm condições psicológicas de ficar em locais “muito
altos”. Como questionam os autores: “Qual o portador deste problema poderia se sentir
seguro e confortável trabalhando a 110 andares acima do solo? Ou a 60 andares? Ou,
até, a 27”?
Scussel e Sattler (2010) avaliaram o impacto do processo de verticalização e
adensamento na qualidade do espaço residencial, em um bairro da cidade de Porto
Alegre. Ao analisar o impacto determinado por um edifício de 18 pavimentos (Figura
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1), em um quarteirão com predominância de sobrados e prédios de três pavimentos, foi
constatado que o edifício alto não somente altera a paisagem do bairro. Ele reduz (ou até
exclui) a incidência de radiação solar, e o grau de privacidade das edificações vizinhas;
acresce consideravelmente à densidade populacional, bem com à demanda por serviços
e infraestrutura, e ao fluxo de veículos; afeta, por conseguinte, as próprias relações de
vizinhança – nos novos prédios, privilegia-se a vida no condomínio, o morador já não
sai à rua, os vizinhos não se conhecem. Pergunta-se, pois, até que ponto, sob tais
condições, a identidade cultural do bairro pode ser sustentada? Em que magnitude se
altera os aspectos de qualificação do lugar de morar de seus habitantes?
2.4

Outros aspectos

Não serão abordados aqui, até pela limitação de espaço, outros aspectos sobre os quais
Roaf, Crichton e Nicol (2009) discorrem exaustivamente, referentes a características de
edifícios altos, e que envolvem aspectos relativos à construção, uso, manutenção e
impacto no entorno, entre os quais:
(a) custos de construção, operação e manutenção elevados - que crescem com a altura
do edifício, por exigir sistemas construtivos e de proteção (contra incêndio, intempéries)
mais complexos;
(b) no caso de inserção em áreas consolidadas - sobrecarga aos sistemas de
infraestrutura urbana previamente existentes – abastecimento de água, esgotamento
sanitário, energia elétrica, sistema viário – além de ampliação da demanda aos serviços
e equipamentos de uso coletivo;
(c) modificação do clima local, com aumento da velocidade dos ventos ao nível da rua,
sombreamento; prejuízo ao conforto térmico, lumínico e acústico, não só do entorno
mas também do próprio edifício, conforme a altura e o posicionamento de determinada
unidade – quanto mais alto o edifício, maior o problema de estratificação térmica e
maior o consumo de energia para climatização.
3 CONCLUSÕES
Com base na revisão de literatura realizada e apoiado em reflexões adicionais, tendo por
referência a situação brasileira, consideramos pertinentes as seguintes conclusões, que,
fundamentalmente, apontam para os aspectos mais críticos associados ao processo de
produção de edificações altas:






Em primeiro lugar, o gradativo esgotamento de recursos energéticos fósseis,
como apontado por Heinberg, que tornará crítica a mobilidade de seus
moradores e o transporte vertical de materiais pesados de qualquer natureza;
Em segundo lugar, com o esgotamento da vida útil deste tipo de edificações;
com a concomitante diminuição da capacidade de investimentos em sua
manutenção, cujos custos tendem a crescer com o envelhecimento dos edifícios;
e com as dificuldades inerentes ao processo de sua demolição; antecipa-se um
quadro tétrico, constituído por um crescente número de edifícios altos
disfuncionais abandonados (realidade já presente em muitas cidades);
Por último, a diminuição na saudabilidade de vida, principalmente para aqueles
que mais se ressentem do problema de confinamento em edifícios altos,
particularmente de crianças e idosos, depõe contra esta opção de edificação,
principalmente quando destinada a moradias.
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Fica reforçada, portanto, a importância de se aprofundar e intensificar a prática de
previsões do tipo backcasting, de modo a contribuir para a criação do futuro que
efetivamente desejamos, particularmente no que concerne ao planejamento de áreas
urbanas.
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Neste século a sustentabilidade deixou de ser um tema apresentado preponderantemente no campo teórico
e passa a ser prático e aplicado na arquitetura e no urbanismo. Considerando que a habitação é o uso mais
recorrente das edificações brasileiras e que nosso déficit habitacional ultrapassa a casa dos seis milhões de
unidades, a sustentabilidade nestes empreendimentos se torna um tema de relevância social, econômica,
cultural, política e ambiental. O objetivo desta investigação é analisar o Conjunto Mata Virgem, projeto
do arquiteto José Luiz Tabith Junior, aplicando critérios de análise da sustentabilidade em habitação de
interesse social vinculados ao Programa de Urbanização de Favelas do Município de São Paulo. Esta
pesquisa, de caráter exploratório, realiza diversos estudos de caso dos conjuntos habitacionais de interesse
social produzidos no século XXI. Os procedimentos metodológicos deste trabalho envolvem as etapas tais
como: coleta de dados secundários com ênfase nos quesitos da certificação Selo Casa Azul da Caixa
Econômica Federal; estudo de caso do conjunto habitacional Mata Virgem por meio de levantamentos de
dados primários, incluindo visitas “in loco” e entrevista com o arquiteto autor do projeto. Os resultados
obtidos apontam qualidades do projeto, como por exemplo, as melhorias no entorno do conjunto com a
instalação de infraestrutura, na geração de emprego e renda aos moradores locais e na parceria entre a
Prefeitura e o Governo do estado de São Paulo para a produção de habitação social; porém também
indicam outras possibilidades que poderiam ter fornecido mais sustentabilidade ao conjunto e que não
foram empregadas, como por exemplo, o aproveitamento de águas pluviais e o aquecimento de água por
energia solar.
Palavras-chave: Selo Casa Azul da CAIXA, habitação social sustentável, Conjunto Mata Virgem.
ABSTRACT

In this century sustainability is no longer an issue presented predominantly in theoretical and practical,
and shall be applied in architecture and urbanism. Considering that housing is the recurrent use of the
buildings and our Brazilian housing deficit exceeds the home of six million units , sustainability these
projects becomes a subject of social , economic relevance , cultural, political and environmental . The
objective of this research is to analyze the “Conjunto Mata Virgem” by architect José Luiz Tabith Junior
project applying sustainable criteria in social housing linked to Slum Upgrading Program of São Paulo .
This research , exploratory and performs several case studies of housing of social interest produced in
the XXI century . The methodological procedures of this study involve steps such as secondary data
collection with emphasis on questions of accreditation “Selo Casa Azul da Caixa Economica Federal”;
case study of the housing Virgin Forest through surveys of primary data , including visits " in loco" and
interview with the author of the project architect . Results indicate qualities of the project, such as
improvements in the vicinity of the set with the installation of infrastructure , generation of employment
and income for local residents and partnership between the City and the Government of the State of São
Paulo for the production of social housing , but also indicate other possibilities that could have provided
more sustainability and to all who were not employed , for example, rainwater harvesting and water
heating by solar energy .
Keywords : Selo Casa Azul da CAIXA , sustainable social housing , Conjunto Mata Virgem, ENTAC
2014.
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1

INTRODUÇÃO

Como o uso habitacional é o mais frequente nas edificações brasileiras e o déficit
habitacional brasileiro excede o número de seis milhões de unidades, a sustentabilidade
nestes empreendimentos se torna um tema de relevância social, econômica, cultural,
política e ambiental. O objetivo desta pesquisa é de: analisar o emprego de critérios
sustentáveis em habitação de interesse social vinculados ao Programa de Urbanização
de Favelas do município de São Paulo a partir dos critérios de avaliação propostos pelo
manual Selo Casa Azul da Caixa Econômica Federal, tendo como estudo de caso o
conjunto Mata Virgem na cidade de São Paulo.
Os procedimentos metodológicos empregados para o desenvolvimento deste trabalho
seguiu as etapas de: coleta de dados secundários e análise crítica de material consultado
e o estudo de caso com roteiro de análise fundamentado no Manual Selo Casa Azul da
Caixa Econômica Federal. Os quesitos avaliados foram: qualidade urbana; projeto e
conforto; eficiência energética; conservação de recursos materiais; gestão da água e as
práticas sociais. A entrevista com o arquiteto José Luiz Tabith Jr., autor do projeto, e os
levantamentos de campo embasaram as análises. Para a avaliação da qualidade da
iluminação natural foram elaboradas simulações, com o emprego do software Relux
Professsional 2000. Os resultados parciais deste trabalho juntamente com os demais
produzidos pelo grupo de pesquisa “Arquitetura e Construção” da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie alimentam um
repertório pré-existente e fundamentam novas discussões sobre como produzir
habitação social no Brasil.
1.1

Urbanização de favelas na cidade de São Paulo

Em 2005, a Prefeitura de São Paulo lançou o Programa de Urbanização de Favelas,
visando melhoria e a instalação de infraestrutura básica nos assentamentos precários que
não apresentassem necessidade de remoção, além disso, proporcionar novas habitações
para as famílias desalojadas. O programa, ainda em vigor, representa o maior suporte de
regularização urbanística e fundiária do Brasil e já promoveu melhorias em várias
favelas da cidade, como: Paraisópolis, Heliópolis, Jardim São Francisco, Cantinho do
Céu, Jaguaré e outras. O Programa de Urbanização de Favelas apresentava
[...] como foco a urbanização e a regularização fundiária de áreas degradadas,
ocupadas desordenadamente e sem infraestrutura. O objetivo é transformar
favelas e loteamentos irregulares em bairros, garantindo a seus moradores o
acesso à cidade formal, com ruas asfaltadas, saneamento básico, iluminação e
serviços públicos (SÂO PAULO, 20--, s/p).
A partir da ideia de urbanização, são desenvolvidos projetos para áreas específicas que
tem como base teórica “promover a qualificação urbana e habitacional de núcleos de
favelas ou assentamentos precários [...] com provisão de soluções habitacionais na
própria área de intervenção”; ou seja, além de melhorias urbanas, a construção de
conjuntos habitacionais também se apresenta como prioridade a fim de minimizar o
déficit habitacional e proporcionar moradias adequadas a essa parcela da população.
De acordo com o Plano Municipal de Habitação de São Paulo (2010), “a moradia digna
é entendida [...] como vetor de inclusão sócio territorial, que garante a construção da
cidadania a todos os moradores”.
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Entre os anos de 2005 a 2012, dados informam que este programa da Secretaria
Municipal de Habitação (Sehab) de São Paulo beneficiou 40 mil famílias em todo
município, e objetivava atender aproximadamente mais 134 mil famílias. Este foi
contemplado em 2012 com o prêmio Scroll of Honor, da UN-Habitat.
Desde sua implantação, o programa de urbanização de favelas passou por modificações
e foi sendo aperfeiçoado algumas vezes, acompanhando as mudanças de estruturação do
governo municipal e em determinadas situações sofrendo interferências e atrasos devido
a este processo de renovação do poder público. Pisani et al (2013) destaca a boa
arquitetura praticada no período de 2008 a 2012 na aplicação das políticas públicas da
Prefeitura de São Paulo em urbanização de favelas, entre elas destacam-se os conjuntos:
Alexandre Mackenzie na Favela Nova Jaguaré, do arquiteto Marcos Boldarini; os
Conjuntos E e F em Paraisópolis, do Arquiteto Edson Elito, o conjunto “Redondinho”
em Heliópolis do Arquiteto Ruy Ohtake e o Conjunto Mata Virgem do arquiteto José
Luiz Tabith Junior.
2

CONJUNTO HABITACIONAL MATA VIRGEM

Projetado pelo escritório do arquiteto José Luiz Tabith Junior, o conjunto habitacional
Mata Virgem fica localizado na subprefeitura de Cidade Ademar, próximo da divisa
entre as cidades de São Paulo e Diadema. Este residencial foi desenvolvido a partir de
uma parceria entre a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de
Habitação (Sehab) e o Estado, pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo (CDHU). O projeto faz parte da segunda etapa do
Programa de Mananciais da prefeitura de São Paulo que tem como finalidade “recuperar
e conservar a qualidade das águas dos reservatórios Guarapiranga e Billings, melhorar
as condições de vida dos moradores, e garantir a inclusão social da população e a
sustentabilidade das intervenções urbanísticas realizadas por este programa” (SÃO
PAULO, 2012).
Este conjunto habitacional tem capacidade para abrigar 9% das 4.500 famílias previstas
para serem assistidas por esta etapa do programa, retiradas de ocupações irregulares na
região do Cantinho do Céu e que se encontrava em risco iminente de ocorrência de
acidente devido a deslizamentos de terra ou assoreamento na represa. O projeto foi
encomendado ao arquiteto em 2008, porém só teve suas obras iniciadas em 2010 e foi
concluída e entregue aos moradores em outubro de 2012.
O ponto de partida para o desenvolvimento do projeto foi a preocupação em preservar o
meio ambiente, buscando promover o mínimo de intervenção no espaço físico préexistente. O arquiteto José Tabith Junior desenvolveu toda estrutura do conjunto
habitacional levando em consideração o relevo presente e a vegetação já existente no
terreno destinado. O projeto concluído apresenta-se formado por 6 blocos, como pode
ser visto na figura 1. Essas torres formam 3 condomínios independentes no mesmo
terreno, e oferecem um total de 407 apartamentos. As torres possuem no máximo 4
pavimentos acima do nível da rua, para que assim não houvesse a necessidade de
instalação de elevadores.
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Figura 1 - Implantação das edificações que compõe o residencial Mata Virgem

Fonte: Acervo do arquiteto José Luiz Tabith Junior (2012)

Os blocos de apartamento são divididos em módulos que podem ser retirados ou
acrescentados de acordo com a disposição no terreno, permitindo assim uma maior
facilidade de execução da obra. Os únicos módulos que apresentam diferença são os que
ficam situados nas extremidades das edificações e os pavimentos térreos que possuem
apartamentos adaptados destinados a pessoas com necessidades especiais e alguns
ambientes de uso comum. Em cada bloco, foi projetado no piso térreo um apartamento
destinado a pessoas com necessidades especiais, seguindo a porcentagem exigida pela
legislação. Além disso, neste mesmo pavimento, cada bloco também apresenta algumas
áreas de uso comum e voltadas para o lazer como, sala de jogos, salão de festa e lazer
infantil. Os apartamentos possuem uma única tipologia, que segundo o arquiteto fora
planejada para ser uma planta flexível que possibilitaria a existência de 2 ou 3
dormitórios. Porém por determinação da Prefeitura fixou-se que todos os apartamentos
seriam compostos por 3 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha e área de serviço,
distribuídos em uma área de 42,95 m². (figura 2 e 3)
A estrutura é feita com blocos de concreto sem a utilização de pilares, ou seja, em
alvenaria estrutural. Tabith Jr. (2012) revelou algumas influências que teve ao
desenvolver este projeto, relatando que buscou destacar a cobertura na edificação
projetando-a como se estivesse solta da construção, e que optou por uma postura
arquitetônica influenciada pelo estilo moderno europeu. (figura 4)
Para compor com a arquitetura projetada e buscar uma identidade dos moradores com o
local, o arquiteto também desenvolveu painéis artísticos que foram pintados em cada
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bloco de apartamento, optando por identificar cada condomínio com uma cor
predominante nestes painéis. (figura 5 e 6).

Figura 2 - Blocos

Fonte: Acervo do arquiteto José Luiz Tabith Junior (2012)

Figura 3 - Parte da planta baixa de um pavimento térreo

Fonte: Acervo do arquiteto José Luiz Tabith Junior (2012)
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Figura 4 - Elevação com a rua e o talude.

Fonte: Acervo do arquiteto José Luiz Tabith Junior (2012)

Figura 5– Diferentes painéis artísticos para caracterizar cada bloco e Figura 6 -

Fonte: Acervo do arquiteto José Luiz Tabith Junior (2012)

2.1

Análise a partir do Selo Casa Azul da CAIXA

A análise desenvolvida teve como roteiro base o Selo Casa Azul da CAIXA (BOAS
PRÁTICAS PARA HABITAÇÃO MAIS SUSTENTÁVEL, 2010) propiciando uma
avaliação da obra em 6 aspectos que abrangem 53 critérios de análise, adotando-se as
respostas segundo os seguintes critérios:
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a) Se o quesito é obrigatórios: sim e não;
b) As respostas em cada quesito: sim - quando o conjunto habitacional em análise
atender aos requisitos referentes a cada critério exposto; não – quando menos de
50% das exigências do quesito foram atendidas; parcialmente - diante do
cumprimento de mais de 50% porém não atingiram a totalidade da exigências
solicitadas no critério observado e não se aplica - perante um critério de análise
que não se adeque ao tipo de edificação ou urbanismo em questão.
A Tabela 1 a seguir apresenta os resultados das análises dos critérios do Selo Casa
Azul:
Tabela 1 – Resultados da aplicação dos critérios do Selo Casa Azul da CAIXA no
Conjunto Mata Virgem
Existência no Projeto
Obriga
torio

1-QUALIDADE URBANA

Sim

1.1 Qualidade do Entorno - Infraestrutura

Sim

X

1.2 Qualidade do Entorno - Impactos

Sim

X

1.3 Melhorias no Entorno

X

1.4 Recuperação de Áreas Degradadas

X

Não

Parcial
mente

Não se
aplica

1.5 Reabilitação de Imóveis

X
Obriga
torio

2 – PROJETO E CONFORTO
2.1 Paisagismo
2.2 Flexibilidade de Projeto
2.3 Relação com a Vizinhança
2.4 Solução Alternativa de Transporte
2.5 Local para Coleta Seletiva
2.6 Equipamentos de Lazer, Sociais e Desportivos
2.7 Desempenho Térmico - Vedações
2.8 Desempenho Térmico - Orientação ao Sol e
Ventos
2.9 Iluminação Natural de Áreas Comuns
2.10 Vent. e Ilum. Natural de Banheiros
2.11 Adequação às Condições Físicas do Terreno

Sim

3.1 Lâmpadas de Baixo Consumo - Áreas
Privativas
3.2 Dispositivos Economizadores - Áreas Comuns
3.3 Sistema de Aquecimento Solar
3.4 Sistemas de Aquecimento à Gás
3.5 Medição Individualizada – Gás
3.6 Elevadores Eficientes
3.7 Eletrodomésticos Eficientes
3.8 Fontes Alternativas de Energia
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Sim

Não

Parcial
mente

Não se
aplica

X
X
X
X

Sim
Sim
Sim

X
X
X

Sim

X
X
X
X

Obriga
torio

3 – EFICIENCIA ENERGÉTICA

Existência no Projeto

até 3
s.m.
Sim

Existência no Projeto
Sim

Não

Parcial
mente

Não se
aplica

X
X
X
X

Sim

X
X
X
X

Obriga
torio

4 - CONSERVAÇÃODE RECURSOS
4.1 Coordenação Modular
4.2 Qualidade de Materiais e Componentes
4.3 Componentes Industrializados ou Préfabricados
4.4 Formas e Escoras Reutilizáveis
4.5 Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
4.6 Concreto com Dosagem Otimizada
4.7 Cimento de Alto-Forno CPIII e Pozolânico CP
IV
4.8 Pavimentação com RCD
4.9 Facilidade de Manutenção da Fachada
4.10 Madeira Plantada ou Certificada

Sim

5.1 Medição Individualizada - Água
5.2 Dispositivos Economizadores - Sistema de
Descarga obrigatório
5.3 Dispositivos Economizadores - Arejadores
5.4 Dispositivos Economizadores
5.5 Aproveitamento A. pluviais
5.6 Retenção de Águas Pluviais
5.7 Infiltração de Águas Pluviais
5.8 Áreas Permeáveis

Sim
Sim

6.1 Educação para a Gestão de RCD
6.2 Educação Ambiental dos Empregados
6.3 Desenvolvimento Pessoal dos Empregados
6.4 Capacitação Profissional dos Empregados
6.5 Inclusão de trabalhadores locais
6.6 Participação da Comunidade na Elaboração do
Projeto
6.7 Orientação aos Moradores
6.8 Educação Ambiental dos Moradores
6.9 Capacitação para Gestão do Empreendimento
6.10 Ações para Mitigação de Riscos Sociais
6.11 Ações para a Geração de Emprego e Renda
Fonte: Mariana Veras (2013)

Não

Parcial
mente
X

Não se
aplica

X

X
X
X
X
X
X
X

Sim

Existência no Projeto
Parcial
Não se
Sim Não
mente
aplica
X
X
X
X
X
X
X

Sim
Obriga
torio

6 – PRÁTICAS SOCIAIS

Sim

X

Obriga
torio

5 – GESTÃO DA ÁGUA

Existência no Projeto

X
Existência no Projeto
Sim

Sim
Sim

Não

Parcial
mente

Não se
aplica

X
X
X
X
X
X

Sim

X
X
X
X
X

O projeto atendeu positivamente a 27 dos 53 critérios de análise do Selo Casa Azul,
porém não seria certificado pelo fato de não atender a dois obrigatórios: a educação para
a gestão de resíduos sólidos e a educação ambiental dos empregados na obra.
Todos os critérios foram avaliados individualmente em função dos parâmetros técnicos
e científicos descritos no Manual do Selo Casa Azul, por exemplo, para o critério de
iluminação natural foram elaboradas simulações para a constatação da qualidade, com
o emprego do software Relux Professsional 2000 e posteriori constatação no local, cujo
resultado é apresentado na figura 7.(VERAS, 2013)
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Figura 7 – Distribuição da iluminância interna em pseudo cores no pavimento
tipo.

Fonte: Veras (2013, p. 60).

Após a conclusão desta pesquisa (em fevereiro de 2013) o Selo Casa Azul passou por
alterações, porém esta pesquisa foi elaborada apoiada na versão elaborada em 2010, que
ficou em vigor até fevereiro de 2013. As mudanças ocorridas ocorreram porque os
critérios do Selo Casa Azul se tornaram mais restritivos que os da norma de
desempenho habitacional (ABNT NBR 15575) aprovada em 2013 e ao Procel Edifica
Residencial. Desta maneira foi realizada uma revisão nos indicadores, com o objetivo de
atualizar e adequar a metodologia às normas e diretrizes voltadas à elaboração de
projetos habitacionais. Outra alteração foi a criação do “Critério Bônus”, que contará
como um critério de livre escolha, consentindo uma pontuação a mais na avaliação do
projeto, a partir da inclusão de outras medidas que não foram contempladas na lista
proposta, desde que analisados e aprovados antecipadamente pela CAIXA. (CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, 2014)
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Perante a análise realizada a partir de dados coletados sobre o Conjunto Habitacional
Mata Virgem, observa-se muitos aspectos positivos com a instalação desse
empreendimento no local. Dentre eles pode-se citar a melhoria no entorno imediato, a
instalação de infraestrutura básica, a geração de emprego aos moradores locais e as
parcerias entre Prefeitura e Estado. Outras questões poderiam ter sido incluídas no
projeto, como por exemplo, o aproveitamento de águas pluviais e sistemas de
aquecimento de água por energia solar ou a gás.
O Conjunto Mata Virgem se submetido a avaliação da versão inicial Selo Casa Azul da
CAIXA não receberia certificação nos critérios analisados, porém a obra apresenta o
projeto e construção que se destacam pela boa arquitetura, em relação aos projetos
recorrentes de conjuntos habitacionais de interesse social.
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Este trabalho, juntamente com as demais pesquisas desenvolvidas pelo grupo
Arquitetura e Construção da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, através da aplicação de metodologia semelhante, compõem
uma análise crítica sobre os conjuntos de habitação social contemporâneos na cidade de
São Paulo. Os resultados dessas pesquisas alimentam o repertório pré-existente e
incentivam o desenvolvimento de novos estudos, além de poderem ser empregados
como parâmetros para a fundamentação de novos processos de projetos de habitação de
interesse social.
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AVALIAÇÃO DA IRRADIAÇÃO SOLAR E DO POTENCIAL
FOTOVOLTAICO NA ENVOLTÓRIA DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS
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RESUMO
Em um país com grande potencial de irradiação solar, como o Brasil, o sistema fotovoltaico ligado à rede
torna-se uma alternativa promissora para a geração de energia elétrica próxima ao ponto de consumo. Em
2012, a Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou a Resolução Normativa n° 482, que
estabelece as regras para instalação de geração distribuída de pequeno porte. A aplicação dos sistemas
fotovoltaicos nos centros urbanos pode ser prejudicada pela verticalização das cidades e consequente
obstrução solar. Por esta razão, esta pesquisa possui como objetivo principal avaliar a aplicação do
sistema fotovoltaico na envoltória de diferentes edifícios residenciais para geração de energia elétrica. O
método foi dividido em três etapas: identificação das tipologias residenciais para os estudos de caso;
análise da disponibilidade solar incidente nas envoltórias das edificações e quantificação do potencial de
geração de energia. As três edificações residenciais escolhidas localizam-se no centro urbano da cidade
Blumenau, SC. Os modelos foram desenvolvidos no software Rhinoceros e simulados através do plug-in
DIVA que permitiu, através de mapas de irradiação, a quantificação de irradiação solar nas partes opacas
destes edifícios. Os resultados identificaram a cobertura (plano horizontal) como o plano de melhor
aproveitamento da irradiação solar porém com áreas insuficientes para atender a demanda das unidades
habitacionais e as fachadas (plano vertical) com áreas necessárias para atender a demanda das edificações,
porém com produtividade do sistema fotovoltaico inferior a 50% quando comparado com a cobertura.
Observou-se também que as obstruções no centro urbano reduzem o acesso solar, principalmente, nos
andares inferiores das edificações.
Palavras-chave: Edificações residenciais, Irradiação solar, Sistema fotovoltaico

ABSTRACT
In a country with great potential of solar irradiation the grid-connected photovoltaic system becomes a
promising alternative for electric energy generation close to the local of consumption. In 2012, the
Brazilian National Electric Energy Agency (ANEEL) approved rules and standards for the installation of
electricity generation systems integrated to the electricity distribution grid. The application of
photovoltaic system on the envelope of the buildings in urban centers may be affected by the built density,
higher buildings and consequent larger solar obstruction. For this reason the main goal of this research
is to evaluate the application of photovoltaic system on the envelope of different residential buildings for
electric power generation. The method was divided into three stages and had the following sequence: i)
identification of residential typologies for the case studies; ii) analysis of incident solar availability in the
envelopes of buildings, and iii) quantification of the potential for generating electric power. Three
distinct residential buildings chosen for this study are located in the city of Blumenau, SC, Brazil. The
building models were developed in Rhinoceros software and simulated using the plug-in Diva-4-Rhino
that allowed through radiation maps, the quantification of annual solar irradiation in the opaque parts of
these buildings. The results identified the roof (horizontal plane) as the plan better use of solar
irradiation but with insufficient area to meet the demand of housing units and the facades (vertical plane)
with enough area to meet the demand of the buildings but with the yield less than 50% when compared to
the roof. It was also observed that the obstructions in the urban center reduce solar access, mainly on
lower floors of buildings.
Keywords: Residential building, Grid-connected, Photovoltaic solar energy

3249

1

INTRODUÇÃO

As cidades consistem no agrupamento de várias edificações com diferentes usos, que
por sua vez, apresentam gabaritos, formas e dimensões variados, conforme os planos
diretores de ocupação urbana do município. Em grande parte, estes planos são
produzidos sem nenhuma consideração da acessibilidade ao sol (SCALCO, 2010). A
teoria do envelope solar, proposta por Knowles e Berry (1980), aponta claramente o
tamanho, forma, orientação, topografia, latitude e contexto urbano como os principais
parâmetros que determinam os limites espaciais das edificações, para garantia de uma
acessibilidade solar satisfatória.
A acessibilidade solar caracteriza-se na condição de exposição aos raios solares e tem
grande impacto na adequação climática e geração de ambientes mais saudáveis,
principalmente no setor residencial, objeto do estudo deste artigo. Esta condição pode
interferir na necessidade de maior ou menor uso da energia elétrica pelos usuários deste
setor, seja para condicionamento de ar ou iluminação artificial. De acordo com a EPE
(2012), o setor residencial foi o segundo maior responsável pelo consumo de energia
elétrica no Brasil, perdendo apenas para o setor industrial.
A energia solar possui diversas aplicações, sendo a geração direta de eletricidade
através da tecnologia fotovoltaica, uma das alternativas para gerar energia in loco, junto
à própria edificação, com menores impactos quando comparados com os da geração de
energia proveniente de centrais hidrelétricas (QUAGLIA, 2010; ZOMER et al, 2011).
O Brasil tem radiação solar suficiente para o desenvolvimento da tecnologia
fotovoltaica (RÜTHER e ZILLES, 2011). A irradiação anual na superfície de um
edifício depende da localização geográfica, dados meteorológicos, orientações e, no
contexto urbano, da interferência do sombreamento das edificações do entorno, por isto
é fundamental, para avaliação econômica deste sistema, conhecer os fatores que a
influenciam (MARDALJEVIC e RYLATT, 2003).
A Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou em abril de 2012 a Resolução
Normativa nº 482, que estabelece as regras para instalação de geração distribuída de
pequeno porte, incluindo a micro geração (até 100 kW) e a mini geração (100 kW até
1 MW). Esta normativa institui o Sistema de Compensação de Energia que permite ao
consumidor instalar pequenos geradores em sua unidade consumidora, trocar energia
com a distribuidora e ter o excedente desta geração transformado em crédito para os
meses subseqüentes (ANEEL, 2012).
A inserção da tecnologia fotovoltaica no meio urbano tem vantagem quantitativa, pois
existem grandes áreas disponíveis no envelope da edificação para a instalação deste
sistema (SALAMONI, 2009; SANTOS e RÜTHER, 2012). De acordo com Gaviria
(2013) a aplicação de painéis fotovoltaicos em planos verticais, considerando os
arquivos climáticos de Florianópolis, possui potenciais maiores de irradiação nas
orientações Leste e Oeste do que encontrados para a orientação Norte. Em uma pesquisa
mais recente, Salamoni e Ruther (2014), encontraram resultados também para o plano
vertical, em latitudes menores, que aumentam os ganhos entre 5% e 10% para energia
anual, das fachadas orientadas para Leste e Oeste em relação às orientadas para o Norte.
O momento é oportuno para avaliar o acesso solar na envoltória das edificações
residenciais e o potencial de geração de energia elétrica, através de sistemas
fotovoltaicos, principalmente, em um país como Brasil, com a tarifa residencial de
energia elétrica elevada, acima de alguns países como EUA, México e Coréia (EPE,
2013) e com um grande potencial de irradiação solar (SALAMONI, RÜTHER e
ZILLES, 2009).
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2

OBJETIVO

O objetivo geral deste artigo é avaliar a irradiação solar e o potencial de geração de
energia elétrica através dos sistemas fotovoltaicos aplicados na envoltória de três
edifícios multifamiliares verticais inseridos na malha urbana.
3

MÉTODO

O potencial para geração de energia elétrica do sistema fotovoltaico, aplicado na
envoltória das edificações residenciais, foi analisado através desta pesquisa de caráter
exploratório. O processo para realização do método foi dividido em três etapas e
obedeceu a seguinte sequência: identificação das tipologias residenciais para os estudos
de caso, análise da disponibilidade solar incidente nas envoltórias das edificações e
quantificação do potencial de geração de energia.
Os edifícios residenciais selecionados para esta pesquisa possuem três, oito e treze
pavimentos tipo de apartamentos e foram nomeadas nesta pesquisa de EM_RI, EM_VC
e EM_VS. A diferença de gabarito permitiu a análise da interferência da verticalização
na geração de energia elétrica, através do sistema fotovoltaico, quantificando o
percentual do atendimento a demanda de energia destas edificações. As fachadas destas
edificações possuem orientações diferentes conforme cenário urbano da cidade de
Blumenau, localizada no estado de Santa Catarina, região sul do Brasil, com latitude de
26,9ºS e longitude de 49,1ºW.
3.1

Descrição dos empreendimentos

O menor empreendimento é o EM_RI, localizada no bairro da Velha, possui a fachada
frontal com um desvio azimutal de 245,6 graus, posicionada entre os quadrantes SO e
O. No mesmo bairro, a edificação EM_VC, possui a fachada frontal com um desvio
azimutal de 66,66 graus, posicionada entre os quadrantes NE e L. O edifício com mais
pavimentos é o EM_VS, localizado no bairro Victor Konder. A fachada frontal desta
edificação possui um desvio azimutal de 216,6 graus, posicionada entre os quadrantes
S e SO. O Quadro 1 apresenta de forma resumida os dados das três edificações e as
áreas correspondentes a cobertura, fachadas e aberturas.
Quadro 1 – Dados dos três empreendimentos analisados nos estudos de caso.
Nomeclatura
Descrição/
Área total pavimento tipo
Área de fachada
Área opaca
Área de abertura
Área de cobertura
Relação área de
cobertura/ pavimento tipo
Relação área de
fachada/pavimento tipo

EM_RI
Area (m²)
216,90
172,05
83,11
142,99
16,89
29,06
151,75

EM_VC
Area (m²)
415,00
284,90
82,30
234,47
17,70
50,43
340,96

EM_VS
Area (m²)
405,00
608,16
83,25
506,28
16,75
101,88
524,81

5,38

6,32

9,97

65,92

56,50

125,01

(%)

(%)

(%)

Fonte: Autores

3.2

Modelagem e simulação das edificações

As edificações estudadas e a área de abrangência foram modelados de forma
tridimensional no programa Rhinoceros v5.0 (MCNEEL, 2012). Os edifícios foram
modelados seguindo as formas e dimensões reais. As fachadas foram simplificadas e as
áreas de sacadas, delimitadas na parte externa da edificação, foram representadas com o
fechamento em vidro. Apenas as áreas opacas foram computadas como áreas com
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potencial para inserção de painéis fotovoltaicos. As áreas de janelas e sacadas foram
consideradas como áreas de aberturas e não receberam os pontos para análise de
irradiação. De forma a padronizar a avaliação das edificações multifamiliares foram
considerados como áreas verticais, para avaliação da irradiação solar, apenas a parte da
envoltória que corresponde aos pavimentos-tipo da edificação. As coberturas dos
prédios foram consideradas como laje impermeabilizada, desconsiderando qualquer
especificação dos telhados que possam ter sido construídos. Quanto á caixa d’água
excluiu-se da análise a envoltória vertical, apenas a cobertura da mesma foi computada.
Os empreendimentos do entorno foram inseridos também em blocos tridimensionais,
obedecendo às formas e as dimensões, foram desenhados como sólidos, sem inclusões
de aberturas, brises e/ou outros detalhes arquitetônicos. Estes edifícios fizeram parte da
análise apenas como obstrução aos estudos de caso analisados.
Para alcançar o objetivo proposto deste trabalho, a análise dos estudos de caso
fundamentou-se no método de simulação computacional, assim sendo, utilizou-se o
plug-in denominado DIVA-for-Rhino, desenvolvido inicialmente na Escola de PósGraduação em Design da Universidade de Harvard (LAGIOS, 2013) que permitiu
avaliações, através de uma série de pontos aplicados sobre as áreas opacas das
edificações, de mapas de irradiação com o edifício inserido contexto urbano.
As simulações foram feitas a partir dos arquivos climáticos com a extensão EPW
(Energy Plus Weather) com a base de dados SWERA (Solar and Wind Energy Resource
Assessment) (DOE, 2013). Foi adotado o arquivo da cidade de Florianópolis, localizada
a 27,6ºS e 48,5ºW, pois o SWERA não possui arquivo climático para a cidade de
Blumenau (PEREIRA et al, 2006).
4

RESULTADOS

As simulações foram realizadas para o período de um ano (365 dias) e foram analisados
os valores da média anual e das estações do ano: verão, outono, inverno e primavera.
Com intuito de identificar as potenciais obstruções, os valores foram identificados
separadamente para as quatro fachadas para a cobertura das edificações. Como forma de
quantificar os valores, de acordo com o gabarito das edificações foi identificada também
a irradiação diária recebida nas malhas de pontos por pavimentos.
As coberturas receberam malhas de pontos no plano horizontal. Os níveis de irradiação
da média diária na horizontal foram iguais para os dois edifícios mais altos EM_VS e
EM_VC de 3,99 kWh/m2 e para o EM_RI é de 3,78kWh. O comportamento dos
resultados, quando analisado por estação do ano, é similar, alcançando valores maiores
no verão, seguido pela primavera e, com uma redução entre 38% e 45%, quando
comparado com verão, nas estações de outono e inverno, sendo esta última com os
menores valores de irradiação. A Figura 1 apresenta os valores das três edificações.

kWh/m²/dia

Figura 1 - Gráfico das médias diárias (kWh/m²/dia) por estações do ano das simulações realizadas
com os pontos de análises no plano horizontal (cobertura).
5,3
4,9
4,5
4,1
3,7
3,3
2,9
2,5

5,25

4,86

4,95

5,21
4,85

4,59

3,00
2,73

3,09
2,76

3,21

EM_RI

EM_VC

EM_VS

Verã o

Outono

Inverno

Fonte: Autores

3252

2,82

Prima vera

No verão as maiores médias diária das coberturas EM_VS e EM_VC, 5,21 kWh/m2/dia
e 5,25 kWh/m2/dia, respectivamente ultrapassaram a máxima média diária de irradiação
encontrada por Santos (2013), que apresentou para Florianópolis o valor de
4,8kWh/m2/dia para 100% de radiação.
Os pavimentos mais altos receberam índices maiores de irradiação solar e decresceram
de acordo com a redução dos andares (Figura 2). Nas três edificações, a análise das
áreas opacas que receberam as malhas de pontos na vertical, no último pavimento tipo,
obteve a maior média diária: 2,04 kWh/m2, 1,65 kWh/m2 e 1,98 kWh/m2, valores
respectivos dos prédios analisados com três, oito e treze andares. O valor percentual
entre as variações de cada pavimento foi de 0,68% a 4,5%.
Figura 2 - Gráfico das médias diárias (kWh/m²/dia) de um ano de simulação realizadas com os
pontos de análises no plano vertical por pavimento.

Fonte: Autores

A Tabela 1 apresenta os dados relevantes encontrados para as fachadas. Na primeira
coluna de cada edificação tem-se a quantidade de pontos analisados e as áreas opacas
onde foram inseridas estas malhas. A partir da segunda coluna tem-se a quantidade de
irradiação recebida pelo período analisado (ano e estações), os resultados apresentados
são da média de todos os pontos, por período e a média diária.
Nas simulações da edificação EM_VS, a melhor média anual foi de 2,04kWh/m2/dia e
corresponde a orientação N-NE, fachada posterior da edificação que não possui
obstrução direta. O pior valor obtido, aproximadamente 50% inferior a melhor fachada,
corresponde à orientação S-SO, com o valor de 1,12 kWh/m2/dia. Segundo os valores
obtidos para este estudo de caso, a maior interferência do entorno encontra-se ao lado
esquerdo, na fachada O-NO.
As quatro estações do ano apresentam comportamentos similares nas fachadas
direcionadas mais para o norte, entre os quadrantes N-NE e O-NO. A média diária de
irradiação solar tem pouca variação entre as estações, mas o outono destaca-se como a
melhor média diária nestas duas orientações. As demais fachadas direcionadas mais
para o sul, entre os quadrantes L-SE e S-SO, apresentam os melhores resultados no
verão, seguido da primavera. Nas demais estações, outono e inverno, obtiveram-se
valores com o percentual reduzido entre 50% e 60% , quando comparado com o verão.
A simulação do edifício EM_VC apresentou os melhores índices de irradiação para a
fachada com orientação NE-L, incluindo a média anual e os melhores níveis em todas as
estações do ano. Esta fachada é a frontal e possui recuos obrigatórios dentro do terreno.
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O afastamento das outras edificações é somado a este recuo e também ao sistema viário,
resultando em uma distância entre torres de aproximadamente 30 metros. A orientação
SO-O, representada pela fachada posterior, apresentou um comportamento semelhante à
fachada frontal para as estações do ano verão e primavera. Porém, no outono e inverno,
quando comparado com os valores da fachada frontal, houve uma redução de 40% e
35% respectivamente.
Tabela 1 – Resumo dos dados em kWh/m2 por período analisado resultantes da simulação de todas
as fachadas dos três estudos de caso
Orient.
A (m²)
Pontos
SO-O
83,1
384

FRONTAL
Ano
Verão
Outono
Inverno
Primavera
Lat. ESQ.
NO - N
Ano
143,8
Verão
660
Outono
Inverno
Primavera
POSTERIOR NE - L
Ano
83,6
Verão
384
Outono
Inverno
Primavera
Lat. DIR
SE -S
Ano
118,5
Verão
570
Outono
Inverno
Primavera

EM_RI
Média
Período
Dia
kWh/m²/período
616,63
198,78
111,33
103,17
201,52

1,69
2,23
1,21
1,12
2,19

964,95
204,39
288,32
269,99
202,34

2,64
2,3
3,13
2,93
2,2

777,00
229,90
176,56
149,15
217,26

2,13
2,58
1,92
1,62
2,36

454,62
161,99
71,76
67,88
153,14

1,25
1,82
0,78
0,74
1,66

Orient.
A (m²)
Pontos
NE-L
493,3
2800

SE-S
449,9
2304

SO-O
497,0
2968

NO-N
434,5
2296

EM_VC
Média
Período
Dia
kWh/m²/período
697,97
191,82
173,25
146,04
186,73

1,91
2,16
1,88
1,59
2,03

352,55
119,45
59,61
55,55
117,93

0,97
1,34
0,65
0,6
1,28

552,99
181,57
102,25
95,25
173,93

1,52
2,04
1,11
1,04
1,89

520,13
130,59
138,84
125,82
124,89

1,43
1,47
1,51
1,37
1,36

Orient.
A (m²)
Pontos
S-SO
1322,4
3302

O-NO
2049,8
5226

N-NE
1191,8
3601

L-SE
2017,6
5167

EM_VS
Média
Período
Dia
kWh/m²/período
409,57
142,01
64,34
60,14
142,66

1,12
1,6
0,7
0,65
1,55

588,40
147,31
154,24
144,37
142,49

1,61
1,66
1,68
1,57
1,55

745,76
175,32
211,02
190,79
166,43

2,04
1,97
2,29
2,07
1,81

644,70
228,23
108,61
92,90
214,73

1,77
2,56
1,18
1,01
2,33

Fonte: Autores

O mesmo comportamento citado anteriormente ocorreu com a fachada SE-S, no qual a
redução dos níveis de irradiação do outono e inverno, em relação ao verão, foram
maiores de 50%, sendo estes, praticamente, os menores valores de todas as simulações.
O comportamento desta fachada é explicado por estar mais voltado para o Sul e ainda
possuir obstrução, ocasionada por um edifício mais alto do que o prédio estudado.
Segundo os valores obtidos em todas as simulações, a fachada que apresenta a maior
média diária foi a NO-N do estudo de caso EM_RI. Atualmente, esta fachada não
possui construções na adjacência, o que resultou em 2,64 kWh/m2/dia. Esta mesma
edificação, quando calculado a média diária de um período de um ano para todas as
fachadas, obteve o melhor nível de irradiação (1,93 kWh/m2/dia) dos três estudos de
caso. A Figura 3 apresenta em forma de gráfico os resultados referentes à análise no
plano vertical e o Quadro 2 apresenta algumas ilustrações dos outputs para verão e
inverno resultante da simulação com plug in Diva for Rhino.
O consumo estimado de cada unidade habitacional (UH) foi baseado em Montenegro
(2013), que analisou o consumo médio mensal dos consumidores residenciais (exceto
baixa renda), no ano de 2011, para as 27 capitais brasileiras e conclui que torna-se
razoável o consumo de 250 kWh/mês. Este valor foi adotado neste trabalho para as UHs
com 3 dormitórios, reduziu-se para 220,0 kWh/mês com dois dormitórios e 190
kWh/mês para um dormitório. Após calculado, obteve-se o seguinte consumo: EM_RI
com 1500 kWh/mês, EM_VC com 7600 kWh/mês e EM_VS com 16300 kWh/mês.
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Figura 3 - Gnifico das medias dhirias (kWh/m 2/dia) por esta~;oes do ano das simula~;oes realizadas
com os pontos de amilises no plano vertical (fachadas)
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Quadro 2 - Imagens de alguns resultados das

simula~;oes

no contexto urbano

Fachada Frontal e Lateral Esquerda

Legenda: Escala de cores em kWh/m

Fonte: Autores

Para o calculo da geravao, foi considerada como area util do plano horizontal ou vertical
Ga excluidos as aberturas) apenas 85% dos valores indicados anteriormente. Segundo
Zomer (2009) esta seria a perda para a diagramavao dos m6dulos. Nao foram
consideradas neste trabalho a integravao estetica ou tecnica do sistema fotovoltaico
nestas edificav5es. A eficiencia do modulo solar fotovoltaico considerado para a
estimativa de geravao foi de 14%, considerando a aplicavao da tecnologia de silicio
multicristalino (ZOMER 2009). Com os dados do consumo energetico das edificav5es
(kWh/mes) e os valores de irradiavao solar (kWh/m2/dia) encontrados nas simulav5es
apresentadas anteriormente, foram feitos os calculos da potencia (PFv) a ser instalada
em kWp e tambem a previsao anual de produtividade do sistema (yield) que e dada pela
razao entre a geravao fotovoltaica estimada e a potencia instalada (Tabela 2).
Os valores de produtividade encontrados para as coberturas sao compativeis com os
valores da produtividade anual de 1.114 kWh/kWp encontrados na medivao do sistema
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da Casa Eficiente em 2008 (LAMBERTS et al, 2010). Para as fachadas a redução foi de
mais de 50% em relação ao desempenho da cobertura, nos três estudos de caso.
A área disponível na cobertura apenas do EM_RI é suficiente para atender 100% da
demanda da geração de energia. As fachadas, nos três estudos de caso, possuem áreas
suficientes para a instalação do sistema mas com um desempenho menor que 50%
quando comparado com a cobertura.
Tabela 2 – Resultados calculados da potência fotovoltaica (PFV), do yield, do investimento e da
economia do sistema fotovoltaico
Edificações

Área útil
Yield
exist.
kWh/kWp
2
(m )
129,0
1088,6

Local de Geração Irradiação
aplicação kWh/mês kWh/m2/dia

P FV
(kWp)

Área
(m 2 )

1500

3,78

16,5

118,1

1,93

32,4

231,3

364,6

3,78

79,4

566,9

1,48

214,0

1528,3

EM_RI

Cobertura

cenário 1

Fachada

EM_VC

Cobertura

cenário 1

Fachada

7600

Invest.
(R$)

Economia
Ano (R$)

115740,7

7200,0

555,8

226683,9

7200,0

289,8

1149,0

555590,0

36480,0

1594,4

426,2

1497747,7 36480,0

Cobertura

3876

3,99

40,5

289,1

289,8

1149,1

283333,3

18604,8

Fachada

3724

1,54

100,8

719,7

1594,4

461,6

705303,0

17875,2

EM_VS

Cobertura

16380

4,05

168,5

1203,7

446,1

1166,4

1179640,0 78624,0

cenário 1

Fachada

1,62

421,3

3009,3

5594,4

466,6

2949100,0 78624,0

cenário 2

cenário 2

Cobertura 6060,6
Fachada

10319

4,05

62,4

445,4

446,1

1166,4

436463,0

1,94

221,6

1583,1

5594,4

558,7

1551456,2 49533,1

29090,9

Fonte: Autores

De acordo com CELESC (2014) as tarifas da classe residencial do subgrupo B1, possui
tarifas e impostos diferenciados para consumo até 150kWh/mês e acima deste valor.
Para este artigo, que não possui a intenção de um análise financeira detalhada,
considerou-se que o consumidor pague a concessionária o valor de R$ 0,40 por
kWh/mês, incluído os impostos. Adotou-se o valor de R$ 7000,00 o custo do kWp
instalado, valor considerado como cenário real por Montenegro (2013), no qual o autor
identifica que o sistema fotovoltaico torna-se viável em Florianópolis no caso do
aumento anual das tarifas residenciais B1 aumentarem acima de 5% aa. O ajuste anual
da tarifa em todos os cenários analisados foi adotado também 5% aa.
No cenário 1, analisou-se em quantos anos a economia do valor não pago a
concessionária torna-se equivalente ao investimento inicial de todo o sistema, excluindo
a análise da aplicação financeira ao longo dos anos. Neste caso o EM_RI, que possui
área suficiente na cobertura e fachada precisaria de 14 anos e 28 anos, respectivamente,
para a economia do valor da energia que não será paga a concessionária cobrir os
custos do sistema fotovoltaico investido, apresentado a cobertura como a posição mais
adequada e viável para a geração de energia. Nas outras duas edificações, mais
verticalizadas, as coberturas não seriam suficientes para atender 100% da demanda e
para as fachadas, o sistema seria equivalente ao valor do investimento, após 40 anos.
O cenário 2 analisa o investimento do sistema com a combinação entre geração
fotovoltaica no plano horizontal e vertical, desconsiderando também análise da
aplicação financeira ao longo dos ano, da mesma forma do cenário 01. A configuração
do sistema fotovoltaico para o estudo de caso EM_VC, considera com 51% do sistema
instalado na cobertura e os outros 49% da demanda com o sistema fotovoltaico na
fachada, correspondendo aos 4 pavimentos mais altos. O resultado apresenta tempo
estimado de 27 anos para o valor economizado do pagamento a concessionaria alcance
o valor do investimento inicial.
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A configuração do sistema fotovoltaico para o estudo de caso EM_VC, considera com
51% do sistema instalado na cobertura e os outros 49% da demanda com o sistema
fotovoltaico na fachada, correspondendo aos 4 pavimentos mais altos. O resultado
apresenta um tempo de aproximadamente 27 anos para o valor economizado do
pagamento a concessionaria alcance o valor do investimento inicial.
A edificação EM_VS no cenário 2 configura-se com 37% do sistema instalado na
cobertura e os demais 63% seriam instalados na fachada, no qual ocupariam apenas os
dois pavimentos mais alto. Desta forma, a irradiação diária média dos dois pavimentos
deste edifício passaria a ser 1,94 kwh/m2 ao invés de ser 1,62kWh/m2 da média de todos
os andares. O tempo estimado para que os valores se igualassem nas mesmas condições
citadas anteriormente seria aproximadamente de 26 anos.
5

CONCLUSÕES

A inserção urbana da tecnologia fotovoltaica para geração de energia elétrica próximo
ao ponto de consumo recebeu incentivos com a resolução no 482 da ANEEL, mas o
valor do investimento do sistema precisa reduzir para atender ao perfil do consumidor
residencial.
A cobertura, avaliada neste trabalho como plano horizontal da edificação, apresentou-se
como o plano de melhor aproveitamento de irradiação solar. Mas, de acordo com a
altura das edificações, este plano pode não dispor de área suficiente para atender a
demanda das unidades habitacionais. Na avaliação das fachadas, o estudo demonstrou
que as edificações possuem áreas suficientes para aplicação dos painéis fotovoltaicos,
porém a produtividade do sistema é reduzida para valores abaixo de 50% quando
comparados com a produção de energia de um sistema aplicado na cobertura.
As obstruções no centro urbano reduzem o acesso solar as edificações, principalmente,
nos andares inferiores. A fachada frontal, comumente distanciada de outras edificações
por vias, calçadas e recuos frontais maiores, não sofre interferência significativa das
obstruções, porém possuem áreas reduzidas quando comparadas com as fachadas
laterais, por características das disposições longitudinais dos lotes urbanos, para
aplicação de painéis fotovoltaicos. O trabalho apresentou resultados que indicam que as
fachadas quando direcionadas ao Norte com desvio azimutal para Leste ou para Oeste
são as mais indicadas para receber o sistema fotovoltaico.
É relevante ressaltar que não foram analisadas as questões estéticas relacionadas à
aplicação de painéis fotovoltaicos em toda a edificação e não foram simuladas novas
obstruções que podem ser construídas no contexto urbano e interferir nos valores de
geração de energia de um sistema instalado, principalmente, nos planos verticais.
Os cenários apresentados não são rentáveis quando o objetivo é suprir todo o consumo
de uma edificação residencial vertical, pois o valor do investimento do sistema
fotovoltaico ainda é alto quando comparado com os valores a serem pagos para a
concessionária de energia. Os resultados deste artigo contribuem para que novos
cenários urbanos possam ser criados e aplicação de painéis fotovoltaicos possa ocorrer
de forma a reduzir a dependência de energia da rede elétrica.
Finalmente, existe a expectativa do mercado que políticas de incentivos tornem o acesso
à tecnologia fotovoltaica mais viável. Em especial, para sua aplicação nos centros
urbanos será imprescindível que sejam analisados as obstruções solares, os níveis de
irradiação no plano a ser instalado e a geração de energia, simultaneamente a
viabilidade econômica.
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RESUMO
As empresas de edificações têm investido em sistemas de gestão da qualidade e sustentabilidade,
principalmente, para minimizar os danos causados à natureza decorrentes de desperdícios e falhas durante
o processo de execução das obras. Outra medida, recentemente tomada, é a certificação de
sustentabilidade de seus empreendimentos. Uma certificação significativa adotada no Brasil é o LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design). A adoção dessas certificações gera impacto sobre a
qualidade da obra e a cultura organizacional. Este trabalho, que consiste em um estudo de caso, tem como
objetivo entender o processo de implantação da certificação LEED na versão Core & Shell e categoria
prata em uma obra na cidade de Fortaleza, bem como estudar sua influência no Sistema de Gestão de
Qualidade do empreendimento. Desse modo, o estudo se faz relevante pois analisa o processo de
implantação do LEED com seus impactos sobre a qualidade do empreendimento. O estudo tem como faz
investiga os pontos fortes e fracos na qualidade da obra em decorrência da implantação do LEED,
correlacionando as exigências da certificação com os métodos construtivos adotados. Os resultados da
pesquisa contempla uma análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) referentes ao
processo de implantação do sistema para o caso de construção de um edifício comercial.
Palavras-chave: Edificações, Qualidade e Sustentabilidade, Certificação LEED.

ABSTRACT
Many companies are investing in quality and sustainable management systems, to minimize the
environmental negative impacts caused by waste resulted from building construction. Another recent
measure adopted, is the search for environmental and sustainable certification systems. An important
certification adopted in Brazil is the Leadership and Energy and Environmental Design - LEED. Hence,
this course of action provides significant impact over the organizational culture and the quality of the
work. This paper presents a case study that aims to understand the implementation process of LEED
Core& Shell silver category certification of a building construction building located in Fortaleza. Thus,
the research scope is to analyze the implementation and effect of LEED certification concerning the
project quality. This research aims to investigate the strengths and weaknesses of the construction
methods adopted. This paper shows as a result a SWOT (Strengths and Weaknesses, Opportunities and
Threats) analysis of the implementation process of the sustainable system of a commercial building
construction.
Keywords: Building Construction, Quality and Sustainability, LEED Certification
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1

INTRODUÇÃO

A construção civil é um dos setores da economia que mais geram impactos nocivos
sobre o meio ambiente. A consciência da necessidade do desenvolvimento sustentável
recrudesce a cada dia devido a diminuição gradativa dos recursos naturais do planeta.
Em princípio, isso parece ser um fator mitigador do crescimento econômico de um país,
sobretudo aquele que depende do desenvolvimento da construção civil, pois este é um
dos setores da economia que mais afetam o meio ambiente de maneira nociva e,
consequentemente, que mais sofre influência da escassez de recursos.
Medidas, para diminuir o efeito nocivo da indústria da construção civil sobre o meio
ambiente, vêm sendo tomadas por muitas organizações internacionais, e entre essas
destacam-se as certificações ambientais. Ding (2008) diz que há um aumento crescente
de preocupação na construção de edifícios no sentido de minimizar os seus efeitos
negativos no ambiente. São exemplos as construções de Green Buildings (edifícios
verdes) que incorporam na sua construção materiais reciclados.
De acordo com Ferreira, Pinheiro e Brito (2014), na fase de desenvolvimento dos
projetos de um edifício, ocorrem às principais decisões sobre seu desempenho e,
portanto, esta é a fase determinante para implantar uma construção sustentável. Lembrase que a concepção do empreendimento envolve muitos critérios, que devem incluir
aspectos econômicos e ambientais.
Nesse contexto, a Certificação LEED - Leadership in Energy and Environmental
Design - desenvolvida pela ONG (Organização Não Governamental) americana Green
Building Council, é um importante fator na mitigação dos efeitos nocivos da construção
civil ao meio ambiente, além de contribuir com o desenvolvimento do sistema da
qualidade das obras nesse setor. O presente estudo tem como objetivo entender e avaliar
o processo para obtenção da certificação LEED em uma construtora cearense
fundamentado nos critérios estabelecidos entre o conselho certificador (Green Building
Council) e a incorporadora da obra.
A pesquisa busca estudar e avaliar o processo de certificação em uma obra de edificação
comercial em Fortaleza. São identificadas melhorias na qualidade da obra em
decorrência da implantação do LEED, correlacionando as exigências da certificação
com os métodos construtivos adotados.
Pretende-se discorrer obre as vantagens e desvantagens de implantação da certificação.
Os resultados da pesquisa consiste em apresentar uma análise SWOT (Forças,
Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) referentes ao processo de implantação do sistema
de qualidade com foco na sustentabilidade para a construção de um edifício comercial.
2

CERTIFICAÇÃO LEED

O Green Building Council Brasil (GBCB), LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) é um sistema internacional de certificação e orientação
ambiental para edificações, utilizado em 143 países. Possui o intuito de incentivar a
transformação dos projetos, obra e operação das edificações, sempre com foco na
sustentabilidade.
Na literatura encontram-se alguns estudos sobre os efeitos da certificação LEED para a
sustentabilidade na construção de edifícios, como exemplo têm-se o estudo de
Altomonte e Schiavon (2013) que pesquisa sobre a satisfação dos clientes em edifícios
que possuem a certificação. Destaca-se, também, o trabalho de Scofield (2013) que
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estuda a eficácia de aplicação da certificação LEED para redução o consumo de energia
na construção de edifícios comerciais nos Estados Unidos
O GBCB (2013) lista diversos benefícios, em três campos, que compõem o conceito de
sustentabilidade que advém do LEED. Dentre os ganhos, destacam-se:
a) Econômicos: diminuição dos custos operacionais; diminuição dos riscos
regulatórios; valorização do imóvel para revenda ou arrendamento; aumento na
velocidade de ocupação; modernização e menor obsolescência da edificação.
b) Sociais: melhoria na segurança e priorização da saúde dos trabalhadores e
ocupantes; inclusão social e aumento do senso de comunidade; capacitação
profissional; conscientização de trabalhadores e usuários; aumento da
produtividade do funcionário; incentivo a fornecedores com maiores
responsabilidades socioambientais; aumento da satisfação e bem estar dos
usuários; estímulo à políticas públicas de fomento na construção sustentável.
c) Ambientais: uso racional e redução da extração dos recursos naturais; redução
do consumo de água e energia; implantação consciente e ordenada; mitigação
dos efeitos das mudanças climáticas; uso de materiais e tecnologias de baixo
impacto ambiental; redução, tratamento e reuso dos resíduos da construção e
operação.
Vale salientar que a adesão ao sistema acontece de forma voluntária. O LEED avalia o
desempenho ambiental do empreendimento para energia, água e emissão de CO2
(dióxido de carbono). Verifica, também, a qualidade interior dos ambientes, o uso de
recursos naturais e os impactos ambientais gerados.
Quando os critérios de adesão ao sistema são atendidos de modo satisfatório, é emitido
um selo de certificação de acordo com o grau de proteção ambiental do
empreendimento. A certificação internacional LEED possui sete dimensões a serem
avaliadas em edificações. Todas elas possuem pré-requisitos ou práticas obrigatórias,
assim como créditos e recomendações que, quando atendidas, garantem pontos para a
edificação. O nível da certificação é definido, conforme a quantidade de pontos
adquiridos, podendo variar de 40 pontos para obter a certificação mínima e 110 pontos
para o nível platina. Dessa forma, o LEED possui quatro níveis: certificado LEED,
certificado Prata, certificado Ouro e certificado Platina.
A inserção em uma das categorias depende do somatório das pontuações obtidas em
cada critério estabelecido no empreendimento. As dimensões avaliadas são:






espaço sustentável – estimula estratégias que minimizam o impacto no
ecossistema durante a implantação da edificação e aborda questões de grandes
centros urbanos, como redução do uso do carro;
eficiência no uso da água – promove inovações para o uso racional da água, com
foco na redução do consumo de água potável e alternativas de tratamento e reuso
de resíduos;
energia e atmosfera – promove eficiência energética nas edificações por meio de
estratégias simples e inovadoras, como por exemplo, simulações energéticas,
medições, condicionamento de sistemas e utilização de equipamentos e sistemas
eficientes;
materiais e recursos - impulsiona o uso de materiais de baixo impacto ambiental
(reciclados, regionais, recicláveis ou de reuso) e reduz a geração de resíduos,
além de promover o descarte consciente, desviando o volume de resíduos
gerados dos aterros sanitários;
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qualidade ambiental interna – incrementa a qualidade ambiental interna do ar
com foco na escolha de materiais com baixa emissão de compostos orgânicos
voláteis, controle de sistemas, conforto térmico e priorização de espaços com
vista externa e luz natural;
inovação no projeto ou inovação nas operações – incentiva a busca de
conhecimento sobre Green Buildings;
créditos de prioridade regional – fomenta créditos definidos como prioridade
regional para cada país, de acordo com as diferenças ambientais, sociais e
econômicas existentes em cada local.

Pardini (2009) acrescenta que para a certificação de um novo projeto de um
empreendimento comercial, que se enquadra na metodologia LEED-NC, o processo se
dá de acordo com seis categorias distintas e divididas por assuntos relacionados à
sustentabilidade. Sejam esses a sustentabilidade do terreno, o uso racional de água, a
energia e atmosfera, os materiais e recursos, a qualidade do ambiente interno, as
inovações de projeto.
Contudo, avaliar o grau de sustentabilidade de um empreendimento não é tarefa fácil,
devido as várias as nuances de cada projeto que variam desde o padrão de acabamento,
o uso até sua localização. Além disso, o LEED avalia exclusivamente a dimensão
ambiental, deixando de lado as questões sociais, tão importantes para países em
desenvolvimento, como o Brasil.
A figura 1 mostra como ocorreu a evolução dos registros de certificação a partir do ano
de 2006. Percebe-se um aumento significativo da quantidade de registros anos de 2012
e 2013 superando 750 empreendimentos certificados.

Figura 1. Evolução de registros e certificações LEED no Brasil

Fonte: GBCB (2013)
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3

ESTUDO DE CASO

Este trabalho tem como estratégia de pesquisa o estudo de caso que, na visão de
Gerhardt e Silveira (2009), busca saber como e a razão pelo qual certos fenômenos
acontecem ou mesmo busca analisar eventos dos quais se tem pouco controle ou, ainda,
eventos atuais dentro de um contexto específico. Este estudo foi realizado em uma obra
em Fortaleza de construtora e incorporadora cearense.
Visando a melhoria constante do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), a construtora
almeja obter a certificação LEED, tipologia Core & Shell (C&S), categoria prata, em
um edifício comercial de múltiplos pavimentos.
A construtora já possui certificação na NBR ISO 9001 e no SiAC do PBQP-H - Sistema
de Avaliação da Conformidade de Serviços e Obras do Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade do Habitat. Assim, seus procedimentos baseiam-se em um
Sistema de Gestão (SGQ). Desse modo, os processos nas obras e nos departamentos de
pessoal, financeiro e de compras são controlados conforme os parâmetros dessas
normas, com ênfase no treinamento de funcionários e no controle de não
conformidades. Não obstante, nenhum funcionário da mesma, desde a gerência até o
operário, tinha experiência com esse tipo de certificação de sustentabilidade, o que de
início, foi uma limitação.
O processo de certificação LEED Core & Shell exige o máximo comprometimento de
toda equipe envolvida no desenvolvimento do empreendimento, participam os
engenheiros da obra até os operários que realizam diretamente os serviços. É relevante
que cada pessoa cumpra rigorosamente sua tarefa com empenho para não incorrer em
nenhuma não conformidade que possa prejudicar o avanço de todo o processo de
certificação.
Vale ressaltar que o desenvolvimento do projeto de um edifício sustentável certificado
pelo LEED partiu da exigência do incorporador. O processo de certificação do projeto é
acompanhado por uma consultoria especializada e está registrado no Green Building
Council Brasil (GBCB).
São várias as estratégias de sustentabilidade para empreendimento aplicadas durante as
fases de projeto, obra e uso:








programa de necessidades para maior qualidade de vida: salas de reunião e
auditório, para estimular a convivência entre os profissionais;
foco na saúde dos condôminos: piscina com raia de 25 metros e academia de
ginástica, para estimular a prática de exercícios físicos;
contribuição urbana: bicicletário e vagas preferenciais para veículos com
combustível alternativo;
melhoraria no conforto térmico do empreendimento e entorno, pisos e fachada
com cores claras e paisagismo privilegiando espécies locais e a biodiversidade;
água: redução do consumo de água potável para irrigação e descargas, com
projetos eficientes e uso de fontes alternativas;
redução do consumo de energia: uso de vidros mais eficientes, que permitem a
iluminação natural interna, além de reduzir o calor;
iluminação otimizada, infraestrutura para instalação de ar-condicionado tipo
VRF (variable refrigerant flow) de última geração e automação complementam
as estratégias; materiais e qualidade do ar interno: preferência a produtos locais e
materiais com conteúdo reciclado de baixa toxicidade. Madeira com manejo
correto certificado;

3263




resíduos: infraestrutura para facilitar a separação e envio dos resíduos do edifício
para reciclagem;
obra: respeito ao entorno, com cuidados com a geração de poeira e detritos.

É importante analisar a influência da certificação na qualidade da obra, supõe-se ser
intrínseca para a relação entre a certificação e a qualidade de um empreendimento, visto
que o controle sobre os processos se acirra para alcançar tal objetivo.
4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com o processo de implantação da certificação LEED, houve evolução no controle e
nas inspeções sobre os processos da obra para garantir o atendimento aos requisitos da
certificação. Isso propiciou ganhos substanciais para a qualidade da obra e para o
Sistema de Gestão da Qualidade da construtora.
Contudo, não é fácil correlacionar o índice de não conformidades detectadas com a
certificação, pois não há necessariamente diminuição obrigatória do mesmo com a
implantação LEED. A medida em que se aprimoram os treinamentos dos colaboradores,
o que levaria a uma diminuição do índice de não conformidades, também se investe
mais nas inspeções dos serviços, o que levaria a uma maior detecção de falhas.
De qualquer forma, é significativa a contribuição da implantação da certificação para o
Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) do empreendimento e da construtora com um
todo. Um dos princípios primordiais de SGQ é a exigência da melhoria contínua em
seus processos. Em cada não conformidade percebida, é estabelecida uma ação corretiva
e outra preventiva para inibir que a mesma volte a ocorrer. Isso faz com que o SGQ da
empresa seja alimentado e, consequentemente, ocorre a melhoria dos processos por
meio de treinamentos.
Em síntese, os pontos fortes e fracos do empreendimento no processo de certificação,
bem como a análise de oportunidades e ameaças decorrentes do mesmo estão elencados
nos quadros 1 e 2, respectivamente.
Quadro 1 - Pontos fortes e pontos fracos.
PONTOS FORTES
Sustentabilidade: reuso de materiais,
principalmente madeira; separação de
resíduos para destiná-los a aterro
sanitário
adequado;
combate
ao
desperdício de água, energia e materiais;
limpeza da obra e da vizinhança, e
combate ao tabagismo.
Controle: aumento do número de
inspeções/verificações realizadas de
serviços e procedimentos.
Correção: ações corretivas bem definidas
Participação dos funcionários: empenho
da alta administração da obra na busca
do objetivo.
Qualidade do canteiro de obra: canteiro
organizado.

PONTOS FRACOS
Treinamentos: Necessidade de maior treinamento para os
colaboradores; treinamentos, às vezes, ineficazes; grande
número de funcionários a serem treinados.

Controle: necessidade de maior controle sobre os
processos.
Correção: demora na implementação de algumas ações
corretivas.
Participação dos funcionários: resistência inicial dos
operários às mudanças decorrentes dos requisitos da
certificação LEED, sobretudo à proibição do tabagismo.
Planejamento: necessidade e dificuldade de
planejamento minucioso de todas as etapas.
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Quadro 2 - Oportunidades e ameaças.
OPORTUNIDADES
Disseminação da cultura sustentável para outras
obras e para a comunidade.
Melhoria e aprimoramento do Sistema de
Gestão da Qualidade da construtora.

Marketing empresarial e divulgação
incorporadora e da construtora no mercado.

da

Preocupação com impactos do empreendimento
na vizinhança.

AMEAÇAS
Dificuldade de obtenção de especialistas na
área de sustentabilidade voltada à certificação
LEED.
Custo de implantação relevante comparado a
empreendimentos não certificados. Isso
dificulta a propagação para outras obras da
construtora.
Requisitos da certificação nos padrões de países
desenvolvidos. Não consideram a interferência
dos fatores sociais e econômicos existentes nos
países em desenvolvimento.
Fornecedores não compatíveis com os
parâmetros da certificação.

Outro fator relevante de contribuição decorrente da certificação LEED do
empreendimento em estudo, foi a transmissão dos conceitos e práticas sustentáveis
utilizados nesta obra para as demais obras da construtora. Ações de conscientização
visando economia de água e energia, segurança, tratamento adequado de resíduos e
combate ao tabagismo vem sendo aos poucos difundidas para os canteiros das outras
obras da construtora, mesmo que estas não estejam sob o processo de certificação
LEED.
De acordo com o diretor presidente da construtora, a empresa pretende incorporar a seus
processos e a seu Sistema de Gestão da Qualidade com as práticas e conceitos de
sustentabilidade aprendida e aplicada através da certificação LEED Core & Shell.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atender os requisitos para obtenção da certificação LEED Core & Shell, na categoria
prata, é tarefa que demanda o empenho por parte de todos os envolvidos no processo. A
concepção dos projetos, a execução, o uso e a manutenção devem estar de acordo os
critérios do Green Building Council Brasil, órgão certificador; então, as pessoas que
fazem parte de todas essas etapas do empreendimento devem se dedicar para alcançar
tal objetivo.
Diante dos impactos ambientais decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais
pelo setor da construção, a certificação LEED é fator importante na mitigação dos
resultados nocivos desse setor. Contudo, sua implantação interfere diretamente na
qualidade dos empreendimentos sujeitos ao processo de certificação.
A adoção do LEED não é por si só suficiente para garantir a qualidade da obra com base
nos critérios das Normas NBR ISO 9001 e do Sistema de Avaliação da Conformidade
de Serviços e Obras do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat
(SiAC do PBQP-H). Os critérios da certificação são diferentes daqueles das normas
supracitadas, havendo, evidentemente, semelhanças entre eles.
Todo esse esforço em se adequar aos requisitos da certificação LEED, por meio da
realização de treinamentos periódicos e palestras de conscientização, promoveu
aprimoramento da qualidade dos serviços dos operários da obra. Não obstante, isso não
extinguiu as não conformidades nos processos, mas medidas foram tomadas para evitar
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não conformidades futuras pela aplicação de ações preventivas. Por outro lado, para se
garantir o atendimento de tais parâmetros foram incrementadas inspeções sobre os
serviços, aumentando o controle sobre os mesmos.
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RESUMO
O crescimento populacional urbano das últimas décadas trouxe um grande impacto para a área urbana,
seja na redução de áreas permeáveis nas cidades, seja nos impactos causados pela construção civil
acelerada para atender à esta demanda. Neste sentido o uso de telhados verdes pode surgir como uma
alternativa para combater alguns dos efeitos do adensamento urbano atual, como a redução de ilhas de
calor, melhoria da qualidade do ar e da água dos ambientes, e na qualidade das edificações. Os telhados
verdes são uma técnica construtiva milenar, e nas últimas décadas tem tomado uma conotação cada vez
mais sustentável no sentido de produzir um menor impacto ambiental se comparado a sistemas de
cobertura convencionais. A partir disso este artigo procura analisar sete sistemas construtivos, que vão de
coberturas convencionais em laje pré-moldada e coberturas cerâmicas a propostas de utilização de telhado
verde com estrutura em madeira, ou ainda sobre uma laje pré-moldada. Para isso foram utilizadas tabelas
de composição e quantificação dos materiais em 3 sistemas de cobertura analisados, para em seguida
calcular os valores de energia embutida (MJ) e emissão de CO2 desses materiais. Com isso pode-se
comparar entre os sete sistemas quais seriam os de menor impacto em termos de energia embutida e CO2.
Conclui-se que três dos sistemas de telhados verdes tiveram índices de energia embutida e emissão de
CO2 menores do que as coberturas convencionais com laje pré-moldada, sendo, portanto uma alternativa
eficiente às coberturas em laje, do ponto de vista do menor impacto ambiental.
Palavras-chave:Telhado verde. Energia Embutida. Emissão de CO2. Sustentabilidade. Arquitetura

ABSTRACT
Urban population growth in recent decades has brought a big impact to the urban areas, as the reduction
of permeable areas in cities, as the impacts caused by the accelerated building construction to complete
this demand. Therefore, the use of green roofs may emerge as an alternative to contest some of the effects
of the actual urban density, such as the reduction of heat islands, improving the quality of air and water
environments, and the quality of the buildings. Green roofs are a millenary construction technique, and
in recent decades have taken an increasingly sustainable connotation producing a lower environmental
impact compared to conventional roofing systems. So, the paper analyzes seven construction systems
ranging from conventional roofing precast slab and ceramic covers to propose the use of green roof
wooden structure, or on a precast slab. Composition tables and quantification of these 3 roofing
materials systems were analyzed to then calculate the values of embodied energy (MJ) and CO2
emissions. However,it can compare among the systems, which would have the lowest impact in terms of
embodied energy and CO2. The conclusion was that the three green roof systems have indices of EE and
CO2 smaller than conventional roofing tile with the slab, thus being an efficient alternative to the
coverage ceramic slab, from the viewpoint of reduced environmental impact.

Keywords: Green roof. Embodied Energy.CO2 emission.Sustainability. Architecture.
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1

INTRODUÇÃO

O equilíbrio das cidades vem sendo alterado sucessivamente devido à ocupação urbana
desordenada e crescente. A evolução tecnológica permitiu que o homem produzisse
condições de habitabilidade artificialmente, o que tem nos afastado das técnicas de
construção mais primitivas ou orgânicas de construir, produzindo uma degradação de
espaço e meio ambiente, à medida que se esgotam materiais e recursos naturais.
Segundo Roaf et al. (2006), o mundo precisa de profissionais multidisciplinares, que
possam projetar edifícios mais passivos, que usem menos energia, e que esta energia
seja proveniente de fontes renováveis. É preciso, segundo a autora, que exista o
desenvolvimento de uma consciência, além de uma formação profissional, de maneira
que possam projetar e construir com interdisciplinaridade, possibilitando adequar as
necessidades de construção juntamente com propostas mais sustentáveis.
Mesmo tendo origem secular, no Brasil, os telhados verdes foram pouco difundidos,
porém recentemente tem ganhado alguma popularidade, por conta das possibilidades e
benefícios que eles apresentam. Sua contribuição na melhora do conforto térmico nas
edificações, além da contribuição na filtragem e drenagem de água de chuva, criação de
microclimas, redução de efeito de ilhas de calor, aumento da flora e fauna urbana, entre
outras vantagens. Assim sendo, este trabalho visa comparar o potencial de energia
embutida (EE) e de emissão de CO2, enquanto atributos de sustentabilidade, entre sete
sistemas de coberturas, evidenciando a viabilidade não só deste ponto de vista, mas
também do ponto de vista social, tecnológico e econômico.
Baseada na demanda já descrita surge o problema desta pesquisa: um sistema de telhado
verde extensivo tem menos energia embutida e emite menos CO2 se comparado a um
sistema de cobertura em telha cerâmica ou de laje de concreto pré-moldado?
O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise comparativa entre sistemas de
telhados tradicionais comuns no Brasil e sistemas de telhado verde, no tocante a
emissão de CO2 e energia embutida.
2

REFERENCIAL TEÓRICO

A redução de carga de energia embutida em um telhado verde está relacionada à menor
quantidade de material utilizado, e à tipologia de materiais utilizados na elaboração de
um sistema de telhado verde. Dessa forma, entende-se que uma estrutura de telhado
verde que não utilize um embasamento em laje de concreto armado possa ter níveis de
energia embutida menores e também uma menor emissão de CO2, se comparados a
sistemas de cobertura em telha cerâmica ou laje impermeabilizada. Considerando-se os
impactos gerados pela exploração e uso excessivo de recursos naturais, e também que os
seis setores industriais responsáveis por grande parte do consumo energético do Brasil
são diretamente ligados à construção civil, e são responsáveis, conjuntamente, pelo uso
de 75% de energia de fontes não renováveis (TAVARES, 2006), este trabalho se
justifica como uma tentativa de mensurar e comparar diretamente qual tecnologia de
cobertura pode ter menor impacto ambiental.

2.1

Telhados verdes

Telhados verdes são estruturas de cobertura onde são aplicadas diversas camadas, entre
elas camadas de solo e vegetação. Apesar de ser mais comum encontrar telhados verdes
sobre lajes, o telhado verde é um sistema construtivo que pode permitir variações e
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aplicação sobre diversas superfícies e estruturas. Os telhados verdes modernistas eram
quase sempre encontrados sobre lajes planas de concreto, porém em alguns países,
como a Alemanha e outros países nórdicos, é comum observar esse tipo de telhado em
coberturas inclinadas. São construídos em diferentes camadas e espessuras variáveis,
porém normalmente consistem de uma camada de barreira de raiz, drenagem, filtro,
meio de cultura ou substrato e por último a camada de vegetação(BIANCHINI et al,
2011)
2.1.1 Classificação das telhados verdes
A classificação dos telhados verdes, de acordo com sua finalidade e características, é
dividida entre telhados intensivos e extensivos. Coberturas intensivas exigem uma
profundidade maior de solo ou substrato, e exigem mais manutenção e substrato além de
ser um sistema mais pesado, normalmente associado aos telhados-jardins. Para este
trabalho optamos utilizar a tipologia de telhados extensivos, por terem menor peso e
exigirem menos manutenção, além de representarem a maior quantidade de telhados
verdes aplicados atualmente ( SAVI, 2012).
2.1.1.1 Telhados verdes extensivos
São coberturas mais simples, mais resistentes e geralmente tem um custo menor de
implantação e manutenção. São indicadas para qualquer tamanho de área, e por ter um
peso menor, se adaptam melhor a estruturas de coberturas já existentes. São ideais para
vegetação de pequeno porte, pois a espessura do sistema fica entre 8 e 12cm geralmente.
Os telhados extensivos tem durabilidade estimada em 30 anos, e aceitam inclinações
entre 0° e 30° (KÖEHLER, 2001 apud NASCIMENTO, 2008)
2.1.1.2 Telhados verdes intensivos
Tem porte maior e permitem maior variedade de plantas, porém, requerem sistemas de
irrigação e manutenção mais complexos. Tem uma espessura de substrato variando
entre 15cm e 200 cm, com custos de instalação e manutenção maiores do que os
sistemas extensivos, exigindo reforço estrutural para suportar uma carga que pode
chegar a 1.200Kg/m², em função da espessura de substrato e volume de água acumulado
(BALDESSAR, 2012).
2.1.2 Estruturas dos telhados verdes
Telhados verdes são basicamente compostos por camadas de vegetação, substrato,
membrana filtrante, camada de drenagem, camada de retenção de água, isolamento
térmico, membrana anti raízes, membrana de impermeabilização e infraestrutura de
suporte (NASCIMENTO, 2008).
Figura 1 -Camadas de um telhado verde.

Fonte: Baldessar (2012)
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2.2

Redução do consumo e energia embutida

Segundo Dutil et al (2011), a redução do consumo de energia, especialmente a gerada
através de combustíveis fósseis, é uma necessidade mundial. Para diminuir os efeitos
das mudanças climáticas, o mundo precisa reduzir suas emissões de CO2 em pelo menos
50% até o ano de 2050.
Reduzir a energia embutida em materiais de construção é um assunto em foco no
momento. O cálculo de energia embutida é utilizado para medir o impacto ambiental
das construções, e é considerado um indicador de sustentabilidade de edificações.
Considera-se como energia embutida, toda aquela utilizada para a fabricação dos
materiais que serão usados na construção de um edifício, e contempla desde a extração
desses materiais até o destino final na obra, incluindo nisso o transporte das matérias
primas e dos produtos finais.A energia embutida pode chegar a 40% de toda a energia
consumida durante a vida da edificação (TAVARES, 2006). Nesta pesquisa os valores
de transporte foram considerados apenas para o cálculo de EE do material até a sua
fabricação, desconsiderando o transporte até a obra.
2.3

Emissões de CO2 no Brasil

Em um documento produzido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (
MCTI),que apresenta estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil,
existe uma descrição detalhada das emissões de CO2 no Brasil (BRASIL, 2013). Entre
os anos de 2000 e2005, a maioria das emissões, em torno de 75%,era proveniente de
queimadas de terrenos para produção de pastos ou agricultura, entre 2005 e 2010,esses
valores mudaram sensivelmente, atualmente os maiores responsáveis pela emissão de
CO2 no Brasil são associados à agropecuária e a energia, através do consumo de
combustíveis de origem fóssil para fonte de energia, que somadas aos processos
industriais (totalmente ligados à construção civil) chegam a 75% das emissões
(BRASIL, 2013).
3

METODOLOGIA DE PESQUISA

Com base na pesquisa publicada por Savi (2012), levantou-se a composição de
materiais e quantitativos, conforme demonstrado na tabela 2, dos sete sistemas de
cobertura propostos pela autora (tabela 1), de forma a se calcular a quantidade de
energia embutida e emissão de CO2 de cada sistema proposto. Dessa forma, foram
elaborados quadros, tabelas e gráficos, de maneira a sistematizar e organizar os
resultados obtidos para assim chegar as considerações finais sobre a comparação entre
sistemas de cobertura e suas emissões de CO2 e energia embutida.
Tabela 1 -Sistemas de telhado analisados
Sistema
Sistema 1
Sistema 2
Sistema 3
Sistema 4
Sistema 5
Sistema 6
Sistema 7

Descrição
Laje pré-moldada com telhado em telha cerâmica
Laje pré-moldada sombreada com argila expandida
Telhado com estrutura em madeira, cobertura em telha cerâmica e forro em madeira
Telhado verde - Sistema Hexa
Telhado verde - sistema modular
Telhado verde - Sistema vernacular
Telhado verde - Sistema vernacular sobre laje pré-moldada

Fonte: Lopes, 2014
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3.1 Protocolo de coleta de dados
3.2

Composição dos sistemas de cobertura

A etapa da coleta de dados foi estruturada a partir de uma tabela de composição e
quantitativo de materiais utilizados em cada um dos sistemas construtivos. Dessa forma,
cada um dos materiais utilizados na composição dos diversos sistemas foi quantificado e
discriminado, gerando valores de energia embutida (ee) em MJ Total e EE MJ/m². Para
composição dos sistemas de coberturas foram utilizados dados da TCPO (Tabelas de
composição de Preços para Orçamentos) (TCPO, 2013), assim como a tabela de
insumos e serviços da SEIL/PRED de junho 2013. Esta planilha é utilizada para
composição de custos de material e serviços pelo Governo do Estado do Paraná, para
composição de preços de pregões e licitações públicas no estado.
Os valores para cálculo de EE e emissão de CO2 foram obtidos em Tavares (2006),
Myrans (2009) e Hammond (2008) conforme tabela 2. Os materiais não descritos, como
os sistemas de telhado verde, foram coletados junto a fabricantes e fornecedores dos
produtos, através de contato por email e telefônicos.
A partir da determinação dos quantitativos de material e EE, pode-se calcular os valores
de CO2 em cada material e no sistema como um todo, sendo efetuados os mesmos
cálculos para cada um dos sete sistemas de cobertura analisados.A tabela 3 exemplifica
o levantamento de dados no sistema 3.

Kg CO2/Kg

0,075

(1)

0,05(1)
0,079

(1)

0,076

5,4(1)
(1)

(1)

0,078

2,9(1)
0,052

(1)

4,2(1)
0,126

(1)

8(3)
0,856

79,67(3) 51(1) 0,5(1) 0,15(1)
(1)

(3)

1,6

(3)

4,2

(1)

0,45

(1)

0,071

95(2)
(1)

95(2) 3,904(2)
(1)

0,053 2,52

(2)

1,32

Tinta PVA Látex

Substrato

Poliéster

Polipropileno

Pedra britada

Madeira seca ar livre

Impermeabilização

Polietileno -HDPE

Compensado

Cimento

Cerâmica - Blocos

Cerâmica - Telhas

3(1)

65(1)
(1)

0,074

Verniz

30(1)

Vermiculita expandida

Energia Embutida (MJ/Kg)

Cal

Aço

Areia

Tabela 2 - Valores de EE (MJ/Kg) e CO2(Kg) dos principais materiais utilizados

7,2(3)

65(3)

0,52 0,074(1)

Fonte: (1) TAVARES,2006. (2) MYRANS, (3) HAMMOND, 2008

Primeiramente calculou-se a quantidade de cada material, para, a partir daí, calcular o
valor de EE/kg de material, e por conseguinte o valor de ee total do sistema. O cálculo
de CO2 foi feito da mesma forma, obtendo-se a quantidade de kg de cada material,
multiplicando-se pelo valor de CO2 em cada kg de material, assim sucessivamente para
cada um dos sistemas.Os valores relativos a transporte dos materiais até o local de
execução dos protótipos não foi considerado.

3271

(3)

Tabela 3 -Composição, quantitativo de materiais e energia embutida no sistema 3

Fonte: Lopes, 2014

3.3

Método de análise de dados

A análise de dados deu-se através de comparação direta entre os dados obtidos de cada
uma das tabelas. Dessa forma pode-se observar a contribuição de cada material ao
sistema analisado, e obter o impacto percentual de cada material relativamente a EE e
CO2, sendo tais resultados demonstrados através de gráficos e tabelas.
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados obtidos em cada sistema foram compilados em uma tabela que demonstra os
valores obtidos para EE e CO2 em cada um dos sistemas.
4.1

Sistemas demonstrados

Neste artigo vamos demonstrar três sistemas analisados, cujos resultados foram os mais
expressivos, sendo eles o sistema 2 e 3, de cobertura convencionais, e sistema 6 –
telhado verde, conforme dados compilados na tabela 4 abaixo.
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Tabela 4–Valores de Energia Embutida e CO2 nos principais materiais dos
Sistemas2, 3 e 6

Fonte: Lopes, 2014

4.1.1 Sistema tipo 2 – laje pré-fabricada com sombreamento
O sistema 2, é uma cobertura convencional de laje pré-moldada impermeabilizada e
com um sombreamento através de uma camada de argila expandida. Conforme
demonstra a tabela 4, a impermeabilização foi o material de maior impacto no valor de
energia embutida na composição do telhado 2.
Em relação aos valores de emissão de CO2, nesse caso dois materiais se destacaram,
sendo a cal com o maior percentual de emissão seguida pela impermeabilização.
4.1.2 Sistema tipo 3 - telhado com estrutura de madeira, cobertura cerâmica e
forro de madeira
Considerando um telhado com estrutura em madeira e com telhas cerâmicas, as telhas
foram justamente o material de maior representatividade neste sistema, sendo
responsáveis por mais de 40% de toda a energia embutida nesta cobertura. Tal valor
deve-se principalmente ao processo de fabricação da telha cerâmica, que, na sua
cura/queima utiliza grande quantidade de combustível fóssil de fonte não renovável.
Em relação às emissões de CO2 no sistema 3 o material com maior valor de CO2
emitido também foi a cal, seguida das telhas cerâmicas e da madeira tratada, que tem
valores maiores para CO2 do que a madeira de obra, por passar por um processo de
secagem, tratamento e acabamento, o que eleva sua EE e também suas emissões
(TAVARES, 2006).
4.1.3 Sistema tipo 6 – telhado verde vernacular
O sistema 6 é um sistema de cobertura verde, instalado sobre uma estrutura de madeira
coberta com chapas de compensado estruturado. Essa base em compensado recebe
impermeabilização, como nos sistemas com laje, a impermeabilização é a componente
de maior valor de energia embutida, apresentando mais de 60% da energia de toda a
cobertura. O substrato também aparece como maior emissor de CO2, correspondendo a
mais de um terço das emissões na cobertura 6.
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4.2 Comparações dos sistemas
Conforme ilustrado tabela 5, o sistema que obteve maior valor de energia embutida foi o
sistema 7, seguido pelo sistema 2, e o de menor valor foi o sistema 3. A cobertura 7, tal
como a 2, é composta por laje pré-moldada, cujo valor de energia embutida no processo
de impermeabilização é bastante alto, conforme já visto, o que faz o valor da cobertura
7 ser maior que a cobertura do sistema 2 é pelo fato da 7 ser um sistema de cobertura
verde, e como visto, o substrato acaba por ter um alto valor de EE, o que fez do sistema
7 superior em valores de EE comparado ao sistema 2. Embora a energia embutida na
produção do cimento seja alta (4,2mj/kg), nos sistemas analisados seu valor foi pouco
expressivo em razão da quantidade utilizada.
Tabela 5 - Valores de EE (MJ/Kg) e CO2(Kg) dos sete sistemas analisados
Sistemas EE Total (MJ)
1
2
3
4
5
6
7

81.323,85
135.512,87
28.390,06
80.764,05
76.569,41
73.207,80
137.378,35

kg CO2
Total
8.904,45
13.372,95
4.233,30
10.233,71
10.260,63
10.074,54
16.698,50

Fonte: Lopes, 2014

O terceiro maior valor de EE observa-se no sistema 1, cujas lajotas cerâmicas de sua
laje pré-moldada tiveram a maior contribuição no tocante a carga de energia embutida.
Verificando os sistemas 4, 5, 6 de tecnologia de telhado verde, novamente a
impermeabilização, juntamente com o substrato, é a responsável pelos maiores valores
de energia embutida nesses sistemas. A impermeabilização tem valor de energia
embutida alto, devido aos altos valores de EE em MJ/kg nos materiais que compõem a
impermeabilização, ou seja,manta butílica, adesivo autovulcanizante, emulsão
hidroasfáltica e fita de caldeação. Optou-se por utilizar a composição descrita por
Tavares (2006) diante da dificuldade de encontrar valores relacionados à EE e CO2 na
literatura pesquisada, e também por Savi (2012) considerar a possibilidade de utilização
de outras tecnologias de impermeabilização.
O sistema 6 aparece como o segundo menor valor de EE, e por ser um sistema
vernacular, acaba por ser o melhor entre as coberturas verdes apresentadas, no sentido
de ter menos energia embutida. Tal resultado deve-se a utilização de menos material
plástico, no caso o HDPE (polietileno de alta densidade), que foi utilizado na
composição das caixas modulares dos sistemas 4 e 5, o que o tornou a melhor opção
entre os telhados verdes. O sistema 7 demonstrou ter o maior valor de EE e CO2,
justamente por ser uma combinação de laje cerâmica com telhado verde, o que agrega
os altos valores de impermeabilização, cerâmica e substrato, portanto teve um resultado
esperado. O sistema 3 aparece como sendo a cobertura de menor energia embutida, pois
não possui laje e portanto não necessita de impermeabilização, apresentando um valor
de EE sensivelmente mais baixo que os demais sistemas.
Segundo Myrans (2009) o composto orgânico que compõe o substrato é responsável por
53,6% de toda a ee, devido principalmente ao processo de compostagem, e mais ainda
ao gasto energético para transporte do composto, desde a coleta dos materiais que irão
compor a compostagem, até a triagem e energia elétrica utilizada na instalação da usina
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de compostagem.Nos telhados verdes, o substrato aparece como sendo o valor mais
expressivo em emissão de CO2. Tal valor de EE e posteriormente de CO2 deve-se a
composição do substrato, que leva agregados fundamentais ao meio de cultura, entre
eles os chamados agregados leves: xisto, ardósia ou argila. Tais agregados tem altos
valores energéticos oriundos de sua produção, que necessita de queima em fornos de
altas temperaturas (aproximadamente 1.150° C). Tais processos de aquecimento,
combinados aos gases envolvidos, acaba por inchar o volume do agregado, duplicando
seu tamanho e aumentando a capacidade de absorção de água (Bremner e Ries, 2007
apud MYRANS, 2009).
Tabela 6-Materiais com maior emissão de CO2 nos sete sistemas
Sistemas
1
2
3
4
5
6
7

Material com maior
participação de CO2
Cal
Cal
Cal
Impermeabilização
Substrato
Substrato
Cal

Percentual
no sistema
40,08%
33,47%
41,18%
34,44%
36,81%
37,49%
27,93%

Fonte: Lopes, 2014

Verificamos que 3 materiais são os maiores responsáveis pelas emissões de CO2 nos
sistemas estudados, sendo a cal, a impermeabilização e ainda o substrato. Embora a
impermeabilização só apareça como maior valor do sistema 7, ela tem valores elevados
nos 5 sistemas em que é utilizada.
Segundo Tavares (2006) os altos valores de emissão de CO2 relativos à cal, devem-se a
grande quantidade de combustível fóssil no processo de produção e também da
calcinação do calcário, reaçãoque tambémfaz parte para a produção do clínquer, que
compõe o cimento. No Brasil o clínquer representa cerca de 73% da composição do
cimento produzido (BRASIL, 2013).
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema de cobertura 3, composto por telhado cerâmico e forro em madeira
envernizada mostrou o melhor resultado, tanto em emissão de CO2 quanto em energia
embutida. Tal resultado deve-se ao fato desse sistema não utilizar os materiais mais
significativos em EE e CO2, como a impermeabilização e o substrato, presentes nas
coberturas verdes. No entanto, o telhado verde do sistema 6 se mostrou bastante
eficiente tanto em EE quanto em emissão de CO2 se comparado às coberturas com laje
cerâmica, o que do ponto de vista da sustentabilidade é de grande importância, se
considerarmos o impacto gerado pela construção civil no mundo.
Esta pesquisa comparou alguns sistemas mais comuns de cobertura, com possibilidades
de uso de sistemas de telhado verdecomerciais ou sistemas moldados in loco,
denominados vernaculares. Através da análise comparativa, foi possível confirmar
parcialmente a hipótese de que os sistemas de cobertura verde têm menor coeficiente de
EE e emissão de CO2 se comparados a tecnologias tradicionais de cobertura,
principalmente coberturas com laje cerâmica, como observamos nas tabelas.
De todos os sistemas comparados, o sistema 6, que utiliza telhado verde vernacular,
sobre estrutura de madeira foi o que apresentou o melhor resultado entre as coberturas
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verdes, no sentido de gerar menos CO2 e ter um menor coeficiente de energia embutida,
sendo então uma solução importante do ponto de vista da sustentabilidade.
Tais comparações foram necessárias para demonstrar quais materiais tem mais impacto
nos diferentes sistemas, sendo possível verificar que a impermeabilização, a cal, e o
substrato foram os maiores responsáveis pelas emissões de CO2 nos sistemas
analisados.Uma importante pesquisa complementar seria ainda analisar o ciclo de vida
da cobertura verdeincluindo a fixação de CO2 através das vegetações utilizadas.
Conclui-se que se considerarmos um sistema de impermeabilização e substrato mais
leve, sem o uso de materiais como: xisto, argila e ardósia, as coberturas verdes podem
ser uma alternativa viável para implantação em projetos de caráter sustentável. Como a
energia de transporte dos materiais até a obra não foi considerada nesta pesquisa, tais
valores podem alterar os resultados, devendo ser considerados em trabalhos futuros.
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RESUMO
No presente artigo é relatada uma pesquisa desenvolvida com o objetivo de diagnosticar, identificar e
caracterizar os elementos de infraestrutura verde passíveis de aplicação em áreas públicas, institucionais e
de recreio, dentro de uma sub-bacia hidrográfica da área urbana do município de São Carlos/SP. A
metodologia consistiu na pesquisa em literatura técnico-científica, além do levantamento de informações
com a prefeitura local. Recorreu-se à aplicação de Sistema de Informações Geográficas (SIG), com
emprego de imagens de satélite Quick Bird, datadas de 2008 e com resolução espacial de 0,60 m. Foi
utilizado o software ArcGis 10.1. Como auxílio, foram tiradas fotografias in loco de cada trecho estudado,
possibilitando uma visualização recente e mais detalhada de cada área. O artigo é apresentado com um
enfoque exploratório e descritivo. O resultado da pesquisa apresenta como área de estudo a micro-bacia
urbana do município de São Carlos (SP), conhecida como “Tijuco Preto” e dentro dela, as áreas públicas
institucionais e de recreio. A bacia tem uma área de 2,6 km2, conta com 22 áreas públicas de recreio e 8
terrenos públicos institucionais. Dentre os elementos de infraestrutura verde que vêm sendo trabalhados
na pesquisa foram propostos para análise de aplicação ou melhoria os seguintes elementos: desconexão de
calhas, coleta de águas pluviais, jardins de chuva, biovaletas, pavimentos permeáveis, estacionamentos
verdes, telhados verdes e arborização urbana. Os resultados apontam que todas as sub-áreas analisadas
são passíveis de melhorias e adaptações que garantam maior qualidade ambiental. Este artigo apresenta,
portanto, um diagnóstico que retrata como as áreas públicas destinadas a fins institucionais e de recreio
vêm tendo suas superfícies livres cobertas/tratadas.

Palavras-chave: Infraestrutura verde, Micro-bacia, São Carlos.

ABSTRACT
The aim of this research is to diagnose, identify and characterise green infrastructure elements subject to
application in public, institutional and recreational areas in a hydrographic sub-basin in an urban area
in the city of São Carlos (São Paulo state, Brazil). The methodology consisted of a technoscientific
literature review, as well as collecting information from the local council. The Geographic Information
System was used, as well as Quick Bird satellite imagery, dating back to 2008 and a spatial resolution of
0.60 m. The ArcGis 10.1 software was also used. As an aid, in loco photographs were taken of each
studied stretch, so that recent and more detailed images of each area could be obtained. The article has
an exploratory and descriptive focus. The results of the research show the urban micro-basin in the city
of São Carlos as an area of study, known as “Tijuco Preto” and in it, public, institutional and
recreational areas. The basin has an area of 2.6 km2, 22 public recreational areas and 8 public
institutional pieces of land. Among the green infrastructure elements that were studied in the research,
the following elements to analyse and improve were proposed: disconnecting pipes, collecting rainwater,
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gutters, bioditches, permeable surfacing, green parking, green roofs and urban green areas. Results show
that all the sub-areas analysed could be improved and adaptations made, which ensure better
environmental quality. Therefore, this article presents a diagnosis, which shows how public areas have
had their free surfaces covered/treated for institutional and recreational purposes.

Keywords: Green infrastructure, Micro-watersheds, São Carlos.

1

INTRODUÇÃO

As cidades são, em essência, o locus do ambiente construído. A adoção de ecotécnicas
nos seus sistemas de drenagem, de água, esgoto, pavimento viário e outros sistemas,
somada aos elementos vegetais urbanos, pode ser entendida como uma infraestrutura
verde que, além de servir como conexão ecológica e da aproximação entre os recursos
naturais e os construídos, contribui para o bem-estar ambiental dos seus cidadãos.
As áreas públicas de uma cidade exercem um importante papel por proporcionarem aos
seus habitantes espaços de lazer e ócio, prestação de serviços e circulação entre bairros
e regiões. Foram analisadas neste artigo as áreas públicas institucionais e áreas de
recreio de uma micro-bacia hidrográfica da área urbana de São Carlos (SP). Áreas
institucionais são aquelas destinadas “à instalação de edificações e/ou equipamentos
públicos comunitários”. Já as áreas de recreio (ou lazer) são aquelas livres de
“preservação ambiental destinadas à implantação de áreas para esportes, cultura e lazer,
praças e parques” (São Carlos, 2005).
O conceito de infraestrutura verde traz em si o princípio da mimese da natureza através
da adoção de ecotécnicas no espaço urbano. De acordo com a Environmental Protection
Agency (2013) a infraestrutura verde aproveita as características hidrológicas naturais
do meio para prover o gerenciamento da água e garantir ambientes urbanos mais
saudáveis. A junção de técnicas pode proporcionar uma malha verde mais consistente e
contínua, acompanhando corpos d’água, trechos urbanos de interesse social e cultural,
além de um ambiente mais constituído das diversas formas de vida.
A tipologia formadora da infraestrutura verde pode ser destacada através das seguintes
técnicas (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2013):
- Desconexão de calhas - quando as calhas dos telhados são conduzidas a uma área
permeável e próxima, ao invés de serem destinadas ao sistema de drenagem
convencional; Coleta de águas pluviais - através do método de armazenamento das
águas pluviais em cisternas; Jardins de chuva - caixas ajardinadas localizadas em cotas
inferiores do local em que se encontram, com menores dimensões se comparadas a
jardins. Têm a função de receber, reter e infiltrar água de chuva; Biovaletas - trabalho
no relevo do local de forma que as águas pluviais sejam conduzidas a uma valeta
permeável, que desembocará em alguma bacia de retenção, detenção ou corpo hídrico
próximo; Pavimentos permeáveis - pisos preparados para infiltrar parte da chuva
incidente sobre o mesmo; Ruas verdes e vielas - ruas com estrutura mais bem
preparada em termos de arborização e ajardinamento. Há a restrição de passagem de
veículos motorizados; Estacionamentos verdes - espaços com pisos permeáveis ou
superfície vegetada rasteira; Telhados verdes - estruturas que recebem espaços
ajardinados sobre os telhados de uma construção; Arborização urbana - inserção e
enriquecimento de espécies arbóreas no trecho urbano de uma cidade.
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Além destes, Herzog (2013) cita os alagados construídos (áreas que recebem águas
geralmente poluídas ou com poluição difusa), bioengenharia (ou engenharia leve –
trabalhos de movimentação de solo, como taludes em beira de estrada, que visam
benefícios como uma menor erosão do solo), interseções viárias (áreas permeáveis
geralmente ilhadas e com difícil acesso ao pedestre, mas que têm mínima função
biológica), lagoas pluviais (ou bacias de retenção, ou biorretenção – recebem as águas
da chuva), lagoas secas (ou bacias de detenção – alguns parques são projetados para
receber um grande volume de chuva e guardar temporariamente essas águas, infiltrandoas. Depois, as mesmas áreas podem ser aproveitadas para outros fins, como lazer ou
prática de esportes), woonerf (ruas internas com circulação apenas de ciclistas e
pedestres), vias de uso múltiplo (onde prega-se uma convivência pacífica entre os
veículos não motores (bicicletas) e os demais motorizados) e corredores verdes (com a
prioridade à instalação de espécies arbóreas e outras vegetais que garantam um fluxo
gênico de fauna e flora). Smaniotto Costa (2012) relaciona, ainda, a ocorrência de uma
modalidade de infraestrutura verde - os Kleingarten (espaços sub-utilizados, adotados
pela população, transformados em hortas e jardins).
As tipologias citadas, formadoras do sistema de infraestrutura verde, apresentam um
objetivo básico de mimetizar a natureza através de ecotécnicas que organizem o
ambiente, diminuam impactos ambientais e garantam uma melhoria no meio urbano,
quanto à umidade local, retenção de água, área de cobertura vegetal e maior fluxo de
fauna e flora, dentre outros.
A retenção e infiltração de água trazidas por tais tipologias possibilita que o sub-solo
seja recarregado e umedecido, devolvendo ao lençol freático e aos aquíferos locais parte
da água retirada através da evaporação, evapotranspiração e consumos consuntivos da
água superficial e subterrânea.
De acordo com Silveira (2001), o ciclo hidrológico é um processo no qual a água circula
em sistema fechado entre a superfície terrestre e a atmosfera, impulsionada pela energia
solar e associada pela gravidade terrestre. As gotas de água provenientes da chuva precipitação em forma líquida e fenômeno natural integrante do ciclo da água - podem
causar impactos ao tocar a superfície terrestre. Quanto maior a cobertura vegetal desta
superfície, menor será a enxurrada provocada, as enchentes, a erosão do solo e maior
será o nível do lençol freático local (BERTONI & LOMBARDI NETO, 2008).
Embora muitas cidades tenham suprimido diversas nascentes e córregos através de
canalizações, tamponamentos e outras intervenções (BARTALINI, 2009), os principais
cursos d’água e a topografia remanescente traçam as bacias hidrográficas lá existentes.
Os estudos que associam o ciclo hidrológico (ou uma fase dele) e seus efeitos na
superfície terrestre, são melhor desenvolvidos se adotados tendo a bacia hidrográfica
como unidade de área. Isto porque a água que precipita nesta bacia, deverá infiltrar,
evaporar ou escorrer superficialmente até que atinja o corpo d’água mais próximo.
Portanto, havendo áreas permeáveis, a água precipitada será retida em maior volume na
bacia hidrográfica. Silveira (2001) conceitua bacia hidrográfica como sendo:
“uma área de captação natural da água de precipitação que faz convergir o escoamento
para um único ponto de saída. A bacia hidrográfica compõe-se de um conjunto de
superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos de água que
confluem até resultar em um leito único no seu exutório”.
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A escala a ser adotada em um estudo pode variar desde 0,5 km2 de uma bacia localizada
em área urbana, até 600.000 km2, que é a área aproximada da bacia do Rio São
Francisco (PORTO & PORTO, 2008).
Foi o objetivo, no presente artigo, o diagnóstico das áreas públicas institucionais e de
recreio situadas na microbacia do Tijuco Preto em São Carlos (SP) e a possível
aplicação de alguns elementos de infraestrutura verde nestes trechos públicos urbanos.
A razão da escolha de áreas públicas deve-se à possibilidade de acesso aos locais para
análise, à disponibilidade de dados e informações mais consistentes e à potencial
melhoria destes espaços comuns, geralmente deficientes de tais ecotécnicas.
2

MÉTODO

A área adotada para estudo localiza-se no município de São Carlos (interior do Estado
de São Paulo), mais precisamente em sua área urbana. Trata-se de uma microbacia
hidrográfica (Tijuco Preto).
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013), o município de
São Carlos tem aproximadamente 221.000 habitantes em uma área de 1.137 km2, sendo
que a área urbana ocupa 80,47 km2 (ou 7% da área total). Seus limites geográficos estão
sob as coordenadas 47°30’ e 48°30’ Longitude Oeste e 21°30’ e 22°30’ Latitude Sul
(SÃO CARLOS, 2013). O município conta com dois distritos - Santa Eudóxia e Água
Vermelha – que podem ser observados na Figura 1, um pouco acima da delimitação da
área urbana de São Carlos. No entanto, estes dois últimos não serão tratados no presente
artigo.
A nascente do córrego do Tijuco Preto aflora a uma altitude de 846 metros acima do
nível do mar e apresenta sua foz após 2.900 metros, desaguando no Ribeirão do
Monjolinho, o corpo hídrico mais importante de São Carlos. A cidade foi fundada em
1850. No entanto, a ocupação regularizada do entorno do córrego do Tijuco Preto teve
início na década de 40. Nas décadas de 80 e 90 houve uma segunda expansão no
entorno do córrego (PAVEZZI NETTO et al, 2013). A Figura1 contextualiza a área de
estudo.
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Figura 1- Área de estudo de caso, com destaque (em azul), no sentido horário,
para: o Estado de São Paulo; o município de São Carlos; a área urbana de São
Carlos; a bacia hidrográfica do Tijuco Preto e; a mesma bacia e suas áreas
públicas

Fonte: Elaboração própria

A Economia do município é baseada predominantemente em Serviços (64,23%),
Indústria (33,37%) e Agropecuária (2,4%), com um PIB de R$ 4.436.702.000 (IBGE,
2013).
De acordo com o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas a
Agricultura – CEPAGRI (2013), o clima do município de São Carlos é do tipo Cwa,
considerando a classificação climática de Koppen (clima tropical de altitude), havendo
duas estações definidas, sendo uma de 6 meses de verão chuvoso e outra com 6 meses
de inverno seco. A temperatura média do mês mais quente é superior a 22°C. A
vegetação remanescente é predominantemente de cerrado.
Com um enfoque exploratório e descritivo, foi delineada uma metodologia baseada em
pesquisa na literatura técnico-científica (bibliotecas e internet), além do levantamento
de informações com o poder público local, que cedeu o mapeamento das áreas públicas
institucionais e de recreio.
Recorreu-se à aplicação de Sistema de Informações Geográficas (SIG), com emprego de
imagens de satélite Quick Bird, datadas de 2008 e com resolução espacial de 0,60 m,
cedidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SC). O software
utilizado (ArcGis 10.1) permitiu uma visualização geral e ampla, garantindo um
exercício de projeção e aplicação de elementos de infraestrutura verde no objeto de
estudo. Como auxílio, foram tiradas fotos in loco de cada trecho estudado,
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possibilitando uma visualização recente e mais detalhada de cada área, bem como um
diagnóstico geral quali-quantitativo.
As camadas que relacionam a hidrografia, as áreas públicas do trecho urbano e demais
informações técnicas do município, foram cedidas pela Secretaria de Habitação do
governo municipal. Toda a base de dados foi trabalhada sob o Sistema de Coordenadas
Planas SIRGAS 2000, Projeção Tranverse Mercator 23S.
Na parte introdutória deste artigo, foram relacionados diversos elementos formadores do
sistema de infraestrutura verde nas áreas urbanas. No entanto, somente os seguintes
serão considerados na avaliação das áreas para o presente artigo: desconexão de calhas,
(DC); coleta de águas pluviais (CA); jardins de chuva (JC); biovaletas (BV);
pavimentos permeáveis (PP); estacionamentos verdes (EV); telhados verdes (TV);
arborização urbana (AU). Não serão considerados como candidatos à implementação
(ou melhoria) as seguintes tipologias: Kleingarten, ruas verdes e vielas, bioengenharia,
corredores verdes, vias de múltiplo uso, woonerf, lagoas secas, conservação da terra,
lagoas pluviais e alagados construídos. Isso porque as áreas analisadas são trechos
urbanos já ocupados e consolidados, com jardinamento ou construções. E os elementos
excluídos são passíveis de aplicação somente em áreas abandonadas, vias trafegáveis ou
terrenos mais amplos que exijam certa movimentação de terra.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir são apresentadas, de forma sintetizada, as áreas públicas analisadas, suas
características básicas e a sugestão de implementação ou melhoria dos elementos de
infraestrutura verde selecionados. Após cada breve caracterização há, ao final, a sigla
dos elementos que os autores sugerem implementar, a saber: DC (desconexão de
calhas), CA (coleta de águas pluviais), JC (jardins de chuva), BV (biovaletas), PP
(pavimentos permeáveis), EV (estacionamentos verdes), TV (telhados verdes) e AU
(arborização urbana);
3.1

Áreas públicas de recreio localizadas na micro-bacia do Tijuco Preto e
sugestão de melhorias:

- Praça Culto à Ciência - Área de 3.491 m2. Relativamente bem arborizada, apresenta
calçada impermeável em todo seu entorno, além de caminhos e espaço, no interior,
também impermeáveis. (JC; PP);
- Praça das Avencas - Área de 1.457 m2. Parcialmente tomada por uma quadra de bocha,
esta praça apresenta mudas arbóreas em formação. Grama plantada e caminhos de
passeio concretados. Há bancos de madeira, como equipamentos. Nenhum atrativo.
(DC; CA; JC; PP; TV);
- Praça Tomaz Casale - Área de 1.124 m2. Relativamente bem arborizada, esta área
possui caminhos e calçadas impermeáveis. Nenhum equipamento ou atrativo presente.
(JC; PP);
- Praça Duque de Caxias - Área de 577 m2. Relativamente arborizada, com calçamento e
caminhos impermeáveis. Apresenta alguns bancos de cimento, dois telefones públicos e
abriga um ponto de ônibus. (JC; PP);
- Praça General Carlos de Meira Matos - Área de 2.931 m2, em frente à rodoviária. A
praça é bem arborizada, com calçamento impermeável circundando-a. Junto a esta área
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há mais três espaços públicos voltados a recreio, que somam 6.380,7 m2. Estes
apresentam árvores em formação e caminhos impermeáveis de cimento. (JC; PP)
- Praça Paulo Apolinário de Oliveira - Área de 504 m2. Espaço permeável, no entanto,
sem qualquer atrativo ou equipamento instalado. (JC; PP; AU);
- Praça 2 de julho - Área de 2.905 m2. Há um pequeno playground instalado e mudas de
árvore em formação. Parte existente da calçada é impermeável. Abriga um ponto de
ônibus. (JC; PP);
- Praça Arnold Schimidt - Área de 1.006 m2. Neste espaço há um prédio da prefeitura e,
ao lado, uma pequena praça arborizada apenas em uma lateral que tem sido usada como
estacionamento de automóveis. Apresenta calçada impermeável em sua extensão. (DC;
CA; JC; PP; TV; AU);
- Praça Guerino Deriggi - Área de 197 m2. Espaço pequeno, triangular, fruto de uma
bifurcação viária. Há três bancos de madeira e 1 árvore adulta, suficiente para a
cobertura da praça. Apresenta calçada impermeável em seu entorno. (JC; PP);
- Praça Sebastião Bataglia - Área de 485,6 m2. Praça relativamente arborizada com
presença de substancial área interna impermeável, além das calçadas. (JC; PP);
- Praça Estanislau Kruzeynski - Área de 347,5 m2. Praça relativamente arborizada, com
mudas de árvore em formação e boa parcela interna, além da calçada do perímetro,
impermeabilizando o solo. (JC; PP);
- Praça Delmas Penteado Machado - Área de 7.219 m2. Das áreas observadas, esta é a
mais bem conservada de todas em termos de cobertura arbórea, sem caminhos internos
impermeáveis. Apresenta duas entradas com pouca possibilidade de desfrute da
população, dada sua localização e seu perímetro quase todo cercado. As calçadas
próximas são cimentadas. (PP);
- Praça Paul Percy Harris - Área de 481 m2. Espaço relativamente arborizado. Apresenta
calçamento impermeável em seu perímetro. (JC; PP);
3.2

Áreas públicas institucionais localizadas na micro-bacia do Tijuco Preto e
sugestão de melhorias:

- CEMEI “Prof. Julien Fauvel” - Área de 2.222 m2. Área bem arborizada, no entanto,
com calçadas impermeáveis e parcialmente deformadas por conta do sistema radicular
das árvores. (DC; CA; JC; PP; TV);
- Corpo de Bombeiros - Área de 4.399 m2. Terreno usado para o estacionamento de
viaturas e treinamento de pessoal. As calçadas que contornam o posto são
impermeáveis. (DC; CA; JC; PP; EV; TV);
- Unidade Básica de Saúde Dr. Luiz Valente de Oliveira - Área de 2.273 m2. Apresenta
uma pequena área permeável e calçadas impermeáveis. (DC; CA; JC; PP; TV);
- Escola Municipal de Educação Infantil “Helena Gornfeld” - Área de 12.694 m2. O
terreno delimitado como institucional abriga, ainda, um campo de futebol e uma quadra
poliesportiva coberta. A área referente à escola apresenta espaços permeáveis e
arborizados. As calçadas externas são impermeáveis. (PP; TV);
- Terreno cercado não identificado - Área de 2.199 m2. Espaço com boa cobertura
arbórea. No entanto, as calçadas ao longo do terreno são impermeáveis. (PP);
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- CEMEI “Aracy Leite Pereira Lopes” - Área de 3.075 m2. Apresenta horta, é
relativamente arborizada. O solo é permeável, mas não apresenta cobertura vegetal. As
calçadas são impermeáveis. (DC; CA; JC; PP; TV; AU);
- Praça superior à Rodoviária - Área de 882 m2. Espaço arborizado e ajardinado.
Apresenta pisos e caminhos impermeáveis. (JC; PP);
- Seis terrenos vazios, sem construção ou equipamentos - Somam 10.111,7 m2. São
geralmente terrenos mais afastados do passeio de pedestres, localizando-se próximos ao
Córrego do Tijuco Preto. (JC);
Através da descrição apresentada algumas características das áreas estudadas podem ser
inferidas. Todas elas são passíveis da aplicação de algum elemento de infraestrutura
verde dentre os selecionados. A desconexão de calhas e a coleta de águas pluviais
podem ocorrer em todas as áreas que contem construções e telhado, geralmente as áreas
institucionais. No entanto, a existência de uma, anula a possibilidade da ocorrência da
outra. Já os telhados verdes podem ser instalados concomitantemente. Embora seja um
elemento bastante importante, a biovaleta não se aplicou em nenhum caso, por não se
tratar de área pública grande onde a água proveniente da chuva possa convergir e ser
“canalizada” até algum corpo hídrico. A implementação de estacionamento verde é
sugerida no pátio do corpo de bombeiros. A arborização urbana, embora presente na
maioria das áreas analisadas, poderia receber maiores cuidados como podas corretivas,
de limpeza e manejo das raízes além da seleção acertada de espécies arbóreas para
calçadas e outras áreas estratégicas. Os jardins de chuva (ou canteiros pluviais, quando
em áreas menores) são passíveis de implementação em praticamente todos os terrenos,
uma vez que consistem em uma simples adaptação de rebaixamento das áreas aptas à
recepção e infiltração das águas pluviais. Por fim, os pavimentos permeáveis poderiam
ser aplicados em praticamente todas as áreas analisadas. Estas contam com pisos
cimentados em seu entorno e outras apresentam caminhos impermeabilizados no
interior de seus espaços, dificultando a infiltração das águas. Sabe-se que a
impermeabilização de pisos e caminhos é empregada visando menores custos de
manutenção. No entanto, quando bem implementados, os pisos permeáveis trazem
vantagens ambientais e estéticas, além de serem eficazes em seus papéis. As Figuras 2 e
3 apresentam áreas de recreio e institucionais, respectivamente, para ilustrar a demanda
aventada.
Figura 2 – Áreas públicas de recreio. Praça Apolinário de Oliveira (a) e Praça
Percy Harris (b)

b

a
Fonte: Fotos tiradas pelos autores
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Figura 3 – Áreas públicas institucionais. Unidade Básica de Saúde Dr. Luiz
Valente de Oliveira (a) e Corpo de Bombeiros (b)

a

b

Fonte: Fotos tiradas pelos autores

A questão da implementação destes elementos de infraestrutura verde passa pela
organização do poder público em seus espaços ajardinados. Também é importante a
consciência da população em demandar tais características nas áreas públicas de sua
cidade. No entanto, estas ações devem depender antes do conhecimento de tais
elementos, seus benefícios e vantagens por parte do poder público e do cidadão comum.
Ações de educação ambiental podem ser um bom começo para a conscientização da
importância dos espaços públicos e o papel ambiental que áreas, mesmo reduzidas,
podem conferir à região.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pôde ser observado que as áreas públicas estudadas da micro-bacia do Tijuco Preto são
passíveis de melhorias nos diversos aspectos levantados. Os pavimentos permeáveis e
os jardins de chuva foram aqueles que apresentariam contribuição em praticamente
todos os espaços analisados. Outros elementos não menos importantes como a
instalação de telhados verdes, desconexão de calhas ou coleta de águas pluviais,
poderiam ser aplicados em construções localizadas predominantemente nas áreas
institucionais, com função de maior aproveitamento das águas pluviais. Em menor
destaque apareceram os estacionamentos verdes e biovaletas. A arborização urbana,
embora presente, poderia ser melhorada em diversos aspectos, a começar pela seleção
correta de espécies para calçadas. Podas corretivas e de manutenção executadas de
forma incorretas também foram observadas, fazendo crer que a reciclagem (com cursos)
de trabalhadores que cuidam dos jardins é uma questão necessária e estratégica. No
entanto, nenhuma aplicação ou melhoria dos elementos citados neste artigo será eficaz
se não houver antes uma conscientização coletiva dos benefícios ambientais, sociais e
econômicos oferecidos pelos elementos de infraestrutura verde.
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RESUMO
O primeiro passo no planejamento da arborização nas cidades requer que se saiba o que já se tem na área
de interesse, para que se possam propor metas para expansão, manutenção e implantação da arborização,
levando-se em conta as especificidades de cada local e a sua integração com outros elementos da cidade.
Esta pesquisa levantou e analisou a cobertura arbórea de cinco áreas da cidade de São Carlos (SP), e a
aplicação do uso de Índice de Floresta Urbana (IFU), como forma a avaliar o balanço entre os espaços
construídos e arborizados. Para tanto, foram utilizadas imagens de alta resolução espacial do satélite
Worldview-2, coletadas em junho de 2011. A porcentagem de cobertura arbórea, bem como das demais
classes de cobertura do solo dentro da área urbana, foi levantada por meio de uma classificação
supervisionada. O IFU foi calculado com base na somatória da proporção entre as áreas arborizadas e
áreas impermeáveis e dos espaços construídos. As áreas analisadas incluíram desde bairros residenciais
populares até os de classe média e alta e regiões comerciais ao centro da cidade. Os resultados indicam
que os menores valores ocorreram nos bairros mais pobres (IFU=0,33) enquanto as mais elevadas em
uma região de condomínios fechados (IFU=1,28). A análise dos componentes do IFU, como no caso dos
bairros populares (PAC=0,11), sugerem áreas densamente ocupadas, onde se podem concentrar os
esforços na criação de espaços junto a calçadas ou ao leito carroçável. Conclui-se que os benefícios
proporcionados pela arborização não são igualmente desfrutados por toda população da cidade de São
Carlos e que a análise tanto do IFU, como de seus componentes podem auxiliar na geração de estratégias
para gestão e ampliação da cobertura arbórea urbana.
Palavras-chave: Sensoriamento Remoto, Arborização, Índices, Área Urbana.

ABSTRACT
The first step to plan the Urban Forest requires the knowledge about what is already in the area of
interest, in order to set goals for its expansion, maintenance and implementation of the urban trees,
considering the specificities of each location and its integration with the cities elements. This research
assessed and analyzed the tree canopy cover in five areas of São Carlos (SP) and the application of the
Urban Forest Index (UFI), as a way to evaluate the balance between the built up and green areas. For
this purpose, we used high resolution Worldview-2 satellite images, collected in June 2011. The tree
canopy cover percentages, as well the other features inside the city area, were analyzed using a
supervised classification. The UFI calculation was made based in the sum of the ratio between wooded
and impervious and built areas. The assessed areas included from popular residential to medium and
high class districts and the commercial areas in the city downtown. The results indicated that the lower
UFI values occurred in poorer districts (UFI=0,33), while the higher values occurred in the gated
communities area (UFI=1,28). The UFI components analysis, in the popular districts, suggests that
densely populated areas, where efforts can be focused on creating spaces along the sidewalks or on the
streets. We concluded that the benefits provided by the Urban Forest are not equally enjoyed by the São
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Carlos’ population and that the UFI, as well its components, analysis can be useful to come up with
strategies to manage and expand the urban tree canopy cover.
Keywords: Remote sensing, Urban Forestry, Indexes, Urban Area.

1

INTRODUÇÃO

As árvores desempenham um papel essencial na manutenção do equilíbrio ambiental
das cidades ao proporcionar inúmeros benefícios, como melhorias no microclima, na
qualidade do ar, na permeabilidade do solo, na diminuição dos ventos, na redução de
ruídos, no sombreamento, na redução da velocidade dos ventos, dentre outros benefícios
(MILANO; DALCIN, 2000). Entretanto, apesar de todos os serviços ambientais
prestados, estas ainda são vistas muito mais pelos seus aspectos culturais e estéticos em
detrimento de outras infraestruturas urbanas, como a iluminação pública, o esgoto, a
água e o viário. (NUCCI, 2008). Desta forma, frequente não inclusão da arborização na
fase de planejamento, aliada a uma gestão deficiente colaboram para um quadro
deficitário na maioria das cidades brasileiras.
Para que se possa fazer um bom planejamento da implantação da arborização nas
cidades, é necessário que se conheça a atual situação da mesma, de forma que se
possam propor metas para sua expansão e manutenção sem que se deixe de levar em
conta as especificidades de cada local e a sua integração com outros elementos da
cidade (SILVA e outros, 2007). Nesta fase, podem ser utilizados diferentes tipos de
métodos para o levantamento da Floresta Urbana, desde inventários até o uso de
imagens de satélite ou fotos aéreas. Cada método trabalha com escalas diferentes e
fornece informações com maior ou menor detalhamento. A escolha do método deverá
levar em conta as necessidades de cada caso, os recursos financeiros e o tempo
disponíveis, equipe técnica e o nível de detalhamento desejado.
Quando se trata do uso de imagens aéreas ou de satélite, pode-se ter uma visão mais
geral da situação no local, de forma que é possível que se avalie melhor sua extensão e a
sua posição dentro da malha urbana como no seu contexto regional (PAIVA;
GONÇALVES, 2002). Nas últimas décadas com a redução dos custos para aquisição
das imagens de satélite e o desenvolvimento de softwares livres de Sistemas de
Informação Geográfica (SIG), a tarefa de levantamento da cobertura arbórea tornou-se
mais acessível às prefeituras (VIANA, 2013).
Dentro desta perspectiva, este trabalho buscou explorar o uso de imagens de satélite de
alta resolução espacial e as possibilidades de trabalho de avaliação do espaço urbano.
Assim, este estudo teve como principal objetivo levantar e analisar a cobertura arbórea
de cinco regiões da cidade de São Carlos (SP), com o uso de Índice de Floresta Urbana
(IFU), como forma a avaliar o balanço entre os espaços construídos e arborizados e
assim auxiliar no desenvolvimento de estratégias para o incremento da cobertura
arbórea.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Segundo Silva Filho e outros (2005), as cidades são espaços onde edifícios, casas e
outras construções são construídas e demolidas, e árvores são retiradas e plantadas em
um espaço muito curto de tempo. Portanto, segundo estes mesmos autores, há a
necessidade de que se desenvolvam mais estudos que explorem e analisem estas
condições de forma rápida e abrangente, para que se possa gerar subsídios para o
desenvolvimento de políticas públicas voltadas a gestão das árvores nas cidades.
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No Brasil as pesquisas voltadas para a arborização urbana são relativamente recentes, e
de forma geral, há ainda necessidade de se ampliar o conhecimento de qual a atual
situação destas nas cidades brasileiras, o aprofundamento das discussões com relação
aos padrões e critérios para avaliação do verde urbano dentro da realidade nacional,
assim como a padronização de alguns termos utilizados na área (NUCCI, 2008;
TOSETTI e outros, 2010). Assim, se considerarmos as particularidades de cada cidade,
determinar um valor de cobertura ideal, deveria ser uma tarefa realizada em função das
características de cada local, com base em uma avaliação quali-quantitativa do que já se
tem e das potencialidades presentes na área, de forma a se criar metas mais realistas
para a área em estudo.
Nesta avaliação devem ser considerados fatores, como tipo de solo, clima, declividade,
a ocupação de área e o tipo de vegetação preexistente na região (NOWAK e outros,
1998). A construção destas metas também pode incluir o cálculo do retorno financeiro,
assim como a necessidade de incremento de algum dos benefícios advindos da
arborização, como o sequestro de carbono, economia de energia elétrica, melhoria do
escoamento das águas pluviais, dentre outros (McPHERSON, 2007, MCPHERSON e
outros 2011).
Luley e Bond (2002) desenvolveram para a cidade de Nova York um plano de
ampliação da cobertura arbórea com base na necessidade de redução dos índices de
poluição atmosféricos. Neste estudo, foram simulados cenários com incremento da
cobertura já existente de 10% e 32%, onde frente a pouca diferença nos resultados
desejados, optou-se pela primeira meta reconhecida como a mais realista. Dentre as
recomendações, também é interessante notar que os autores citam além do plantio de
novas árvores, a redução da mortalidade, a manutenção das já existentes, e o estímulo a
programas educacionais.
Muitos estudos sobre a arborização das cidades e uso de índices para sua quantificação,
frequentemente utilizam como base a relação com dados demográficos e a quantidade
de áreas verdes ou de cobertura arbórea por metro quadrado (NUCCI, 2008). Entretanto,
ao analisarmos este tipo de índice é necessário cautela, uma vez que nem sempre um
incremento quantitativo destes represente de fato uma real melhoria na qualidade ou na
distribuição da vegetação. Buccheri Filho e Nucci (2006) e Nucci (2008) alertam que se
deve sempre observar os critérios utilizados para extração destes índices, uma vez que
ainda há certa confusão sobre a definição e delimitação de alguns deles, o que também
pode dificultar a comparação entre áreas. No caso do termo ‘áreas verdes’, por exemplo,
a conceituação é confusa entre as prefeituras, pois algumas incluem espaços sem um
único indivíduo arbóreo sob esta definição (LIMA e outros, 1994).
Outro ponto a ser considerado é que algumas cidades possuem levantamentos sobre suas
áreas verdes e arborização, porém muitas vezes feitos por amostragem e sem
relacionamento entre os espaços construídos dentro das cidades, como prédios,
calçadas, tipo de solo, pavimento, dentre outros (SILVA FILHO e outros, 2005).
Durante o processo de planejamento da implantação e da gestão da arborização nas
cidades, é de extrema relevância que se leve em conta as particularidades de cada local
com a finalidade de se determinar metas que sejam realistas e aplicáveis a área de
estudo (NOWAK e outros, 1996).
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3

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1

Área de Estudo

O município de São Carlos localiza-se na região central do estado de São Paulo (Figura
1), entre os paralelos 47´50° e 48´05° longitude Oeste, 21´57° e 22´06° latitude Sul,
aproximadamente 240 km da capital.
Figura 1 – Localização do município de São Carlos no Estado de São Paulo e na
região administrativa central, conforme dados do SEADE (2010)

Fonte: Viana (2013)

Segundo dados do IBGE, a população no ano de 2010 era de 221.950 habitantes, dos
quais 96% vivem na área urbana, cuja área calculada para o ano de 2011 era de 80km²
(IBGE, 2010; PMSC, 2011).
Para este estudo, foram selecionadas cinco áreas dentro da cidade de São Carlos,
baseados principalmente em algumas características como tipo de do bairro
(predominantemente residencial ou comercial) e renda – baixa, média ou alta, de forma
a obter áreas com características diversas para aplicação do índice. Foram escolhidos
bairros residenciais de classe média e alta ao norte (1), leste (2), noroeste (4), populares
e residenciais ao sul da cidade (5) Também foram inclusas áreas comerciais ao centro da
cidade (3) (Figura 2).
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Figura 2 – Localização das áreas de estudo selecionadas dentro da área urbana do
município de São Carlos, SP.

Fonte: próprios autores

3.2

Quantificação da cobertura arbórea e Índice de Floresta Urbana (IFU)

A quantificação e análise da cobertura arbórea da área urbana de São Carlos foi
realizada com uso de imagens do satélite Worldview 2, coletadas em 2 junho de 2011,
nas bandas do vermelho (R), verde (G), azul (B) e infravermelho próximo (NIR),
fusionadas e georreferenciadas no sistema de Projeção Transversal Universal de
Mercator (UTM), datum WGS1984, zona 23.
O levantamento da cobertura arbórea e dos demais espaços construídos foi realizado por
meio de classificação supervisionada com uso do algoritmo de classificação Stepwise
Linear (Regressão Linear). A verificação da acurácia do mapeamento foi extraída à
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partir de uma matriz de erro e aplicação da estatística kappa (LANDIS; KOCH, 1997;
CONGALTON; KASS, 2009).
A escolha das classes de cobertura do solo utilizadas para a construção dos treinadores
para a classificação supervisionada teve como base visitas a campo e exame visual da
própria imagem para a identificação das classes (SCHOWENGERDT, 2007). As classes
selecionadas foram: asfalto, telhados, solo exposto, relvado, piscina, corpo d’água e
pisos.
Para análise dos valores obtidos à partir da classificação supervisionada da imagem de
satélite, procedeu-se o cálculo do Índice de Floresta Urbana (IFU), proposto por Silva
Filho e outros (2005), conforme fórmula (1):
𝐼𝐹𝑈 = 𝑃𝐴𝐼 + 𝑃𝐴𝐶

(1)

Onde,
IFU = Índice de Floresta Urbana
PAI = Proporção entre o Espaço Livre Arborizado (ELA) e Espaço Livre Impermeável
(ELI)
PAC = Proporção entre Espaço Arborizado (ELA) e o Espaço Construído (EC),
Por sua vez, PAI e PAC são compostos pelas fórmulas 2 e 3:
𝐸𝐿𝐴

𝑃𝐴𝐼 =

(𝐸𝐿𝐴+𝐸𝐿𝐼)

𝑃𝐴𝐶 =

𝐸𝐿𝐴
(𝐸𝐶+𝐸𝐿𝐴)

(2)

(3)

Onde,
ELA = Espaço Livre Arborizado
ELI = Espaço Livre Impermeável
EC = Espaço Construído
O ELA é constituído pela proporção da área de estudo categorizada como “Copa de
árvores”. Entretanto, levando-se em conta as limitações do método adotado,
relacionados à capacidade do método de classificação supervisionada em classificar
vegetais de porte arbustivo e arbóreo de forma separada, considera-se que nesta
categoria estão inclusos vegetais de ambos os portes. Desta forma, este item,
corresponde a cobertura arbustiva-arbórea levantada na imagem de satélite estudada.
Para o EC, foi incluída a classe “telhado”, enquanto o ELI foi composto pelo somatório
das classes asfalto e piso.
Tanto o PAI quanto o PAC podem ter valores entre 0 e 1 e portanto o IFU pode assumir
valores entre 0 e 2. Quanto mais elevado for o índice, mais espaço arborizado está
valorizado em detrimento aos espaços construídos e impermeabilizados (SILVA FILHO
e outros, 2005).
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicam que a cobertura arbórea é distribuída de forma desigual entre as
regiões analisadas, o que indica que os benefícios proporcionados pela arborização não
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são igualmente desfrutados pela população destas áreas. Enquanto nas áreas com bairros
populares (área 5) a porcentagem de cobertura arbórea chega a 4,88%, nos bairros de
classe média e alta estes valores variam entre 29,60% (área 1), 21,45% (área 4). Já na
área 2, localizado na periferia leste de São Carlos, o valor obtido foi de 12,31% e no
centro (área 3), 8,91%.
Quadro 1 – Porcentagem de cobertura arbórea nas cinco áreas de estudo

Porcentagem de cobertura arbórea (%)

analisadas no município de São Carlos, SP
35
30
25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

Área
Fonte: próprios autores

Com relação ao IFU, condizente com os valores de porcentagem de cobertura arbórea
obtidos, os menores valores ocorreram na área 5 (IFU=0,33) e a mais elevada na área 1
(IFU=1,28). Nas demais áreas os valores de IFU encontrados foram, 0,70 (área 2), 0,47
(área 3) e 1,01 (área 4) (Quadro 1). De acordo com Silva Filho e outros (2005), índices
superiores a 1 indicam um bom balanço entre as áreas construídas e arborizadas.
Quadro 1 – Valores obtidos nas áreas de estudo no município de São Carlos, SP
para o Índice de Floresta Urbana (IFU), Proporção de Espaços Impermeabilizados
(PAI), Proporção de Espaços Construídos (PAC), Espaços Livres Arborizados
(ELA), Espaços Livres Impermeabilizados (ELI) e Espaços Construídos (EC).
Área
1
2
3
4
5

IFU
1,28
0,71
0,47
1,01
0,33

PAI
0,61
0,41
0,28
0,54
0,22

PAC
0,67
0,3
0,19
0,47
0,11

Fonte: próprios autores
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ELA
29,6
12,31
8,91
21,45
4,88

ELI
18,72
18,02
22,56
18,37
17,43

EC
14,77
29,34
37,42
23,76
39,22

Outro ponto notável é o fato de que as áreas 1 e 4, que obtiveram bom desempenho no
IFU, possuem vegetação nas margens dos córregos melhor preservadas, o que ressalta a
importância da conservação destas áreas.
A análise dos componentes do IFU também dão indicações de que, por exemplo, áreas
com baixo valor de PAC, como no caso dos bairros populares (PAC=0,11) e da região
central da cidade (PAC=0,19), sugerem áreas densamente ocupadas, onde se podem
concentrar os esforços na criação de espaços junto a calçadas ou ao leito carroçável. Na
região central nota-se também a concentração da cobertura arbórea dentro das quadras,
que se justifica pela presença de casas antigas, com grandes quintais. Neste caso
especificamente, seria muito interessante que houvesse incentivos para manutenção das
árvores nestas áreas e até mesmo a exploração dos espaços disponíveis dentro de
estacionamentos.
No caso da área 5, tanto os valores de PAI (0,22) como PAC (0,11), indicam uma
grande densidade de ocupação. De acordo com dados da Prefeitura Municipal de São
Carlos (PMSC, 2012), observa-se que nesta área as maiores áreas livres são
institucionais, enquanto as áreas pertencentes ao sistema de recreio (parques e praças)
constituem-se somente em pequenas áreas nos extremos de alguns quarteirões.
Devido ao tipo de ocupação do local, caracterizado por calçadas estreitas e terrenos em
meio lote, há uma grande dificuldade de implantação de arborização nestes locais.
Assim as estratégias de ampliação da cobertura arbórea nestas áreas, poderiam se voltar
as praças já existentes e aquelas ainda não implantadas. Por se tratar de uma região rica
em nascentes, localizada entre as bacias hidrográficas dos Córregos da Água Quente e
Água Fria a questão da drenagem e da permeabilidade destas áreas deve ser observada
com atenção no planejamento da implantação da vegetação. O entorno destes bairros
também se caracteriza pela presença de fragmentos de cerrado e floresta de transição,
boa parte deles com algum grau de degradação, além de possuir algumas áreas de risco
devido aos solos arenosos e declividade acentuada (2% a 5%) (TONISSI, 2005).
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se com a análise dos dados obtidos que os benefícios proporcionados pela
arborização não são igualmente desfrutados por toda população da cidade de São
Carlos, o que afeta profundamente como a qualidade de vida proporcionada por esta é
acessada dentro da área urbana. Assim, nos bairros mais populares, a qualidade
ambiental é comprometida, e repercute em vários campos, desde o social, econômico e
psicológico. Reforça-se a necessidade de planejamento e gestão da Floresta Urbana nas
cidades, com uso de instrumentos de políticas públicas, como os Planos Diretores de
Arborização Urbana (PDAU), que visem a implantação de uma arborização de
qualidade e com distribuição mais justa e adequada a cada realidade trabalhada das
diferentes regiões da cidade. Neste caso, tanto a análise tanto do IFU e de seus
componentes, podem fornecer informações que venham a auxiliar na geração de
estratégias que possam ser incluídas .
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RESUMO
As fachadas vegetadas possuem conhecidas propriedades benéficas ao meio urbano e às edificações, tais
como a redução do consumo energético com climatização, mitigação dos gases do efeito estufa, redução
de ilhas de calor, além do resgate da biodiversidade e do contato com a natureza, perdidos no meio
urbano. Dessa forma, as mesmas têm sido objeto de estudo em diversos países, no Brasil os altos níveis
de radiação solar tornam o clima favorável à implantação dessa tecnologia. Os sistemas de fachadas vivas
(living wall systems) são entendidos como conjuntos de módulos ligados à parede, no qual o enraizamento
das plantas se dá na própria estrutura e não no chão. Estas apresentam os maiores valores de energia
embutida dentre os tipos existentes de jardins verticais, devido ao uso de materiais como metais e
plásticos na composição de sua estrutura, por outro lado, apresentam desempenho superior de redução da
carga térmica de edifícios e de fixação de carbono e outros gases do efeito estufa, reduzindo impactos
ambientais. Dessa forma, este trabalho apresenta resultados acerca da energia embutida das fachadas
vivas num contexto brasileiro e verifica a redução desse valor utilizando componentes alternativos na
estrutura das mesmas, avançando nos estudos relativos às fachadas vegetadas e suas implicações
ambientais no contexto brasileiro. Estudos conduzidos em outros países apresentam elevados impactos
ambientais relacionados aos sistemas de fachadas vivas. Neste estudo, o tipo de fachada que apresentou
maior energia embutida inicial foi o sistema de módulos de plástico, seguido do sistema em manta com
estrutura metálica, e constatou-se que a substituição dos materiais tradicionalmente usados como o aço,
por materiais de reduzido valor energético, como a madeira, reduziu o valor da energia embutida, sendo
este o sistema que apresenta menor energia embutida por unidade de área, mesmo quando tratamos da
reposição em 50 anos.
Palavras-chave: sistemas de fachadas vivas, energia embutida, impactos ambientais.

ABSTRACT
The Green façades are known for bringing many positive properties to urban centers and buildings, such
as the reduction of energy consumption, mitigation of greenhouse gases, the reduction of the heat islands,
and also the rescue of the biodiversity and the contact with nature, almost lost in urban centers.
Therefore, this system has been studied in several countries; the high levels of solar radiation in Brazil
for instance, present favorable conditions on implementing and studying this technology. The living wall
systems are sets of modules linked to the wall, in which the rooting occurs in the own structure and not in
the ground. This kind of system presents the biggest values of embodied energy due to the materials on
the structure, for example metal and plastic. But on the other hand, when compared to other systems, they
present a superior performance on the reduction of the thermal gain of solar heat, and the fixation of
carbon and other greenhouse gases, decreasing the environmental impacts. Thereby, this paper presents
results upon embodied energy of green façades in Brazil and tests its reduction by changing some
components on its structure, making progress on the studies and discussing the environmental entailment
on the Brazilian context. Studies conducted in other countries present high levels of environmental
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impacts related to living wall systems. In our study the type of façade that reached the highest embodied
energy was HDPE plastic modules, followed by felt layers with metallic structure, and we concluded that
the substitution of the materials traditionally used by wood reduced the value of embodied energy,
making this system the one that presents the lowest embodied energy per unit of area, even when it is
considered its replacement within a 50 years life-cycle.
Keywords: Living wall systems, embodied energy, environmental impacts

1

INTRODUÇÃO

As exigências do mercado e da sociedade por menores impactos ambientais favorecem
o uso de sistemas construtivos com atributos em prol da sustentabilidade nas
edificações. Neste sentido, as fachadas vegetadas têm sido utilizadas na construção
civil, também acompanhando a tendência da “arquitetura verde”, termo usado
comercialmente para designar edifícios ou técnicas de baixo impacto ambiental.
Podem ser consideradas fachadas vegetadas quaisquer técnicas que utilizem plantas para
cobertura de paredes, internas ou externas, de um ambiente construído. Classificam-se
em dois grupos principais: fachadas verdes (green walls) e sistemas de fachadas vivas
(living wall systems), as primeiras se caracterizam pela necessidade de solo, em
canteiros ou no chão, para seu desenvolvimento, enquanto os sistemas de fachadas vivas
abrigam as plantas em sua estrutura com pouco ou nenhum solo (KÖHLER, 2008;
LOH, 2008; PERINI, 2011).
Além do apelo mercadológico, as fachadas vivas são sistemas construtivos utilizados
para reduzir a carga térmica dos edifícios, purificar o ar, proteger a parede contra a
radiação solar direta, intempéries e depredações de vandalismo e resgatar parte da
biodiversidade local. Na escala urbana, seu uso é justificado para a redução do efeito de
ilha de calor, captação do carbono, melhorias na paisagem, reconciliação ecológica com
o meio urbano, bem-estar social e saúde das pessoas (PECK, 1999; LOH 2008; SHARP,
2009; FRANCIS & LORIMER, 2011; ALEXANDRI & JONES, 2008).
Porém, devido à necessidade de manutenção e irrigação constantes e aos tipos de
materiais empregados em sua estrutura são considerados por muitos profissionais como
“green wash”, ou seja, um recurso estético que remete à natureza e à sustentabilidade,
mas sem impactos positivos reais para o meio ambiente.
Um meio de avaliar a sustentabilidade de produtos são as análises do ciclo de vida
(ACV), estudos dos impactos gerados por produtos ou edificações, desde a extração da
matéria prima até sua destinação final. Inseridas neste conceito estão as análises do ciclo
de vida energético, que são uma forma significativa de conduzir uma análise de
impactos ambientais ao longo de todo o ciclo de vida do edifício, ou nas fases
específicas: pré-operacional, operacional e pós-operacional. (TAVARES, 2006;
PAULSEN, 2013).
Este artigo apresenta resultados parciais de uma dissertação em andamento do Programa
de Pós Graduação em Engenharia da Construção Civil da Universidade Federal do
Paraná, e tem como objetivo avaliar o impacto ambiental das fachadas vivas através do
levantamento da energia embutida e da comparação entre diferentes sistemas,
quantificando a energia embutida nos materiais componentes das mesmas, desde a
extração dos insumos até a fabricação, resultando em uma análise cradle-to-gate (do
berço ao portão), que permite avaliar o peso da escolha dos materiais no impacto
ambiental das mesmas.
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2

FACHADAS VIVAS

As fachadas vivas, também conhecidas como jardins verticais, paredes vivas ou living
wall systems, se caracterizam por envolver estruturas de caixas, mantas ou similares que
ancoram as plantas, para que se desenvolvam dentro de sistemas de módulos ligados a
parede, sem precisarem enraizá-las no chão (KÖHLER, 2008). Segundo Ottelé et al.
(2011) as fachadas verdes apresentam impactos ambientais menores que os sistemas de
fachadas vivas, no entanto, estas proporcionam economia de energia com climatização
três vezes maior que as primeiras.
As fachadas vivas em manta são sistemas construtivos produzidos in loco. A técnica foi
desenvolvida e patenteada nos anos 80 e 90 pelo botânico Patrick Blanc. As fachadas
vivas em manta de Blanc (2011) são compostas por três etapas: armação metálica,
painel de PVC e camadas de manta. Na primeira etapa, perfis metálicos, que podem ser
de aço galvanizado, aço inoxidável ou alumínio, formam uma estrutura em grade que
pode ou não ser fixada na parede da edificação. Logo depois, a estrutura metálica recebe
a fixação de chapas de PVC, formando um grande painel de apoio e uma barreira de
isolamento térmico para superfície da parede do edifício. Em seguida, uma dupla
camada de feltro é grampeada na chapa de PVC com grampos de 10 mm. O
grampeamento, além de fixar as mantas de feltro na chapa, ajuda também a delimitar os
espaços que se tornarão os bolsos onde as plantas irão se desenvolver. Por fim, na
camada de feltro externa são feitos cortes com estiletes apropriados que formarão os
bolsos de feltro.
Lima Junior (2014), baseando-se nos sistemas de Blanc, propôs a construção de
fachadas vivas com uso de materiais alternativos como a madeira na estrutura e a lona
plástica no lugar da chapa de PVC para aplicações em pequena e média proporções.
Para isto, aproveitou a própria estrutura de madeira para a fixação dos grampos e
criação dos bolsos de feltro. Foi verificado que tais materiais se mostraram resistentes às
intempéries, ao peso das plantas e à umidade da cavidade.
As fachadas vivas em módulos ou painéis modulares consistem em caixas de polietileno
de alta densidade (PEAD), as quais acomodam as plantas em vasos, também de PEAD,
e são fixadas à parede ou a uma estrutura auxiliar. Esse modelo tem sido muito
fabricado e comercializado no mercado brasileiro, pelo baixo custo e moldabilidade do
PEAD, pela facilidade de montagem e efeito estético.
A alimentação das plantas é feita por hidroponia (BLANC, 2012), técnica de
desenvolvimento de plantas sem uso do solo. Nas fachadas vivas é necessária apenas
uma pequena quantidade de substrato que serve como base para a retenção da água e
dos nutrientes, além do enraizamento das plantas, papel que também é desempenhado
pela camada de feltro. Nesses casos, as plantas precisam receber constantemente uma
solução contendo todos os nutrientes necessários a sua sobrevivência, através da
fertirrigação.
3

MÉTODO

Dado o objetivo de comparar a energia embutida nos sistemas de fachadas vivas, após
conhecer as características das fachadas vegetadas foram escolhidos para a análise três
diferentes sistemas de fachadas vivas: a fachada viva em manta com estrutura metálica,
semelhante à criada por Patrick Blanc (2012); a fachada viva em manta adaptada por
Lima Jr.(2014), com estrutura em madeira; e a fachada viva em módulos de plástico,
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encontrada no mercado brasileiro. A figura 1 ilustra a composição de cada sistema
analisado.
Figura 1: Composições dos sistemas de fachadas vivas estudados

Fonte: dos autores

Foram escolhidos para análise os sistemas de fachadas vivas partindo-se do pressuposto
que as fachadas verdes, aquelas com enraizamento no solo, possuem baixa energia
embutida, visto que possuem estrutura de suporte simplificada e composta de poucos
materiais. Propostos os tipos de sistemas de fachadas vivas a serem estudados, a
próxima etapa consistiu em identificar e quantificar os materiais necessários à
construção de cada sistema proposto, sendo a unidade de análise 1 metro quadrado de
fachada.
Em seguida, o cálculo da energia embutida dos sistemas de fachadas apoiou-se em bases
de dados de energia embutida de materiais utilizados na construção civil. Tavares
(2006) apresenta um inventário de dados sobre os materiais mais utilizados no mercado
brasileiro, porém, para alguns componentes a fonte de dados é internacional e, para a
chapa de PVC, foi necessário recorrer a dados apresentados por Hammond e Jones
(2008), levantados na Inglaterra. Alguns dados ainda foram retirados de Lopes (2014)
que realizou estudo sobre a energia embutida de coberturas vegetadas para a cidade de
Curitiba/PR. Os dados compilados foram organizados em planilha eletrônica e foi
quantificado o total da energia embutida inicial, considerando-se 1m² de cada sistema.
Alguns componentes das fachadas podem variar de acordo com o projetista, o local e as
condições de aplicação de um sistema deste tipo, como a origem do armazenamento de
água, o sistema de irrigação, além de sistemas de drenagem em decorrência da
instalação das fachadas vivas. Estes componentes não foram considerados neste cálculo
da energia embutida.
O foco deste trabalho foi calcular a energia embutida nos materiais componentes das
fachadas considerando apenas a extração dos materiais e fabricação dos componentes,
consistindo em uma análise cradle-to-gate, de modo que também não foi calculada a
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energia de transporte destes até a construção. Sendo assim, não se trata de uma análise
de ciclo de vida energético completa. Para a avaliação completa do ciclo de vida
energético de uma construção é fundamental incluir a energia gasta com variáveis como
o transporte, que pode variar entre os locais e tipos de fachadas; além da energia
operacional, principalmente quanto à irrigação, que pode ser automatizada, por bomba
d´água, por gotejamento em gravidade, ou ainda com reaproveitamento de águas
pluviais; além da energia de descarte ou demolição.
Por fim, considerando-se um ciclo de vida de 50 anos, mostra-se necessária a reposição
de alguns materiais, como a chapa de PVC, a manta geotêxtil, a fibra plástica, os
grampos metálicos, os tubos do sistema de irrigação, o substrato, as mudas, a estrutura
de madeira e os pregos de aço galvanizado (OTTELÉ et. al, 2011; NAHUZ, 2013).
Tavares (2006) considera que, apesar de essa reposição ocorrer cronologicamente na
fase operacional do ciclo de vida, essa energia deve ser considerada energia embutida
do material ou sistema construtivo, por ser da mesma natureza.
Assim, a energia embutida dos materiais repostos ao longo do ciclo de vida foi
adicionada à energia embutida inicial calculada previamente. Ottelé et al (2011) fornece
informações sobre o tempo de vida útil de cada um dos componentes das fachadas vivas
em manta com estrutura metálica e em módulos de PEAD, enquanto que para a
estrutura em madeira utilizou-se Nahuz (2013), que complementa os dados dos
componentes da fachada viva com a durabilidade das madeiras.
4
4.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Energia embutida inicial

Na análise dos três tipos de fachadas vivas, apresentada na Tabela 1, as diferentes
composições das mesmas já resultam em pesos relativos diferentes, sendo que as
fachadas em módulos plásticos, devido, principalmente, a grande quantidade de
substrato em um metro quadrado, chegam a pesar 34,5 Kg/m² de fachada, enquanto que
o sistema com manta e madeira pesa 25,13 Kg/m² e o sistema em manta com estrutura
metálica 22,65 Kg/m², não sendo considerada nestas porções a água com nutrientes.
Tabela 1 – Peso e energia embutida inicial
Tipo

Peso (Kg/m²)

EEi (MJ/m²)

Manta com estrutura metálica

22,65

885,6

Manta com estrutura em madeira

25,13

314,4

Módulo de PEAD

34,52

1901,3

Fonte: dos autores

Em termos de energia embutida inicial o sistema em módulos plásticos também é o que
apresentou o maior valor: 1901,3 MJ/m² de fachada, enquanto o sistema em manta com
estrutura em madeira apresentou o menor: 314,4 MJ/m². O sistema em manta com
estrutura metálica ficou com valor intermediário de 885,6 MJ/ m². As figuras 2, 3 e 4
ilustram a contribuição de cada material na energia embutida (EE) de cada sistema.
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Figura 2 - % de contribuição de EE inicial em manta com estrutura metálica

Aço

18%

4%
3%

47%

PVC
Manta Poliester

28%

Fibra Plástica
Substrato

Ao analisarmos o sistema em manta com estrutura metálica, na Figura 2, vê-se que o
aço presente na estrutura e ligações é o material de maior contribuição quanto à energia
embutida inicial, representando 47 % do total do sistema de fachada, sendo seguido pelo
PVC, presente na chapa onde a manta é fixada e nos tubos de irrigação, com 28 %.
Figura 3 - % de contribuição de EE inicial em manta com estrutura de madeira
Madeira
20%

50%

2%
14%

9%

Aço
Lona
impermeabilizante
Manta Poliester
PVC
Substrato

5%

No sistema em manta com estrutura em madeira, Figura 3, o substrato é o material de
principal contribuição para a energia embutida inicial, representando 50%, enquanto que
a estrutura em madeira é responsável por 20%.
Figura 4 - % de contribuição de EE inicial em módulos de PEAD

PEAD

27%

Aço
61%

4%

Manta Poliester
PVC

8%

Substrato

0%

No caso do sistema de módulos em PEAD, presente no mercado brasileiro, a
composição da fachada e seus pesos para a contribuição total da energia embutida são
dados na Figura 4 (acima). Neste sistema, a estrutura em PEAD mais os vasos de
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mesma composição são responsáveis por 61% da energia embutida da fachada, em
seguida o substrato é o componente de maior peso, representando 27%.
Estes resultados nos mostram que, em termos de energia embutida inicial, o sistema de
manta com estrutura de madeira é o que apresenta os melhores resultados, sendo que,
como é composto por materiais de baixo impacto energético, o substrato é o
componente de maior peso. Nos outros dois sistemas, a maior energia embutida é
encontrada na própria estrutura da fachada, composta por plástico (PEAD) e estrutura
metálica galvanizada. Mesmo assim, é interessante ressaltar que o substrato tem grande
influência na energia embutida total das fachadas, que segundo Myrans (2009 apud
Lopes, 2014) a alta energia decorre dos minerais que compõem o substrato, xisto,
ardósia ou argila, que sofrem processamento a altas temperaturas (150 °C) para que
estes potencializem a capacidade de retenção de umidade. Vale ressaltar que estes dados
de energia embutida para o susbtrato são colhidos no Canadá e não há dados para o
Brasil, que possivelmente seriam menores.
4.2

Energia embutida de reposição dos materiais

Considerando o ciclo de vida de 50 anos, as reposições de material necessárias
aumentam consideravelmente a energia embutida dos sistemas. A tabela 2 apresenta os
valores encontrados no cálculo da energia embutida total (EE) nos sistemas de fachadas
vivas, considerando, além do peso de cada componente, a energia embutida inicial (EEi)
o tempo de vida útil de cada material componente das fachadas estudadas e a energia
gasta com a reposição dos mesmos ao longo do ciclo de vida(EEr).
Tabela 2 - Cálculo da energia embutida nos três sistemas de fachada
quant. EE
EEi
vida
EEr
(Kg)
(MJ/Kg) (MJ)
útil(a) (MJ)
12,07
33,8
408,1
0
0,20
33,8
6,7
0
5
3,38
68,6
231,9
10 1159,7
0,30
95,0
28,5
105 142,5
0,43
83,8
35,8
105 179,1
0,10
33,8
3,3
105
16,3
5
0,19
83,8
15,6
7,5
104,3
5
5,99
26,0
155,7
10
778,7
5
3,5
-

Sistema Manta + Estrutura Metálica
Perfil de aço galvanizado tipo "c" 90x40mm ¹
Parafusos autobrocantes de aço carbono ¹
Chapa de PVC e=2,3 mm ²
Manta geotêxtil 100% poliester ³
Fibra plástica PP ¹
Grampo metálico ¹
Tubo de PVC 20 mm para irrigação ¹
Substrato ³
Mudas
TOTAL

22,65
885,6
2380,6
quant. EE
EEi
vida
EEr
(Kg)
(MJ/Kg) (MJ)
útil(a) (MJ)

Sistema Manta + Estrutura Madeira
Madeira aparelhada seca em forno (Cumaru) ¹
Pregos de aço galvanizado ¹
Lona plástica impermeabilizante PEAD ¹
Manta geotêxtil 100% poliester ³
Grampos ¹
Tubo PVC 20 mm para irrigação ¹
Substrato ³
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17,99
0,10
0,47
0,30
0,10
0,19
5,99

3,5
33,8
95,0
95,0
33,8
83,8
26,0

62,9
3,3
44,9
28,5
3,3
15,6
155,7

12 4
125
105
105
7,55
105

262,3
13,9
0,0
142,5
16,7
104,3
778,7

Mudas

-

TOTAL
Sistema em Módulos de PEAD
Plástico estrutural PEAD dos módulos 1
Parafusos com bucha para alvenaria 1
Vaso para plantio em PEAD 1
Manta geotêxtil 100% poliéster 3
Tubo de PVC 20 mm para irrigação 2
Substrato 3
Mudas

-

-

3,55

-

25,13
314,4
1318,3
quant. EE
EEi
vida
EEr
(Kg)
(MJ/Kg) (MJ)
útil(a) (MJ)
7,51
95,0
713,3
0,0
0,06
33,8
2,0
0,0
4,81
95,0
457,0
0,0
5
1,53
95,0
144,9
10
724,6
5
0,83
83,8
69,6
7,5
464,1
19,79
26,0
514,5
105 2572,6
3,55
-

TOTAL

34,52

1901,3

3761,3

Fonte: 1 – Tavares (2006); 2 – Hammond &Jones (2008); 3 – Lopes (2014); 4 – Nahuz (2013); 5 – Ottelé
(2011)

Ao considerarmos o tempo de vida útil para as fachadas vivas, temos para o sistema em
manta com estrutura metálica um aumento de 268 % de energia embutida, durante 50
anos, enquanto que para o sistema em manta com estrutura em madeira o aumento foi
de 419 %, devido ao peso que o susbtrato apresenta na composição da fachada. E o
sistema em módulos de PEAD teve um aumento de 198%.
Deve-se observar que, se em termos relativos percentuais os módulos em PEAD
apresentam o menor aumento durante os 50 anos, na Figura 6 é possível ver que em
termos absolutos esta ainda é a que tem o maior valor de energia embutida total.
Figura 5 - Total de energia embutida nos três tipos de fachada
6000,0
5000,0

MJ/m²

4000,0
3000,0
EEr50
2000,0

EEi

1000,0
0,0
MANTA + ESTRUTURA MANTA + ESTRUTURA
METÁLICA
MADEIRA

MÓDULO DE PEAD

Fonte: dos autores

5

CONCLUSÕES

Os sistemas em fachada viva podem apresentar diversas variações de composição e de
materiais, porém neste trabalho são estudados o sistema em manta com estrutura
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metálica, semelhante ao desenvolvido por Blanc (2012); em manta com estrutura em
madeira, semelhante ao adaptado por Lima Junior (2014); e em módulos de PEAD
industrializados e comercializados no Brasil.
Para estes sistemas calculou-se a energia embutida em um metro quadrado de fachada
viva e concluiu-se que o sistema em módulos de PEAD é o que tem maior gasto
energético na avaliação cradle to gate realizada, tanto considerando somente a energia
embutida inicial como de reposição durante 50 anos.
Já na adaptação do sistema em manta com estrutura metálica e PVC para estrutura em
madeira e lona realizada neste trabalho, verificou-se considerável redução da energia
embutida inicial, tendo a mudança reduzido 65% da energia inicial e 50% da energia
embutida total.
Fato que chama atenção neste estudo, ainda, é a grande contribuição que o substrato
pode apresentar ao calcularmos a energia embutida de uma fachada viva. Devido à
perda de parte do material do substrato durante a fertirrigação, faz-se necessária a
reposição do mesmo. Porém os dados aqui utilizados não são da produção brasileira e
sim canadense, por falta do dado às condições locais. O cálculo da energia embutida em
susbtratos no Brasil seria estudo de grande relevância e que poderia ainda modificar os
resultados aqui apresentados.
6
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CERTIFICAÇÕES HABITACIONAIS E A AVALIAÇÃO DO
CICLO DE VIDA
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RESUMO
Para que haja melhor desempenho na integração das tomadas de decisões no processo de projeto e
construção, a certificação entra como auxílio em direção a sustentabilidade. Neste contexto, o trabalho
tem como objetivo discutir a aplicação da técnica de ACV (Avaliação do Ciclo de Vida) em sistemas de
CAE (Certificação Ambiental de Edificações) habitacional no cenário brasileiro nas fases iniciais de
projeto do ambiente construído. Para alcançar este objetivo utiliza-se a pesquisa exploratória por meio das
etapas metodológicas: a) revisão bibliográfica sobre desempenho ambiental, certificação ambiental de
edificações e a técnica de ACV; b) seleção dos sistemas para discussão; c) análise em relação às
principais características de cada sistema, categorias de impacto com abordagem de ACV, fases de ciclo
de vida da edificação utilizadas e, correlaciona os aspectos e impactos dos principais métodos de
caracterização da fase de AICV (Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida) com as categorias de impacto
dos sistemas selecionados; d) discussão dos resultados destas análises. Os resultados mostram que as
CAE utilizam a ACV de forma incipiente para certificar em alguns critérios, como, materiais, resíduos e
energia. Outro resultado é a utilização dos métodos de caracterização nas certificações, as CAE utilizam
categorias de avaliação de impacto parecidas com as categorias do método EPS (Environmental Priority
Strategies) e menos com dos métodos ECO-Indicator e EDIP (Environmental Design for Industrial
Products). Deste modo, para facilitar a utilização da ACV em certificações é necessário que os critérios
das certificações sejam além de classificações por critérios de categorias e tenham banco de dados público
dos produtos a serem utilizados na edificação.
Palavras-chave: Avaliação do Ciclo de Vida, Sistemas de Certificação Ambiental, Desempenho
Ambiental de Habitações.

ABSTRACT
To ensure improved performance in the integration of decision making in the design and construction
process, the certification comes as aid towards sustainability. In this context, the paper aims to discuss
the technique of LCA (Life Cycle Assessment) in housing CAE systems (Environmental Certification of
Building) on the Brazilian scene in the early stages of design of the built environment. To achieve this
goal is used the exploratory research through methodological stages: a) Literature review about
environmental performance,, environmental certification of buildings and technical LCA; b) Selection of
systems for discussion; c) Analysis in relation the main characteristics of each system, impact categories
with LCA approach, phases of the lifecycle building that are used and correlates aspects and impacts of
the main methods of characterization phase LCIA (Impact Assessment Life Cycle) with impact categories
of the selected systems; d) discuss of results of these analyzes. The results reveal that CAE use LCA
incipiently to certify on some criteria as materials, waste and energy. Another result is the use of methods
characterization of certificates, CAE use categories of impact assessment similar to the categories of EPS
(Environmental Priority Strategies) and less with the methods ECO-Indicator and EDIP (Environmental
Design for Industrial Products) method. Thus, to facilitate the use of LCA in certification is necessary
that criteria of certifications be in addition to ratings by criteria categories and has public database of
products to be used in building.
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Keywords: Life Cycle Assessment, Environmental Certification Systems, Environmental Performance of
Housing.

1

INTRODUÇÃO

A evolução dos conceitos de desenvolvimento sustentável e novos modelos econômicos
fez com que o setor da construção civil se posicionasse estrategicamente frente aos
impactos por ela causados, introduzindo no mercado sistemas de avaliação ambiental de
edificações derivados dos procedimentos de avaliação ambiental de processos ou
produtos (SEVERO; CARVALHO FILHO; SOUSA, 2012; SILVA, 2003). Esses
sistemas de avaliação são qualitativos, se baseiam no desempenho relativo ambiental de
uma construção, quando comparada a outros edifícios de diferentes alternativas de
concepção (COLE, 1998).
Estes sistemas surgiram na década de 90 na Europa, EUA e Canadá, com o intuito de
medir o desempenho ambiental em prol do desenvolvimento da sustentabilidade. Para o
contexto brasileiro estes sistemas foram trazidos de forma generalizada por não
apresentarem flexibilidade de adaptação a diferentes contextos locais, como por
exemplo, o LEED - Leadership in Energy and Environmental Design, sistema
americano (BUENO, 2010), ou BREEAM – Building Research Establishment
Environmental Assessment Method, da Inglaterra.
Segundo Rebitzer (2004), para atingir o desenvolvimento sustentável necessita-se de
sistemas e ferramentas que ajudem a quantificar e comparar os impactos ambientais dos
bens (produtos) e serviços para a sociedade.
A técnica internacionalmente aceita para esta avaliação ambiental de edifícios é a ACV
– Avaliação do Ciclo de Vida, do inglês, LCA – Life Cycle Analysis, originalmente
definida pela SETAC – Society of Environmental Toxicology and Chemistry, como
sendo um processo para avaliar as implicações ambientais de um produto ou atividade
em todos os estágios de sua vida que geram impactos (SETAC, 1991) ou seja, permite
avaliar os impactos de um sistema de produto, sistematicamente, por todo o seu ciclo de
vida. O ciclo de vida de um sistema de produto permeia seus estágios sucessivos e
encadeados, desde a extração dos recursos naturais até a disposição final (ABNT, 2009;
SILVA, 2007).
Neste contexto, este trabalho tem como objetivo discutir a aplicação da técnica de ACV
em sistemas de CAE – Certificação Ambiental de Edificações habitacional no cenário
brasileiro nas fases iniciais de projeto do ambiente construído.
1.1

Desempenho Ambiental – DA

Define-se como DA os resultados mensuráveis da gestão de uma organização sobre seus
aspectos ambientais (ABNT, 2004). Este desempenho foca em categorias que tem
relação com o meio exterior (derramamentos no solo, descarte de resíduos e as emissões
para a atmosfera) e relação com o meio ambiente interior (ergonomia, segurança, saúde,
conforto ambiental, lumínico, acústico e higro-térmico) O desempenho ambiental da
edificação está relacionado a todos os elementos que compõem esta edificação,
considerando uma complexa gama de aspectos ambientais (ZAMBRANO; BASTOS;
SLAMA, 2004).
1.2

Certificações Ambientais de Edificações - CAE

As CAE são sistemas desenvolvidos para Avaliação do Desempenho Ambiental (ADA)
da construção em fase de planejamento; construção / reforma; e operação. Podem ser
utilizados além da tipologia habitacional, para avaliar condomínios, loteamentos,
escolas e unidades comerciais / industriais. Tem o objetivo de fornecer aos especialistas
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sobre o desempenho ambiental das diversas áreas analisadas da construção
(ZAMBRANO; BASTOS; SLAMA, 2004).
Em relação à divulgação as CAE podem ser “orientadas para o mercado” ou “orientadas
para pesquisa”. Para as orientadas ao mercado, as avaliações são desenvolvidas para
serem de fácil acesso aos projetistas ou para divulgar a importância da dedicação
continua de melhorar a qualidade ambiental de projetos, obra e operação pelo mercado.
Para os orientados a pesquisa, as avaliações evidenciam o desenvolvimento de uma
metodologia com base científica aprofundada com o intuito de colaborar com novos
sistemas (SILVA, 2003).
1.3

Avaliação do Ciclo de Vida- ACV

A ACV pode ser usada para avaliar sistemas complexos como as edificações. A
avaliação se baseia em quatro fases: (1) definição de objetivo e escopo, (2) análise de
inventário (ICV), (3) avaliação de impactos (AICV), e (4) interpretação (ABNT, 2009).
Uma das fases considerada importante para a interpretação dos resultados é a AICV.
Nesta fase os dados coletados na fase anterior (ICV) são caracterizados em resultados
de impacto de indicadores associados ao sistema de produto em estudo, ampliando o
entendimento de sua significância ambiental (ABNT, 2009).
Existem diversos métodos de caracterização desenvolvidos nas últimas décadas que
utilizam diferentes categorias de impacto a serem avaliadas, pode-se destacar:
Ecoindicator99 (2001), CML2001, EPS2000, LIME (2003), EDIP97 e IMPACT2002+.
Recomenda-se para a avaliação de uma edificação utilizar indicadores para verificar
categorias como: (i) consumo de materiais, (ii) consumo de energia, (iii) consumo de
água, (iv) geração e liberação de resíduos, (v) uso e ocupação do solo e (vi) qualidade
do ar interior (KLEIN, 2002).
2

MÉTODO DE PESQUISA

Para esta pesquisa bibliográfica e exploratória foram adotadas as seguintes etapas
metodológicas: (i) Seleção dos sistemas para discussão; (ii) Análise em relação às
principais características de cada sistema; (iii) Identificação das categorias de impacto
com abordagem de ACV; (iv) Identificação das fases do ciclo de vida da edificação
utilizadas nos sistemas e (v) Correlação dos aspectos e impactos dos principais métodos
de caracterização da fase de AICV (Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida) com as
categorias de impacto dos sistemas selecionados.
3
3.1

RESULTADOS
Seleção dos sistemas para discussão

No Brasil existem alguns sistemas de certificação ambiental utilizados de forma
nacional ou local. Neste trabalho foram levantados os sistemas mais difundidos e após
realizada a seleção para o estudo. Para este estudo foram selecionados os de uso no
contexto nacional para edificações habitacionais: AQUA, BREEAM, selo Casa Azul e a
certificação LEED. A seleção destes sistemas levou em consideração a disponibilidade
de informações bibliográficas, o país, forma de avaliação, categorias e critérios adotados
como referência por cada sistema.
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3.2

Análise em relação às principais características de cada sistema

Para que os sistemas pudessem ser vistos de um panorama geral foram analisadas
características principais em cada um e os resultados são mostrados na Figura1.
Figura 1 – Características principais de cada sistema de certificação ambiental

Fonte: Autores

3.3

Identificação das categorias de impacto com abordagem de ACV

Identifica as categorias de impacto utilizadas pelos sistemas que abordam critérios da
ACV para certificar. Através da análise aprofundada de cada critério das categorias de
impacto de cada certificação selecionada foi possível identificar estas categorias.
AQUA
As categorias identificadas no sistema AQUA foram a “Qualidade dos componentes” e
“Canteiro responsável”, conforme o Quadro 1.
Quadro 1 – Categorias com abordagem de ACV do AQUA
Critério

Descrição
Categoria - Qualidade dos componentes

Qualidade técnica dos
materiais e equipamentos
utilizados

Neste critério a escolha de produtos e equipamentos apropriados a
edificação e que estejam em conformidade com o Programa Setorial da
Qualidade (PSQ) correspondente a seu âmbito de atuação no programa
Sistema de Qualificação de Materiais, Componentes e Sistemas
Construtivos (SiMaC) do PBQP-H.

Qualidade ambiental dos
materiais, produtos e
equipamentos utilizados

As empresas fornecedoras devem fornecer informações referentes a
seus impactos ambientais seja por meio de Fichas de Informação de
Produto ou pelas EPDs (Declarações Ambientais de produto)
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Categoria - Canteiro responsável
Gestão dos resíduos de
canteiro

Visa realizar um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Demolição /
Desconstrução das edificações.

Fonte: FCAV (2013)

BREEAM
Categorias com enfoque de ACV são Energia e emissões de CO2; Materiais, Resíduos;
Saúde e bem-estar; e Gestão e ecologia.
Quadro 2 – Categorias com abordagem de ACV do BREEAM
Critério

Descrição
Categoria - Energia e Emiussões de CO2

Ciclo de armazenamento

Visa tecnologias que emitam baixo carbono ou zero (LZC).
Categoria - Materiais

Impacto ambiental dos
materiais

Visa a escolha de materiais provenientes de processos de produção
responsáveis. Os materiais são classificados de acordo com um guia
baseado na Avaliação do Ciclo de Vida utilizando a metodologia do
perfil ambiental do material.
Categoria - Resíduos

Armazenamento de
resíduos não recicláveis e
resíduos domésticos
recicláveis

Os materiais recicláveis devem ser discriminados pelo menos três dos
tipos recicláveis (papel, papelão, vidro, plásticos, metais e têxteis).

Gestão de resíduos de
construção e a
compostagem

Visa gerenciar a compostagem doméstica e a finalidade dos resíduos da
fase de obra.
Categoria - Saúde e Bem-estar

Vida útil da habitação

Promover a manutenção pra preservar a edificação até a vida útil
prevista em projeto.
Categoria - Gestão

Impactos da construção
local

Visa promover a eficiência dos recursos por meio da gestão eficaz e
adequada dos resíduos do canteiro de obras.
Categoria - Ecologia

Valor ecológico do local

Visa acréscimo em terras que o valor para vida selvagem é limitado.

Valorização ecológica

Visa melhoria do local com a plantação de espécies vegetais
recomendadas por ecologistas especialistas.

Proteção das
características ecológicas

Visa preservar as áreas de valor ecológico durante a construção e uso
do empreendimento.

Mudança nos valores
ecológicos do local

Visa medir o antes e o depois do valor das espécies ecológicas no
desenvolvimento da obra.

Pegada do edifício

Visa promover uso eficiente da pegada do edifício, garantindo que o
uso da terra e de materiais seja otimizado por meio da relação da área
útil interna com a área de maior piso.

Fonte: BRE (2009)

Casa Azul
Categorias com abordagem de ACV são Projeto e conforto; Conservação de recursos
materiais e Práticas sociais.
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Quadro 3 – Categorias com abordagem de ACV do Casa Azul
Critério

Descrição
Categoria – Projeto e Conforto
Solicita que os projetos sejam de fácil adaptação a mudanças no futuro,
como ampliações e modificações, com o intuito de diminuir o consumo,
desperdício de materiais, e menor quantidade de Resíduos de Construção
e Demolição (RCD) e assim aumentar a vida útil da edificação.
Considerar os sistemas construtivos assim como os efeitos de conforto.

Flexibilidade de projeto

Categoria – Conservação de recursos materiais
Qualidade dos materiais
e componentes

Visa reduzir o consumo de recursos naturais utilizados para correção, por
meio do indicador de qualidade do PBQP-H evitando assim o uso de
produtos de baixa qualidade.

Componente
industrializado ou préfabricado

Empregar componentes industrializados com o intuito de reduzir a
geração de resíduos e perdas de materiais, assim como, o consumo de
recursos naturais. Adotar sistemas construtivos de componentes
industrializados montados em canteiro, projetados de acordo com as
normas ou no âmbito do Sistema Nacional de Aprovação Técnica
(SINAT) e emprega-los em dois dos itens: fachadas, divisórias internas,
estrutura de pisos (lajes) e escadas, pilares e vigas.

Fôrmas e escoras
reutilizáveis

Visa reduzir a madeira em aplicações de baixa durabilidade, diminuindo o
desperdício e o impacto ambiental do uso de madeira, e aumentar o uso
de materiais recicláveis. Por meio de projetos de fôrmas, de acordo com a
NBR 14931 e especificação de uso.

Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição
(RCD)

Objetiva reduzir a quantidade de resíduos de construção e demolição,
assim como, seus impactos no meio ambiente urbano. A gestão do RCD
deve estar de acordo com as normas e avaliado pelo “Projeto de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC” para cada
obra.
Categoria – Práticas sociais

Educação para gestão de
RCD

Este faz parte do plano de gestão de RCD, com intuito de instruir os
agentes do processo de desenvolvimento do edifício para que tenham as
competências necessárias para a execução da obra.

Orientação aos
moradores

Instruir os moradores quanto a forma de uso e manutenção da edificação,
com objetivo de maximizar o seu tempo de vida útil da, por meio de
informativos, manuais ilustrativos e didáticos.

Fonte: John e Prado (2010)

LEED
As categorias com abordagem de ACV do sistema LEED são Uso racional da água;
Energia e atmosfera; Materiais e recursos; e a categoria Inovação e processo do projeto.
Quadro 4 – Categorias com abordagem de ACV do LEED
Descrição

Critério

Categoria - Uso Racional da Água
Uso racional básico para casas

Visa utilizar produtos hidro-sanitários eficientes que reduzam a
demanda por água.
Categoria – Energia e Atmosfera

Desempenho Energético
Aprimorado

Visa reduzir de 10-50% o uso de energia elétrica.
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Seleção de equipamentos de refrigeração das habitações de forma
eficiente.

Gerenciamento do Gás
Refrigerante

Categoria – Materiais e Recursos
Gerenciamento de Resíduos
da Construção

Visa a criação de planos para gerenciar os resíduos provenientes da
construção e operação.

Materiais ambientalmente
preferíveis

Visa a utilização de materiais que sejam provenientes de reuso,
regionais, de conteúdo reciclado, de rápida renovação ou recicláveis.

Materiais Certificados

Escolha de materiais que receberam certificados nacionais ou
internacionais, conforme as normas: NBR ISO 14020:2002; Tipo I –
NBR ISO 14024: 2004; Tipo II – NBR ISO 14021: 2004; Tipo III –
NBR ISO 14025: 2006.

Desmontabilidade e Redução
de Resíduo

Visa a escolha de sistemas estruturais e elementos não estruturais de
fácil desmontabilidade na fase de desativação.

Categoria – Inovação e Processo do Projeto
Gerenciamento da Qualidade

Visa a durabilidade da edificação em geral.

Análise de Ciclo de Vida

Visa comparar materiais ou produtos utilizados na edificação a ser
certificada com base na norma NBR ISO 14040.

Fonte: USGBC (2009)

3.4

Identificação das fases de ciclo de vida da edificação utilizadas nos sistemas

O ciclo de vida de uma edificação é constituído por processo informativo e físico. No
processo físico estão as fases de planejamento e projeto. O processo físico é constituído
pelas fases: extração, transporte, fabricação dos materiais, construção, uso e operação,
manutenção e desativação. O Quadro 5 indica as fases utilizadas nos processos de CAE.
Quadro 5 – Fases do ciclo de vida pertencentes a cada CAE

Certificações Ambientais
Fases de processo (Físico)

AQUA

Extração

BREEAM

Casa Azul

X

LEED
X

Transporte

X

X

X

X

Fabricação de materiais

X

X

X

X

Construção

X

X

X

X

X

X

X

Uso
Manutenção
Desativação

X
X

X

X
X

Fonte: Autores

3.5

Correlação dos aspectos e impactos dos principais métodos de caracterização
da fase de AICV (Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida) com as categorias
de impacto dos sistemas selecionados

Os métodos para a classificação das categorias de avaliação de impacto de ciclo de vida
das certificações ambientais escolhidos para este estudo são os mais utilizados
atualmente, Ecoindicator99 (2001), CML2001, EPS2000, LIME (2003), EDIP97,
IMPACT2002+. O Quadro 6 mostra a relação as categorias de impacto dos métodos de
AICV que são utilizadas nas categorias de avaliação das CAE.
No Quadro 6 indica-se que as categorias de Material Particulado, Radiação Ionizante,
Ecotoxicidade, Acidificação, Eutrofização não são avaliadas no processo das CAE. As
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categorias de impacto abordadas por todas as CAE são as Toxicidade Humana,
Mudança Climática, Destruição da Camada de Ozônio, Extração ou uso de
combustíveis fósseis ou não renováveis, Uso da água, Mudança em valores de
recreação.
Quadro 6 – Categorias de impacto dos métodos de AICV abordadas pelos CAE
Área de
proteção

AQUA

BREEAM

Casa Azul

LEED

Incômodo severo, Incômodo (doença
ligeira)

X

-

-

-

Toxicidade Humana

X

X

X

X

Contaminação Atmosférica Urbana

X

-

-

X

Efeitos Respiratórios

X

X

-

-

Material Particulado

-

-

-

-

Mudança Climática

X

X

X

X

Destruição da Camada de Ozônio

X

X

X

X

Oxidação Fotoquímica

X

X

-

-

Radiação Ionizante

-

-

-

-

Ruído

-

X

-

X

Odor (malcheiroso) água, ar

X

-

-

-

Ecotoxicidade

-

-

-

-

Acidificação

-

-

-

-

Eutrofização

-

-

-

-

Uso e Ocupação do Solo
Dessecação (grupo de problemas
ambientais relacionados a falta de água
devido a extração de água subterrânea e
a provisão de água potável)
Diminuição de Recursos (abióticos) e
(bióticos)

-

X

X

X

-

X

-

X

-

X

X

-

Extração de Minerais
Extração ou uso de combustíveis fósseis
ou não renováveis

-

X

-

X

X

X

X

X

Uso da água

X

X

X

X

Resíduos

Resíduos

X

X

X

-

Cultura

Mudança em valores de recreação

X

X

X

X

Acidentes
Liberação de Calor

-

-

-

-

-

-

-

X

Saúde Humana

Categorias de Impacto

Qualidade do
Ecossistema
Uso de recursos
Acidentes

Calor
Fonte: Autores

A AQUA avalia categorias que outas CAE não avaliam, como a categoria de Incômodo
severo e Odor. A certificação LEED é a única dentre elas que avalia a categoria
Liberação de Calor.
Após essa análise de categorias foi relacionado a quantidade de categorias de impacto
utilizadas pelas CAE com cada método de AICV na Tabela 1.
A Tabela 1 indica que as categorias do método EPS são mais utilizadas por todas as
CAE. A AQUA possui menos categorias do Eco-Indicator e do EDIP. As certificações
BREEAM, Casa Azul e LEED têm poucas categorias do método EDIP.
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Tabela 1 – Relação das CAE com os métodos de AICV

Métodos de Caracterização da AICV

AQUA

Certificações Ambientais
BREEAM
Casa Azul

LEED

Eco-Indicator 99

3

5

3

4

CML2001

4

7

4

5

EPS2000

7

10

7

7

LIME

5

5

5

4

EDIP97

3

3

2

2

Impact2002+

5

7

4

5

Fonte: Autores

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados até esta etapa da pesquisa nos permite fazer algumas considerações,
quanto aos materiais, componentes e sistemas construtivos são avaliados por seus
impactos nas categorias de extração de recursos, energia incorporada, conteúdo de
material reaproveitado, emissões de gases do efeito estufa ou destruidores da camada de
ozônio e pela categoria de qualidade do ambiente interno.
As questões das fases do ciclo de vida da edificação nos sistemas de avaliação
ambiental de edificações mostram que as CAE não avaliam todos os processos de forma
conjunta e dinâmica, o processo é realizado por fases isoladas. Em alguns casos há uma
preocupação com o ciclo de vida do edifício como um todo, como nas áreas de proteção
relacionadas à saúde humana e uso de recursos. No entanto, trata-se de avaliações
qualitativas, para as quais não há uma ferramenta técnica que avalie os impactos
potenciais de forma a quantificar o ciclo.
Em relação aos métodos de AICV, a análise mostrou que todas as CAE utilizam as
categorias de avaliação de impacto do método EPS em suas certificações. O método
ECO-Indicator e o EDIP são categorias que os sistemas CAE pouco utilizam.
Tanto os sistemas de CAE quanto a técnica de ACV tem o objetivo de criar um ciclo de
vida sustentável para o ambiente construído. Embora tenham metodologias diferentes,
qualitativa e quantitativa respectivamente, ambos possuem pontos fortes e fracos e
devem preferencialmente ser utilizadas em conjunto. Para facilitar a utilização da ACV
em CAE é necessário que os critérios das certificações sejam além de classificações por
critérios de categorias e tenham banco de dados público dos produtos a serem utilizados
na edificação.
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RESUMEN
Las zonas no interconectadas (ZNI) son municipios, corregimientos y localidades que no están
interconectadas al sistema energético central en Colombia. Estas localidades ubicadas principalmente en
entornos rurales se caracterizan por la diversidad cultural, ambiental, constructiva y tecnológica; diversidad
que contrasta paradójicamente con el desarrollo deficiente de hábitats que no responden de manera funcional,
sino a imaginarios asociados al estatus que representa el uso o no de ciertos materiales. El proyecto tuvo como
objetivo integrar mediante experiencias constructivas, el conocimiento teórico del diseño bioclimático, los
procesos y materiales de origen industrial, el saber ancestral en el uso de los materiales locales, las técnicas
constructivas tradicionales y la concepción misma del espacio que responden a características sociales y
ambientales de cada localidad. Se realizaron estudios previos de cada zona donde se hizo una recopilación de
materiales propios del lugar, técnicas constructivas tradicionales y hábitos culturales para determinar el tipo
de prototipo a ser construido. En paralelo, fueron registrados datos climáticos para entender el
comportamiento fenomenológico del lugar e integrarlo al diseño de los prototipos. En total el proceso de
investigación, diseño, ejecución y monitoreo de los prototipos se desarrolló durante un periodo de más de 3
años; periodo durante el cual hubo un seguimiento constante en cada una de las etapas de desarrollo que
permitió entender tanto la maduración de los materiales y sistemas constructivos en el tiempo como la
apropiación de estos por las comunidades objeto de estudio.
Palabras-clave: Zonas No interconectadas, Desarrollo Sostenible, Bioclimática, Eficiencia Energética.

ABSTRACT
The Unconnected areas (ZNI in Spanish) are townships that are off the Colombian energy system grid. These
localities are mainly in rural surroundings, characterized for high cultural, environmental, constructive and
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technological diversity, which is in contrast with low habitat developments, and responses, not to the
environmental realities but external desires of "quality of life". The project aim was to integrate the different
construction methods and cultural inheritance. Enhance the quality with industrial source processes and
materials, based upon theoretical knowledge of sustainable design, bearing the ancestral knowledge about
the use of local material, traditional construction techniques and space design to respond to specific social
and environmental characteristics. In each area, previous tests and information were collected for the
prototype design. In addition, environmental data was measured to be applied in the design. All the process
took place in a 3 years lapse, with constant monitoring to understand the materials response, construction
system behavior and community appropriation.
Key words: Unconnected areas, sustainable development, bioclimatic, energy efficiency.

1 INTRODUCCION
En Colombia las Zonas No Interconectadas (o aisladas), ZNI, corresponden a aquellas áreas
del país, urbanas o rurales, que no reciben servicio de energía eléctrica a través del Sistema
Interconectado Nacional, SIN, y cuya interconexión, no es económicamente factible. El
servicio de energía en estas zonas se caracteriza por la baja oferta de servicios energéticos
primarios y secundarios, baja cobertura, reducido número de horas de prestación del
servicio y bajos niveles de calidad, entre otros. Adicional a estos aspectos, la baja densidad
de la población hace difícil la prestación del servicio (UPME, 2000).
Gran parte del área que comprende las ZNI, corresponde a climas cálido-húmedos que,
debido a las altas concentraciones de humedad y las elevadas temperaturas, supone grandes
consumos energéticos para alcanzar niveles aceptables de confort térmico para quienes las
habitan. La pequeña diferencia que existe entre el exterior y el interior de los espacios,
disminuye la posibilidad de perder calor en las edificaciones. Adicionalmente, las altas
concentraciones de humedad impiden que el cuerpo humano libere calor a través del sudor,
pues el aire se encuentra saturado y no puede absorber más humedad (ASHRAE 55:2004).
El sudor acumulado en la piel y la alta temperatura del aire producen sensaciones de poco
confort, haciendo que las personas alteren su estado de ánimo y disminuyan su disposición
para realizar actividades (TRUJILLO, ARROYAVE, 2002).
En estas regiones, las construcciones deben disminuir la ganancia de calor proveniente del
sol, al mismo tiempo que deben disipar el calor producido internamente (BITTENCOURT,
CÂNDIDO, 2006). Para disminuir la ganancia de calor a través de la irradiación solar, se
recomienda que las fachadas de las construcciones de estos climas estén sombreadas
adecuadamente y que utilicen superficies con baja absortancia solar. Además de esto, se
debe maximizar la ventilación con el fin de compensar las necesidades de confort térmico.
Al incrementar la velocidad del aire, se puede aumentar la evaporación en la superficie de
la piel produciendo una sensación de refrescamiento. Por ejemplo, en un ambiente con
velocidades de aire de 0.8m/s con humedad relativa de 60%, la temperatura de bulbo seco
podría estar 2°C por encima del límite superior de la zona de confort térmico debido a la
compensación que puede obtenerse con esa velocidad (ALLARD, SANTAMOURIS,
1998). Esto significa que los ocupantes pueden estar en buenas condiciones de confort
térmico, aun cuando se tengan temperaturas más altas, gracias al aumento de la velocidad
del aire.
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2 OBJETIVO
El proyecto tuvo como objetivo integrar mediante experiencias constructivas, el
conocimiento teórico del diseño bioclimático, los procesos y materiales de origen
industrial, el saber ancestral en el uso de los materiales disponibles, las técnicas
constructivas tradicionales y la concepción misma del espacio que responden a
características sociales y ambientales de cada localidad.

3 METODO
Entendiendo que los grandes retos en lo que a generación de confort se refiere están en los
climas cálido-húmedos fueron elegidas 6 comunidades de las ZNI para realizar un ejercicio
de integración cultural y tecnológica a través de procesos constructivos; el proyecto tuvo
una duración de más de 3 años, periodo durante el cual hubo un seguimiento constante en
cada una de las etapas de desarrollo, permitiendo entender tanto la maduración de los
materiales y sistemas constructivos en el tiempo, como la apropiación de estos por las
comunidades objeto de estudio.
La estructura a través de la cual se realizó el proyecto comprendió 4 etapas:
Caracterización, diseño, implementación y monitoreo; las cuales permitieron desarrollar el
concepto, el modelo, el prototipo y con ello aproximarse de manera integral a la
problemática del hábitat, la eficiencia energética, y el uso de los diferentes materiales en las
ZNI de Colombia.
Las comunidades de las Zonas No Interconectadas en las cuales se realizó el proyecto
fueron: Isla Fuerte en el departamento de Bolívar, El Totumo y Murindó en el
departamento de Antioquia, Titumate y Pizarro en el departamento de Chocó y Nazareth en
el departamento de la Guajira.

3.1

Caracterización

Esta etapa permitió tener un primer acercamiento a los procesos involucrados en el hábitat
de cada una de las zonas (Ver Figura 1). El proyecto, incluyó visitas a cada una de las
poblaciones, las cuales representan tres condiciones ambientales: Cálido-seco, cálidohúmedo continental y cálido- húmedo insular. Cada uno de estos representaba formas
distintas de habitar y apropiarse de los materiales del territorio y en torno a ello se
desarrolló la etapa de caracterización. Las premisas principales fueron: conocer los
materiales que se utilizaban, las tecnologías constructivas predominantes y los procesos de
adaptación y consumo de los recursos de cada lugar. Durante esta etapa un grupo
interdisciplinar, realizó visitas de campo que permitieron estudiar de manera directa las
dinámicas sociales, ambientales, tecnológicas y energéticas de cada lugar.
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Figura 1 – Lugares caracterizados en las ZNI

Fuente: De los autores

Las actividades realizadas se clasificaron así:
 Componente ambiental: Se orientó a documentar como se daban los procesos de
Manejo de residuos, gestión de agua y alimentos.
 Componente socio–económico: Estructura social, movilidad, estructura familiar,
actividades económicas y nivel de ingresos.
 Componente arquitectónico: Materiales, sistemas constructivos, patologías de los
materiales, configuraciones espaciales, y el monitoreo a través de sensores para medir
humedad relativa y temperatura en distintas tipologías de vivienda, en distintas
orientaciones con respecto al sol, corrientes de viento predominantes, barreras vegetales
y condiciones topográficas.
Durante las salidas de campo fueron documentados los rituales cotidianos que se establecen
como forma de adaptación según las condiciones culturales, económicas y ambientales de
cada lugar (Ver figura 2). La información y los estudios realizados durante esta etapa se
constituyeron en la línea base para el desarrollo de las etapas posteriores.

Figura 2 – Imágenes Nazareth – Alta Guajira

Fuente: De los autores
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3.2
Diseño
En el proceso de diseño fue incorporada la información levantada en campo que permitió
generar los diseños según las particularidades de cada lugar, la línea de desarrollo se
estableció integrando el conocimiento teórico del diseño bioclimático, los procesos y
materiales de origen industrial, y las tecnologías constructivas que se identificaron en la
línea base. La base teórica del diseño bioclimático vinculó conceptos de inercia térmica en
los materiales y fenómenos de convección como estrategia en la ventilación, ubicación con
respecto al sol, al viento y la vegetación (Ver figura 3). Adicionalmente se consideró incluir
en el diseño materiales y técnicas ancestrales usadas en la implementación de cerramientos
y cubiertas propias de cada localidad.
Figura 3 – Proceso de diseño

Fuente: De los autores

3.3
Implementación
Una vez generados los diseños se definieron las estrategias que posibilitarían la
implementación de los prototipos diseñados en cada localidad. Estas estrategias consistían
en factores logísticos como transporte, disponibilidad de recursos, mano de obra y
conocimiento especializado (saberes locales), además de tiempos de ejecución, y las
condiciones climáticas dado el difícil acceso en épocas de invierno a algunas localidades.
Estas estrategias se adaptaron prestando especial atención a las particularidades de cada
entorno y la conciliación de las técnicas y materiales de origen industrial (Ver figura 4), con
la mano de obra y materiales disponibles en cada zona al momento de la construcción,
especialmente cañas, fibras y bejucos por sus propiedades aislantes y abundancia.
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Figura 4 – Proceso de implementación

Fuente: de los autores

3.4
Monitoreo
Los prototipos implementados quedaron insertados en el territorio bajo las particularidades
del mismo y fueron objeto de estudio a través de un seguimiento constante. Durante esta
etapa fueron realizadas visitas periódicas a cada uno de los lugares para documentar tanto la
maduración de los materiales y sistemas constructivos utilizados, como la apropiación de
los espacios por parte de los habitantes de cada localidad. Durante esta etapa fueron
instalados sensores que midieron humedad relativa y temperatura en cada uno de los
espacios implementados durante un periodo de un año (Ver figura 5).
Figura 5 – Monitoreo humedad relativa y temperatura

Fuente: de los autores
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4 RESULTADOS
Como resultado de esta investigación fueron diseñados, implementados y monitoreados 7
prototipos habitables desarrollados así: 2 prototipos en clima cálido húmedo insular (Isla
Fuerte), 4 en clima cálido húmedo continental (El Totumo y Titumate) y 1 en clima cálido
seco continental (Nazareth), (Figura6).
Figura 6 – Prototipos implementados

Fuente: De los autores

El desarrollo metodológico, permitió un conjunto de aprendizajes en la relación, teoría y
prácticas empíricas a través de la integración de tecnologías industriales y ancestrales. Este
conjunto de aprendizajes puede resumirse en función del acercamiento de los diferentes
saberes y la conciliación de los mismos, mediante la implementación de soluciones que
responden a problemáticas de orden local, pensadas tanto desde las dinámicas urbanas
como desde las realidades y necesidades rurales. Es importante resaltar que, además de las
intervenciones puntuales como los prototipos implementados, la gran enseñanza está
representada en el conocimiento acumulado durante el desarrollo del proyecto, en la
interacción a través de una estructura colaborativa entre el universo urbano y rural,
académico y estatal, interacciones afortunadas que posibilitaron los mecanismos de acción
para el desarrollo de soluciones sostenibles que mejoren la calidad de vida de las
poblaciones más necesitadas.
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5 CONSIDERACIONES FINALES
Si bien, el desarrollo de soluciones apropiadas en la vivienda, dan respuesta a unas
necesidades específicas de habitabilidad en los entornos objeto de estudio, no son el punto
final del proceso, la solución debe ser mucho más dinámica, A estos procesos de
generación del hábitat deben sumarse estrategias para la conservación del entorno a una
escala territorial mayor que permita mejorar la gestión de alimentos, de agua y generación
de energías alternativas, además de promover prácticas que las hagan cultural y
ambientalmente sostenibles.
Mediante el uso correcto de los materiales locales fue posible demostrar a los habitantes de
cada localidad la importancia de incorporarlos dentro de las soluciones de vivienda como
estrategia para la generación de hábitats cultural y ambientalmente más sostenibles.
Durante la etapa de monitoreo se encontró que la combinación entre los valores de
temperatura y humedad relativa se encuentra en su mayoría por fuera de la zona de confort
reflejando las exigentes condiciones climáticas en los cuales fueron emplazados todos los
prototipos. Debido a la complejidad que implicaba hacer un estudio adecuado de
ventilación dentro de la campaña de monitoreo realizada, no fue posible establecer la
compensación inducida por el viento en el interior de los prototipos. No obstante, se debe
resaltar que el diseño de estos atiende a las recomendaciones indicadas por la carta
bioclimática, esto es: mejorar la ventilación, sombrear las fachadas y maximizar la cantidad
de viento que entra en cada prototipo mediante el uso de cerramientos que aun al estar
cerrados, permitieran el paso del aire.
Los prototipos implementados integraron los componentes ambientales y culturales claves
de cada sitio, y posibilitó su inserción como referente constructivo y elemento generador de
identidad. A través de testimonios realizados por los habitantes de cada localidad fue
posible constatar el nivel adecuado de confort logrado al interior de los prototipos
implementados (Figura6).
Figura 6 – Prototipos implementados

Debido a la abundancia y rápido crecimiento, los materiales usados en los cerramientos no
comprometió la disponibilidad del recurso, por otro lado, al tratarse de sistemas
constructivos locales posibilitan realizar las reparaciones que puedan ser requeridas para el
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mantenimiento de los prototipos. No existen materiales buenos o malos, siempre dependerá
del cómo y dónde sean usados, estos deberán ser evaluados según los requerimientos de
cada lugar para establecer jerarquías constructivas según su disponibilidad, duración,
desempeño ambiental, y requerimientos espaciales. En el desarrollo de los prototipos
fueron usados materiales como cañas fibras y bejucos, que disponiéndolos de manera
correcta ofrecieron un buen desempeño además de ser materiales abundantes de rápido
crecimiento.
Durante el desarrollo del proyecto hubo muchas enseñanzas para el grupo que lo llevo a
cabo, pero quizás la más importante fue entender que aun cuando se comparte una misma
realidad global, cada lugar está regido por unas nociones de tiempo y espacio que
determinan la manera de interpretarlo e intervenirlo. Deben promoverse procesos que
generen una postura diferente frente a la manera en que se interactúa con el entorno,
partiendo de la generación de espacios habitables, que se extienden como un elemento
dentro del complejo sistema de componentes que permiten la permanencia de las
comunidades en una zona determinada.
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RESUMO
O cenário atual do sistema prisional brasileiro é caracterizado, dentre outros, pela insuficiência da
capacidade de vagas, extremamente inferior à demanda existente. Tal realidade traz à tona uma
superpopulação carcerária. Tempo de execução, qualidade e desempenho da estrutura em utilização e custos
envolvidos na implantação de unidades penitenciárias configuram grandes obstáculos para a eficiência da
política pública brasileira, quando o assunto é arquitetura penal. O estudo apresentado possui caráter
exploratório e objetiva apresentar um resumo sobre o contexto geral dos sistemas construtivos de unidades
penais de regime fechado a influência de novas tecnologias no desempenho destes estabelecimentos
enquanto espaço construído. Adotou-se como procedimentos metodológicos a revisão bibliográfica de
conceitos de humanização (para um melhor entendimento do espaço prisional não sendo contudo, objeto
de foco deste estudo) e arquitetura prisional, análise de projetos arquitetônicos de unidades penais e os
principais materiais e sistemas construtivos atualmente adotados. Iniciando pelas grandes cadeias públicas
do Brasil Colônia com a utilização marcante da construção em pedra, argamassas de cal e barro e, por vezes,
óleo de baleia como material aglomerante caracteriza-se um sistema bastante rústico, construções
insalubres, com técnicas de execução rudimentares e intermináveis prazos de execução. Nas últimas
décadas verifica-se verdadeira revolução dos sistemas, com o advento da utilização de sistemas préfabricados em concreto na execução de unidades, reduzindo o tempo de execução das obras e aumentando
exponencialmente a qualidade, segurança e durabilidade das construções. Sobre questões de desempenho
dos materiais, os sistemas estudados destacam-se em segurança, agilidade de execução e qualidade da
estrutura. Ressalta-se que a busca por sistemas inovadores não é suficiente, o custo de aplicação de novas
tecnologias pode ser fator decisivo em sua escolha para aplicação, a falta de pesquisas e difusão dos
métodos de produção e aplicação destes sistemas acaba gerando uma barreira para a diminuição dos custos
envolvidos e aplicação destas soluções.
Palavras-chave: Arquitetura penal, Sistemas construtivos, Desempenho das edificações.

ABSTRACT
The current scenario of the Brazilian prison system is characterized, among others, by insufficient capacity
of vacancies, vastly inferior to the existing demand. This reality brings out a prison-overcrowding situation.
Construction time, quality and performance of the structure in use and costs involved in settling
penitentiary units constitute major obstacles to the efficiency of Brazilian public policy, when it comes to
prison architecture issues. The present study has exploratory nature and intends to present a brief and
general context about the building systems of those units and their impact on the performance of these
establishments as a built space. As methodological procedures, it was performed bibliographic reviews of
concepts regarding to humanization and prison architecture, analysis of architectural projects and the
main construction materials and systems currently in use. Beginning with large public prison of colonial
1

Orientadora da pesquisa e coordenadora do Núcleo de Estudos de Projetos Especiais (NuPES)
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Brazil with a large use of building stones, lime based mortars and clay and sometimes whale oil as a binder
material; takes place a very rustic system, unhealthy buildings with rudimentary techniques for its
implementation, beyond endless deadlines. In recent decades it has been noticed a real revolution, with the
advent of precast concrete systems in the implementation of units, reducing the time of the works and
exponentially increasing the quality, safety and durability of buildings. Concerning to the material
performance, the studied systems stand out in safety, speed of execution and quality of the structure. It is
emphasized that the search for innovative systems itself is not enough, the cost of implementing new
technologies can be a decisive factor in its choice of application, the lack of research and dissemination of
methods of production and application of these systems ends up creating a barrier to lower costs involved
and implementing these solutions.
Keywords: Prison architecture, Building systems, Quality and performance of buildings.

1

INTRODUÇÃO

O cenário atual do sistema prisional brasileiro é caracterizado, dentre outros, pela
insuficiência da capacidade de vagas, extremamente inferior à demanda existente. Tal
realidade traz à tona uma superpopulação carcerária e uma série de mandados de prisão
não cumpridos, em sua maioria, pela falta de vagas em estabelecimentos penais. Fatores
como tempo de execução, qualidade e desempenho da estrutura em utilização e custos
envolvidos na implantação de unidades penitenciárias têm sido um grande obstáculo para
a eficiência da política pública brasileira, quando o assunto é arquitetura penal.
Segundo dados de pesquisa publicada pelo International Centre for Prison Studies (ICPS),
da Universidade de Essex, na Inglaterra (divulgadas pelo folhetim eletrônico O GLOBO
em edição de janeiro de 2014) a população carcerária brasileira passa de 548 mil presos.
A capacidade do sistema é de, aproximadamente, 310 mil vagas, apresentando um déficit
de, aproximadamente, 238 mil vagas.
No caso específico da Arquitetura Penal, a constatação de alguns conceitos por vezes é
desconhecida pela sociedade, fato que dificulta a compreensão do sistema penitenciário,
trazendo à tona a necessidade de apresentá-los, a fim de poder descrevê-lo como elemento
de análise para o planejamento dos espaços penais.
Por se tratar de espaço de segurança, considerando-se a necessidade de cuidadosos
controles e rigorosa disciplina, segundo nos dizem os gestores do sistema prisional,
considera-se, aqui, a necessidade de compreender melhor quais as estratégias e soluções
espaciais necessárias à segurança das unidades.
Desde a implementação de Resoluções sobre projetos de estabelecimentos penais no país,
que coincidem com a atuação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária
(CNPCP/MJ), busca-se a aplicação de materiais e sistemas construtivos que atendam
satisfatoriamente aos fatores de segurança e habitabilidade desejados.
Iniciando pelas grandes cadeias públicas do Brasil Colônia (Figuras 1a e 1b) com a
utilização marcante da construção em pedra, argamassas de cal e barro e, por vezes, o
óleo de baleia como material aglomerante, podendo apresentar paredes com espessura de
até 1,5 m na tentativa de evitar o colapso estrutural devido às elevadas cargas dos
pavimentos térreo e superior e das cobertas sobre as paredes perimetrais (Figura 2). Tais
evidencias apenas reforçam as características de um sistema bastante rústico
configurando construções insalubres, com técnicas de execução rudimentares e
intermináveis prazos de execução.
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Figura 1 – (a) Casa de câmara e cadeia de Ouro Preto. (b) Casa de câmara e
cadeia de Salvador

Fonte: Viana (2009)

Figura 2 – Variação de espessura das paredes em função do comportamento
mecânico da estrutura

Fonte: Piccolo (2006)

Tal sistema foi gradualmente substituído pela alvenaria de vedação em tijolos cerâmicos,
trazendo uma maior agilidade na execução da obra e um maior controle sobre o sistema
construtivo, e posteriormente, avançou para o uso do bloco de concreto grauteado, no
intuito de aumentar a resistência.
Das quatro últimas décadas até os dias atuais tem-se verificado uma verdadeira revolução
dos sistemas, com o advento da utilização do concreto na execução de muros e paredes,
reduzindo o tempo de execução das obras e aumentando exponencialmente a qualidade,
segurança e durabilidade das construções.
O desenvolvimento de novos materiais, como concretos de alto desempenho e a difusão
dos sistemas pré-moldados, possibilitou um salto imensurável na linha do tempo das
construções penitenciárias. Obras executadas em anos são realizadas em alguns meses;
paredes que antes possuíam até 1,5 m de espessura foram substituídas por blocos e placas
de concreto pré-moldados com até 8 cm de espessura; ausência de elementos de aço antes
utilizados como armas pelos próprios detentos e até mesmo sensores de fibra ótica
capazes de notificar tentativas de fuga são algumas das inúmeras vantagens dos novos
sistemas.
A evolução dos métodos citados mostra-se como elemento de fundamental importância
dentro da problemática apresentada, sendo determinante na melhoria dos
estabelecimentos penitenciários enquanto espaços de custodiamento e desempenho de
segurança. A análise da evolução dos sistemas construtivos para estabelecimentos penais
também pode permitir, entre outros, compreender como desenvolver novas técnicas de
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avaliação de desempenho específicas para materiais construtivos, buscando
especificações técnicas como estratégias para a humanização destes espaços, aspecto
pouco considerado na atual concepção de projetos penais.
Neste sentido, o estudo apresentado possui caráter exploratório e compõe parte dos
resultados de pesquisa de iniciação científica intitulada Estudo das tipologias
arquitetônicas de unidades penais de regime fechado, objetivando apresentar o
impacto da evolução dos sistemas construtivos de unidades penais de regime fechado no
desempenho destes estabelecimentos enquanto espaço construído.
Adotou-se como procedimentos metodológicos a revisão bibliográfica de conceitos de
humanização e arquitetura prisional, mapeamento das unidades penais brasileiras com
base na tipologia arquitetônica utilizada e no sistema construtivo empregado (através da
ferramenta © 2014 Google Maps, sendo analisadas um total de 211 unidades distribuídas
por todo o país), análise de projetos arquitetônicos e especificações técnicas de unidades
penais com foco nos principais materiais e sistemas construtivos atualmente adotados (de
acordo com as recomendações de desempenho e utilização presentes na resolução
09/2011 do CNPCP/MJ).
As tipologias arquitetônicas prisionais podem ser classificadas segundo critérios a) de
segurança, do nível mínimo ao máximo, como as supermax e b) de gestão, que são prisões
estaduais, federais e prisões público-privadas e prisões híbridas, porém estas
classificações não consideram a função e o lugar da prisão na sociedade.
Em análises feitas no banco de projetos arquitetônicos do Departamento Penitenciário
Nacional do Ministério da Justiça (DEPEN/MJ), pode-se observar grupos de caracteres
semelhantes em alguns partidos arquitetônicos: poste telegráfico, panótico, convento,
compacto (que se consolidaram a partir da década de 60) e, atualmente, os projetos préfabricados, que correspondem a mais de 80 estabelecimentos penais, no Brasil.
O setor de pré-fabricados de concreto, acompanhando o desenvolvimento da economia
brasileira e o crescimento da construção, tem evoluído de forma expressiva nos últimos
anos e contribuído com a ampliação da base industrial, imobiliária e de infraestrutura do
país. Segundo dados publicados no anuário 2012 da Associação Brasileira da Construção
Industrializada de Concreto (ABIC), o setor apresentou um crescimento de 15% em
volume de produção no ano de 2012.
Com base na análise de unidades realizadas verificou-se que os sistemas pré-fabricados,
identificados nas tipologias arquitetônicas panótica e monobloco, constituem 33% dos
sistemas utilizados nas unidades brasileiras, com destaque para a região sul, com um total
de 56% das unidades pesquisadas.
Dados do ministério da justiça, apresentados no Programa Nacional de Melhoria do
Sistema Prisional revelam que ainda é caro utilizar a pré-fabricação na maioria dos casos
(Quadro 1), embora, a depender da especificação do sistema utilizado, o custo inicial pode
ser rapidamente compensado.
Destaca-se, neste quadro comparativo, a equivalência de custos nas construções de novos
estabelecimentos penais, no que se refere aos estabelecimentos pré-moldados, enquanto
há uma variação de valores nos métodos construtivos convencionais, em que os projetos
financiados pelo Governo Federal apresentam mais de 10% de diferença nos custos/vaga,
em relação aos projetos com recursos dos governos estaduais.
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Quadro 1 -Comparativo do custo por vaga
Método
Construtivo

Projetos
financiados pelo
DEPEN
–
19.000,00
–
23.000,00
42.000,00
38.000,00
52.000,00
45.000,00

Projetos com recursos
das UFs*

Pré-moldado
16.000,00**
Convencional
8.000,00
Ampliação
Pré-moldado
16.000,00**
Penitenciária
Convencional
26.000,00
Pré-moldado
42.000,00
Cadeia Pública
Convencional
33.000,00
Construção
Pré-moldado
53.000,00
Penitenciária
Convencional
33.000,00
* Sem garantia de cumprimento das diretrizes do CNPCP
** Somente o módulo vivência (6 por cela)
Fonte: Apresentação do Programa Nacional de Melhoria do Sistema Prisional. Ministério da Justiça (2011)
Cadeia Pública

Dentre os projetos que utilizam de tais sistemas, destacam-se duas tipologias
preponderantes, descritas a seguir:
1.1

Sistema A

Construído de acordo com padrões de tipologias norte-americanas, baseado em elementos
pré-moldados em concreto armado com resistência média à compressão de 60 MPa, este
sistema configura-se como tipologia arquitetônica modular, em formato T (Figura 3) em
que a população carcerária é controlada por estação elevada (a 1,50 m do nível do piso)
localizada na intersecção dos módulos (Figura 4).
Figura 3 - Tipologia semi-cruz ou T

Fonte: Google Maps (2014)

Figura 4 - Posto de controle elevado

Fonte: Projeto arquitetônico com base no
sistema A. DM Construtora (2011)

O sistema é baseado na fabricação de celas duplas que são concretadas de maneira a
compor um bloco monolítico. Toda a concretagem e montagem das unidades realiza-se
em fábrica e para o canteiro são transportadas as unidades prontas para montagem. Do
acoplamento dos blocos podem-se obter pavimentos superiores sendo destinada uma
passarela externa para circulação da vigilância, com laje de área técnica acima das celas
(Figura 5).
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Figura 5 - Configuração de módulos com pavimento superior

Fonte: Projeto arquitetônico com base no sistema A. DM Construtora (2011)

As paredes das celas apresentam espessura de 15 cm e a laje de piso de 50 cm para evitar
tentativas de fugas através de escavações. Os setores administrativos, de serviços e saúde
são construídos de maneira diferente. A estrutura é composta por pilares e vigas de
concreto, também pré-fabricadas e, transportadas ao local da obra apenas para locação e
montagem. A vedação vertical destes espaços é executada com blocos de concreto de
dimensões 14x39x19 cm.
Tratando-se de um sistema em que os blocos de celas são concretados em fôrma tipo caixa
dupla, de maneira a formar uma estrutura monolítica, todo o projeto da área de vivência
dos detentos é realizado de maneira modulada, em que os ambientes são todos resultados
da coordenação de ambientes de base, como uma repetição em série de módulos (Figura
6).
Figura 6 - Modulação das celas

Fonte: Projeto arquitetônico com base no sistema A. DM Construtora (2011)

Apesar de facilitar a produção e montagem dos módulos, o sistema coordenado acaba
inviabilizando o desenvolvimento de tipologias arquitetônicas mais flexíveis fazendo-se
necessária a utilização de técnicas baseadas em sistemas convencionais para finalização
da estrutura.
O sistema apresentado acarreta grande redução no tempo de execução da obra chegando
a substituir a média de vinte meses dos sistemas convencionais por um tempo médio de
seis meses. Além disso, a qualidade de acabamento e resistência do produto final quando
comparados ao sistema convencional é imensurável. Por conta de seus aspectos positivos,
o sistema tem sido bastante difundido no Brasil havendo várias unidades construídas,
sendo 12 somente no estado do Espírito Santo, além de outras unidades nos estados da
Bahia, Pará, Tocantins e Paraná.
Ainda em termos de custo/benefício é possível citar:
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o menor tempo de execução da obra e, consequentemente, de início do
funcionamento da unidade, o que possibilita que os presos sejam rapidamente
retirados de locais inadequados e superlotados;



a redução do contingente de agentes penitenciários necessários para operar o
sistema, uma vez que além da pré-fabricação do ambientes adota-se também
um sistema automatizado para o controle de abertura de celas. Assim, o
investimento inicial em um sistema construtivo com mais qualidade e
eficiência promove, já na entrada em operação da unidade, uma diminuição de
seus custos mensais, segundo dados de avaliação técnica e da relação custo e
benefício do sistema apresentados ao ministério da justiça em 2007.

Apesar das vantagens apresentadas, por se basear num método construtivo norteamericano, o sistema apresenta inadequações em sua implementação no Brasil. Um
exemplo claro deste equívoco de aplicação está relacionado à ausência de aberturas para
ventilação nas celas, sendo estas dotadas de seteiras - pequenas esquadrias à base de
placas de policarbonato com 12 cm de espessura - que permitem apenas a passagem da
luz. Na tentativa de solucionar o problema, algumas unidades federativas adotaram a
utilização de exaustores nos módulos de vivência com o intuito de retirar o ar quente do
ambiente e proporcionar maiores condições de conforto aos agentes e reeducandos.
Não é possível apresentar maiores detalhes com relação a custo de execução e
especificações do sistema em questão, dada a dificuldade na obtenção de projetos e
detalhamentos técnicos. A política de sigilo de projetos e a não divulgação de documentos
gráficos nos processos licitatórios envolvidos na construção de unidades penais têm se
mostrado fator de grande empecilho no desenvolvimento de pesquisas neste setor.
1.2

Sistema B

Também baseado na utilização de elementos pré-fabricados de concreto, o sistema B
configura uma tipologia arquitetônica conhecida como poste telegráfica ou ainda espinhade-peixe (Figura 7).
Figura 7 - Tipologia poste telegráfico ou espinha-de-peixe

Fonte: VSISBRASIL (2014)

Desenvolvido totalmente em solo brasileiro o sistema em questão tem sido bastante
difundido nos últimos dez anos, contando atualmente com aproximadamente 90 unidades
construídas em todo o país. Dada sua difusão e aceitação no setor, o sistema passou a
configurar não só um método construtivo como também uma tipologia arquitetônica
conhecida como monobloco.
Ao contrário do sistema descrito anteriormente, o monobloco é composto por placas préfabricadas de alto desempenho cuja concretagem ocorre de maneira individual, havendo
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a necessidade de posterior montagem dos ambientes. O concreto utilizado não possui
armadura de aço em seu interior, sendo esta substituída pela incorporação de fibras de
polipropileno e fibras de vidro resistentes à álcalis (GRC). As placas podem ainda conter
uma malha de fibra ótica que, conectada a um sistema de alarmes, consegue notificar
qualquer tentativa de perfuração. Devido ao comportamento das fibras na mistura, o
preenchimento das formas é realizado na horizontal.
O layout dos módulos também é diferenciado por conter uma passarela aérea entre os
blocos de celas (Figura 8), através da qual são estruturados os componentes das
instalações hidrossanitárias, é realizada a vigilância dos reeducandos e controle (manual)
de abertura das celas (Figura 9).
Figura 9 – Passarelas aéreas

Figura 8 - Layout do sistema

Fonte: VSISBRASIL (2014)

Apesar do custo inicial para implantação, o sistema tem sido visto como uma opção
altamente viável por apresentar uma boa relação custo benefício a médio e longo prazo:


a vida útil muito maior dos materiais utilizados no sistema construtivo, que podem
ter durabilidade quatro vezes maior em relação a materiais comuns;



a menor necessidade de manutenção, reformas e recuperações no prédio.

De fato, dados de um relatório de análise do sistema construtivo penitenciário à Secretaria
de Estado da Justiça do Espírito Santo em 2007 indicam que o sistema em questão
apresenta um custo médio inicial de R$ 2.398,21 (dois mil trezentos e noventa e oito reais
e vinte um centavos) por metro quadrado e R$ 44.587,11 (quarenta e quatro mil
quinhentos e oitenta e sete reais e onze centavos) por vaga, representando uma diferença
de 6% a 28% a mais em relação aos sistemas convencionais.
Por outro lado, observou-se que para a construção de novas unidades os ganhos em tempo
de execução giram em torno de 17% a 20% em relação às construções convencionais,
podendo esse índice chegar até 50% quando se trata de ampliações de alas carcerárias ou
módulos de vivência.
Com base na redução do tempo de obra, estima-se que num período de nove meses a
menos de cinco anos, a diferença no custo inicial é eliminada.
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Em temos de propriedades, a estrutura apresenta resistência à compressão média de 80
MPa, massa específica entre 1700 e 2100 kg/m³ (mais leve que uma estrutura de concreto
convencional), reduzido índice de vazios e uma expectativa de vida útil sem
comprometimento físico três vezes maior em relação aos projetos convencionais.
Assim como no sistema anterior, este sistema é baseado na coordenação modular de
ambientes apresentando certa limitação quanto à geometria das unidades (Figura 10).
Figura 10 - Possibilidades de tipologias com o sistema monobloco (vista em planta)

Fonte: Relatório de análise do sistema construtivo penitenciário. Ministério da Justiça (2007)

2

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme descrito, os avanços na pré-fabricação de construção de estabelecimentos
penais focam nas questões de segurança e resistência dos materiais, porém, pouco temos
avançado em relação a propostas inovadores do ponto de vista do partido arquitetônico.
No entanto, a problemática da arquitetura penal brasileira não se restringe somente à
construção de unidades arrojadas, sendo um tema complexo, com necessidade de âmbito
interdisciplinar, que sugere a análise de diversos outros fatores, desde a concepção do
projeto até a seleção de materiais e sistemas construtivos que deve ser baseada não
somente em termos de desempenho estrutural.
Sobre questões de desempenho dos materiais, as soluções aqui apresentadas em termos
de sistemas construtivos são satisfatórias em vários aspectos: segurança, agilidade de
execução, qualidade da estrutura, racionalização da construção e outros. No entanto, é
preciso ressaltar que a busca por sistemas inovadores não é suficiente, o custo de
aplicação de novas tecnologias pode ser fator decisivo em sua escolha para aplicação, a
falta de pesquisas e difusão dos sistemas de produção e aplicação destes sistemas acaba
gerando uma barreira para a diminuição dos custos envolvidos.
Do ponto de vista do desenvolvimento de pesquisas na área, pode-se afirmar, com base
na experiência obtida no desenvolvimento deste trabalho, que a falta de transparência dos
processos e ausência de disponibilidade de dados, são os principais entraves quando se
refere à obtenção d informações para análise de projetos e processos construtivos de
edificações penais.
Ainda que as obras sejam públicas e que passem por processos licitatórios (com projetos
básicos e falta de informações suficientemente detalhadas para a construção), a lei de
acesso à informação não parece ser atendida nesta área.
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O espaço penal não é apenas punitivo, deve ser humanizador e acima de tudo ferramenta
de reinserção social daqueles que transgrediram as convenções da sociedade. É evidente
que a adoção de sistemas industrializados e racionalizados como os citados neste trabalho,
se aplicados de maneira correta, só tendem a contribuir de maneira positiva para a
resolução do problema de construção de novos estabelecimentos penais no que diz
respeito a tempo de execução, desempenho e custo/benefício das estruturas construídas.
O projeto com pré-fabricados implica o conhecimento do projetista não só do produto
final, mas também dos processos de fabricação dos elementos, do transporte, da
montagem de suas ligações. Por esse motivo, o detalhamento dos projetos de arquitetura
é de extrema importância para o bom desempenho desse sistema construtivo logo na
concepção do projeto.
Nesse sentido, a transparência de informações e dados necessários para a construção de
modelos de análise úteis para a observação e compreensão destes espaços e para a geração
de novas tecnologias como estratégias consistentes ao planejamento espacial adequado e
para a melhoria permanente de capacidades institucionais e locais, se configura em
iniciativa importante para o salto qualitativo no processo de planejamento destes espaços.
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RESUMO
A preocupação com custos e qualidade na construção civil de edifícios tem tornado necessária a
implantação de técnicas que racionalizem as atividades construtivas. Este artigo trata da elaboração e
aplicação em obra de um projeto executivo do sistema de cobertura em uma construtora do norte de Santa
Catarina e aborda as primeiras análises dos aspectos do sistema de cobertura: estrutura de madeira, telhas
de fibrocimento e acessórios. O objetivo da implantação do projeto consiste na racionalização da execução
da cobertura em estrutura de madeira em edifícios da construtora. Esta pesquisa é um estudo de caso
exploratório que apresenta os resultados finais de uma experimentação prática realizada em parceria com
uma construtora, que será objeto de dissertação de mestrado. Os procedimentos metodológicos do estudo
de caso foram a pesquisa bibliográfica, o levantamento de informações em campo e a pesquisa-ação. A
elaboração e a implantação do projeto executivo consideraram as diretrizes da Metodologia para
Desenvolvimento de Métodos, Processos e Sistemas Construtivos proposta por Sabbatini (1989). Após sua
elaboração, com o auxílio da ferramenta AutoCAD 2010®, o projeto foi testado em uma obra piloto da
construtora. O acompanhamento do teste gerou informações que retroalimentaram o processo e permitiram
melhorias no projeto e sua padronização. Além do projeto, foram elaborados o procedimento executivo da
cobertura e o procedimento com diretrizes para elaboração dos próximos projetos para obras seguintes. A
implantação do projeto executivo do sistema de cobertura permitiu uma execução mais organizada e levou
a informação executiva necessária à mão de obra. Os procedimentos permitiram a padronização e a
continuidade da cultura construtiva da empresa. Como uma contribuição importante ao conhecimento a
presente pesquisa demonstra como o projeto executivo pode melhorar o planejamento e o controle da
execução, bem como retirar da mão de obra as decisões sobre as técnicas construtivas.
Palavras-chave: Projeto executivo, Sistema de cobertura, Racionalização construtiva.

ABSTRACT
The concern about costs and quality in construction of buildings has turned necessary the implementation
of techniques to rationalize constructive activities. This article is focused on the development and
application of a roofing system executive project for a construction company located in the north of Santa
Catarina state and it addresses the first analyzes of roofing system aspects: wood frame, fiber cement
roofing and accessories. The purpose of project deployment is to rationalize the execution of wood frame
roofing system on buildings of the company. This research is an exploratory study of case that presents the
results of a practical experiment carried out in partnership with the construction company, which will be
the subject of a dissertation. The methodological procedures for the study of case were the bibliographical
research, information collect in field and the action-research. The development and deployment of the
executive project considered the guidelines of the Methodology for Development of Methods, Processes
and Constructive Systems proposed by Sabbatini (1989). After its elaboration, using AutoCAD 2010 ® tool,
the project was tested in a pilot building of the company. The monitoring of the test provided information
that fed back the process flow and enabled improvement in design and its standardization. In addition to
the project, an executive procedure of roofing system and a procedure presenting guidelines for
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development of future projects for the following works were produced. The implementation of the executive
project of the roofing system allowed a more organized execution and shared the required information with
the labor team. The procedures allowed the standardization and the continuity of constructive culture for
the company. As an important contribution to knowledge, this research demonstrates how the executive
project can improve the planning and the execution control, as well as removing the decisions from labor
team about construction techniques.
Keywords: Executive project, Roofing system, Constructive rationalization.

1

INTRODUÇÃO

O presente trabalho consiste na elaboração e aplicação em obra de um projeto executivo
de cobertura, desenvolvido junto a uma construtora de Santa Catarina. Os aspectos do
sistema considerado restringem-se à estrutura de madeira, às telhas de fibrocimento e seus
acessórios. O projeto desenvolvido constitui uma análise inicial dos aspectos mais
relevantes da cobertura, tomando como referência e documentando as técnicas
construtivas já em uso pela mão de obra na construtora. Este trabalho pode ser objeto de
aprofundamento em estudos futuros a fim de se chegar ao projeto para produção de
coberturas, levando em consideração os aspectos de desempenho, segurança e
conformidade dos materiais empregados.
O domínio do processo executivo dos sistemas de cobertura dos edifícios da construtora
do norte de Santa Catarina, junto à qual o estudo foi realizado, sempre esteve com a mão
de obra, no canteiro. Os executores e a equipe de obra estimavam quantitativos e
executavam o sistema conforme sua experiência, sem quaisquer recomendações ou
restrições de projeto. As únicas informações que possuíam eram provenientes do projeto
arquitetônico (planta baixa e cortes), cujas indicações limitavam-se à quantidade de
águas, sentido e valor de inclinação e área de abrangência. Esta situação dificultava o
orçamento e o controle da etapa de cobertura, visto que não havia uma padronização do
método construtivo, além de gerar desperdício de materiais, vazamentos, infiltrações e
retrabalhos oriundos de incompatibilidades com outros projetos. O desenvolvimento
desta pesquisa surgiu com a indagação do que poderia ser realizado, ainda em projeto,
para melhorar a execução do sistema de cobertura do edifício, aproveitando as técnicas
construtivas já aplicadas pela mão de obra.
O objetivo deste trabalho consiste na racionalização da execução do sistema de cobertura
em estrutura de madeira em edifícios residenciais da referida construtora, através da
implantação de um projeto executivo. A importância desta racionalização está na
diminuição dos desperdícios, na melhoria do planejamento e no controle da execução com
a conferência dos serviços realizados. A possibilidade de verificar incompatibilidades
com outros subsistemas do edifício permite a diminuição das manifestações patológicas,
o que reflete significativamente na qualidade e no desempenho do produto final.
2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC (2012) a construção
civil possui os requisitos necessários para impulsionar a economia, pois requer o uso
intensivo de mão de obra e representa uma extensa cadeia produtiva, tendo como produto
final a moradia, que possui um forte caráter social. É consenso, portanto, que para
promover a sustentabilidade da construção civil, é necessário melhorar a produtividade,
ou seja, o uso dos recursos naturais e humanos de modo mais eficiente.
No contexto de crescimento e de busca da qualidade Melhado (2001) destaca o processo
de projeto como elo fundamental da cadeia produtiva de várias empresas construtoras
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brasileiras. Além de ser um instrumento de decisão sobre as características do produto, o
projeto pode influenciar diretamente os resultados econômicos dos empreendimentos e
interferir na eficiência dos processos, sendo informação de apoio à produção. Franco
(1992) afirma que a fase de concepção de um empreendimento exerce papel determinante
na qualidade, tanto do produto como do processo construtivo e que na fase de projeto
costumam originar-se a maioria dos problemas patológicos dos edifícios.
Melhado (1994) afirma que a tecnologia construtiva deveria estar definida de maneira
detalhada na etapa de projeto, pois é neste momento que se deve formular alternativas e
propor técnicas construtivas racionalizadas, antecipando no papel o ato de construir. Por
convenção, o setor definiu o projeto executivo como a terminologia para abrigar a maioria
dos detalhes de definição tecnológica no empreendimento.
Na definição de Melhado (1994) o projeto executivo é a uma representação completa e
final das edificações e do entorno, sob a forma gráfica e de especificações técnicas e
memoriais, que são suficientes para se compreender o projeto, elaborar o orçamento e
contratar as atividades de construção necessárias. Entretanto nem sempre o projeto
executivo atinge sua forma mais completa. Caracterizando-o como projeto de produto,
Melhado (1994) propõe a inclusão do “projeto para produção”. Esta expressão refere-se
ao projeto que apresenta informações para uso no canteiro de obras, ou seja, o conteúdo
do processo.
Referindo-se ao projeto executivo do sistema de cobertura, Pinheiro e Lahr (1998)
afirmam que é possível reduzir o consumo de madeira em estruturas do sistema de
cobertura desde que haja a elaboração de projetos e uma concepção racional.
As telhas e acessórios de fibrocimento são constituídos por cimento Portland, agregados,
adições ou aditivos, reforçados por fibras, fios ou filamentos, com exceção de fibras de
amianto, conforme apresenta a NBR 15210-1: Telha ondulada de fibrocimento sem
amianto e seus acessórios: Parte 1: Classificação e requisitos (ABNT, 2014a). A NBR
7581-1 Telha ondulada de fibrocimento: Parte 1: Classificação e requisitos (ABNT, 2012)
por sua vez caracteriza como peças complementares às telhas de fibrocimento os
elementos de forma particular, adaptados às telhas, que completam o telhado nas bordas,
laterais, junções e cumeeira, ou que possuem funções específicas de iluminação,
ventilação, entre outras.
A NBR 15575-5 Edificações habitacionais: desempenho: Parte 5: Requisitos para os
sistemas de coberturas (ABNT, 2013) conceitua sistema de cobertura como o conjunto de
elementos e componentes, localizados no topo da construção, que possuem a função de
assegurar estanqueidade às águas pluviais e salubridade, proteger os demais sistemas da
edificação habitacional da deterioração por agentes naturais, bem como contribuir para o
conforto térmico e acústico da edificação. Os sistemas de cobertura integram-se ao corpo
das edificações habitacionais e por este motivo interagem com os sistemas de instalações
hidrossanitárias, sistemas de proteção de descargas atmosféricas, sistemas de isolamento
térmico, entre outros, previstos em projeto.
Sabbatini (1989) afirma que um processo racionalizado engloba ações cujo objetivo deva
ser a otimização do uso de recursos disponíveis na construção, em todas as suas etapas,
sejam eles materiais, humanos, organizacionais, energéticos, tecnológicos, temporais ou
financeiros. Franco (1992) complementa que a implantação da racionalização nos
empreendimentos pode seguir alguns caminhos diferentes como através da implantação
de inovações tecnológicas, o uso de novos materiais, a mudança na forma organizacional
das técnicas e métodos construtivos. Sua aplicação visa, entre outros fatores, a diminuição
do consumo de materiais e mão de obra, a uniformização do produto e a diminuição das
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manifestações patológicas. Segundo Chalita (2010) a racionalização e o aperfeiçoamento
dos processos construtivos isoladamente não são suficientes para a obtenção de maior
eficiência, sendo necessário que o processo de produção seja conduzido totalmente pelo
projeto construtivo.
3

MÉTODO

Este trabalho consiste em um estudo de caso exploratório que apresenta os resultados
finais de uma experimentação prática que será objeto de dissertação de mestrado,
realizada em obras de uma construtora de Santa Catarina.
Os procedimentos metodológicos adotados neste estudo de caso foram a pesquisa
bibliográfica, o levantamento de informações em campo e a pesquisa-ação
(THIOLLENT, 1947).
A elaboração e a implementação do projeto executivo consideraram as práticas executivas
e os materiais já adotados na construtora e diretrizes da Metodologia para
Desenvolvimento de Métodos, Processos e Sistemas Construtivos proposta por Sabbatini
(1989), que constitui uma sequência de doze etapas divididas em quatro fases.
O projeto executivo do sistema de cobertura foi elaborado com o auxílio da ferramenta
AutoCAD 2010® e em seguida testado em uma obra piloto da construtora. O
acompanhamento do teste gerou informações que retroalimentaram o fluxo do processo
e permitiram melhorias no projeto, sua documentação e a padronização das técnicas
utilizadas, fechando um ciclo PDCA (plan, do, control, action). Além do projeto também
foram elaborados o procedimento executivo da cobertura e o procedimento com diretrizes
para elaboração dos próximos projetos para as obras seguintes.
4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Segundo Sabbatini (1989) a primeira fase da elaboração do projeto chama-se Concepção
e compreende quatro etapas: estudos iniciais, concepção do método, projeto de
componentes/elementos e projeto de produção da parte do edifício.
Em um estudo preliminar, analisou-se a viabilidade e a necessidade de elaboração de um
projeto executivo para o sistema de cobertura, que até então possuía indicações muito
falhas no projeto arquitetônico. O projeto executivo desenvolvido baseou-se no método
construtivo já utilizado nas obras da construtora: estrutura de madeira e telhas de
fibrocimento. Nesta etapa também foram escolhidos os tipos e dimensões dos
componentes, tais como madeira, telhas e acessórios. Esta escolha foi baseada nos
sistemas, materiais e fornecedores já utilizados pela construtora, já que nesta primeira
etapa havia uma busca maior pela documentação das melhores práticas da mão de obra
de forma que pudessem ser replicadas em outras obras. As análises normativas não
constam neste estudo inicial por serem consideradas uma próxima etapa de continuação
aos estudos deste trabalho.
Através de revisão bibliográfica e do método de pesquisa-ação apresentado por Thiollent
(1947) foram coletadas e agrupadas informações referentes ao método construtivo vigente
com as equipes de obras e fornecedores dos componentes. Foi então desenvolvido o
projeto preliminar do sistema de cobertura, que incluiu a descrição das técnicas e métodos
construtivos, bem como o projeto dos detalhes de execução, tais como fixação, montagem
e acabamento.
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A segunda fase da elaboração do projeto é a Verificação. Nesta fase estão as etapas de
produção experimental de componentes e elementos, projeto e construção de protótipos
e avaliação dos protótipos e do método construtivo.
Nesta fase o projeto preliminar foi implantado em uma obra piloto da construtora,
mostrada na Figura 1, entre os meses de setembro e novembro de 2013, sendo avaliado o
desempenho dos elementos, componentes e do método construtivo.
Figura 1 - Execução do projeto preliminar em obra piloto

Fonte: dos autores (2013)

O primeiro estágio desta fase consistiu em uma avaliação contínua ao longo da execução
na obra piloto, através de visitas semanais à obra em que os aspectos projetados eram
discutidos com o líder de obra e com os executores. Ao longo da execução, verificou-se
falhas e vários pontos de melhoria do método construtivo físico em relação ao modelo
projetado, como por exemplo a ausência de detalhe da fixação de algumas peças de
madeira e a ausência da indicação do corte das telhas para sobreposição.
O segundo estágio de verificação definiu as avaliações realizadas após a conclusão da
execução, em uma avaliação pós-construção, mas não necessariamente após a finalização
de todo o empreendimento. Nesta etapa verificou-se deficiências no comportamento em
uso, ou seja, manifestações de patologias do subsistema no edifício, tendo como exemplos
telhas quebradas e deficiências na interface do sistema de telhas com o de calhas e rufos,
gerando infiltrações.
Os dois estágios de avaliação realimentaram a concepção dos elementos, componentes e
do método construtivo com os resultados experimentais obtidos, a fim de tornar o modelo
(iniciado na primeira fase) consistente e bem definido. Além disso, a resolução no projeto
das deficiências diagnosticadas mostra-se um passo importante para prevenir
manifestações patológicas nas obras seguintes. A partir daí foi possível elaborar uma
primeira proposta de projeto executivo baseado nas melhores práticas das equipes de obra
sobre o sistema de cobertura em estrutura de madeira e telhas de fibrocimento para as
obras posteriores à obra em análise.
Ao final da coleta de dados e informações foi realizada uma análise crítica sobre todo o
processo de desenvolvimento, a fim de incrementar a racionalização construtiva.
A terceira fase da elaboração do projeto é a Descrição, que constitui a etapa de
consolidação da tecnologia desenvolvida nas fases de concepção e verificação. Nesta fase
foram preparados documentos com as informações pertinentes sobre os elementos,
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componentes e o método construtivo, tais como planta de colocação de caibros e
pontaletes, planta de colocação de sarrafos e telhas de fibrocimento, cortes, detalhes de
emenda, montagem, fixação e acoplamento, sequência de execução da cobertura,
quantitativos de material e recomendações de execução. Nas Figura 2, 3 e 4 são mostrados
detalhes construtivos da cobertura, da fixação das telhas e da sequência de execução do
telhamento.
Figura 2 - Projeto executivo de cobertura – planta de caibros e pontaletes

Fonte: dos autores (2013)

Figura 3 - Detalhes de fixação e emendas

Fonte: dos autores (2013)

Figura 4 - Projeto executivo – cortes e sequência de colocação das telhas

Fonte: dos autores (2013)
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A Figura 5 mostra os procedimentos e diretrizes para a elaboração do projeto da cobertura.
Este documento visa complementar as informações existentes em projeto e orientar a
equipe de obras no momento da execução da cobertura.
Figura 5 – Procedimento para elaboração do projeto e procedimento executivo

Fonte: dos autores (2013)

Sabbatini (1989) indica ainda um segundo passo nesta fase, que seria o projeto e
planejamento para a fase de comercialização. Como este projeto foi desenvolvido para
ser interno à construtora, a referida etapa não foi considerada pertinente.
A quarta e última fase chama-se Comercialização e reúne as etapas de divulgação técnica
e comercial, adotando a construção em escala piloto para o aperfeiçoamento da tecnologia
e construção em escada de mercado. Como a elaboração e a implantação do projeto
executivo e dos procedimentos não foram realizadas para uso e implantação no mercado,
não houve divulgação técnica ou comercial. A construção em escala piloto, o
aperfeiçoamento da tecnologia e a construção em escala de mercado, da maneira como
são descritos por Sabbatini (1989) também não ocorreram neste estudo de caso.
Entretanto, o projeto foi elaborado para as obras posteriores à obra protótipo, o que
permitiu a continuação da execução em escala reduzida e consequentemente a detecção e
correção de possíveis deficiências antes de se tornarem problemas de níveis elevados.
Em novembro de 2013 o projeto padrão foi adaptado à obra, mostrada na Figura 6,
realizada posteriormente à execução do protótipo. Em março de 2014 o acompanhamento
da aplicação do projeto e do procedimento executivo mostrou bons resultados em relação
à aceitação da mão de obra e ao cumprimento das indicações de projeto. A equipe de
obras foi treinada sobre aspectos de projeto, sendo coletadas críticas e sugestões dos
executores ao longo da execução. Como resultados positivos deste estudo, observou-se
maior precisão no quantitativo de materiais para orçamento e diminuição dos desperdícios
na obra, que recebe apenas o material necessário à execução da etapa; padronização do
método construtivo das coberturas em todas as obras da construtora; possibilidade de
compatibilização com outros subsistemas como por exemplo o de drenagem;
detalhamento das informações no projeto, permitindo que a equipe de obras apenas siga
as orientações e não tenha que se preocupar em desenvolver a melhor técnica executiva;
um produto final com maior qualidade.
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Figura 6 – Execução da cobertura na obra seguinte ao protótipo

Fonte: dos autores (2014)

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora seja considerado por muitos como fator meramente indicativo, o projeto é uma
das etapas decisivas do empreendimento, por ser o momento em que é possível fazer
alterações das soluções previstas inicialmente, possibilitando compatibilizações entre os
subsistemas e melhorias nos processos construtivos, antecipando no papel as decisões
sobre as técnicas construtivas. Quando bem elaborado e adequado à cultura construtiva
da empresa, o projeto constitui uma informação importante para garantir a execução
correta dos subsistemas. Esses fatores foram observados ao longo dos dois ciclos
iterativos descritos nesta pesquisa: a elaboração do projeto executivo na obra de
referência e a implantação dos procedimentos e diretrizes na obra executada
posteriormente.
O projeto executivo do sistema de cobertura derivado deste estudo tornou-se padrão nas
obras da construtora, permitindo uma execução mais racionalizada. Além disso, gerou
aumento de precisão no quantitativo e diminuição dos desperdícios em obra. A
possiblidade de um início de compatibilização com outros subsistemas com os quais a
cobertura interage diminuiu a incidência de manifestações patológicas e
consequentemente produziu uma melhoria na qualidade final do produto.
O trabalho de elaboração e refinamento do projeto executivo propiciou um grande avanço
para a construtora, que até então não dispunha de informações que orientassem a
execução do sistema de cobertura. Deve-se observar, no entanto, que há muito o que
melhorar neste tipo de projeto, principalmente em relação às interfaces com os outros
subsistemas que interagem na cobertura dos edifícios, como o estrutural e o de drenagem.
É válido dizer ainda que no início do desenvolvimento desta pesquisa a construtora ainda
estava em fases iniciais de estudos da NBR 15575: Edificações habitacionais:
desempenho (ABNT, 2013) que havia sido publicada recentemente. Dessa forma, boa
parte das fontes de informação disponíveis encontravam-se nos projetos executivos que a
construtora já possuía e nas informações coletadas com a mão de obra executora, que por
muito tempo deteve as responsabilidades de decisão sobre as técnicas construtivas.
Considerando este aspecto e o fato de que o objetivo da pesquisa consistiu em relatar a
implantação do projeto executivo do sistema de cobertura na construtora, não houve
verificação da conformidade da cobertura aos critérios de desempenho da NBR 15575.
Entretanto, sugere-se que para a continuidade dos estudos em relação aos projetos do
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sistema de cobertura seja realizada esta verificação, a fim de analisar se as causas das
falhas estão relacionadas a não conformidades em relação aos critérios de desempenho, e
não apenas às falhas de projeto e execução.
Além da inclusão dos critérios da NBR 15575, uma próxima etapa para este
desenvolvimento deve ser o estudo das normas técnicas relacionadas ao conjunto de
elementos que compõe o sistema de cobertura. Sobre estes elementos, a ABNT (2014b)
elenca as seguintes normas mais específicas que podem ser utilizadas:
•

NBR 5643: 2012 Telha de fibrocimento – Verificação da resistência a cargas
uniformemente distribuídas: define qual é o método que deve ser seguido para
verificar se as telhas de fibrocimento possuem a resistência adequada às cargas
uniformemente distribuídas;

•

NBR 7190: 1997 Projeto de estruturas de madeira: abrange diversos tipos de
estrutura de madeira, sendo uma delas o sistema de coberturas, sobre as condições
de projeto, execução e controle;

•

NBR 7196: 2012 Folha de telha ondulada de fibrocimento – Procedimento: define
algumas exigências para projeto e execução de sistemas de coberturas;

•

NBR 7581-1: 2012 Telha ondulada de fibrocimento – Parte 1: Classificação e
requisitos: define as exigências para recebimento de telhas onduladas de
fibrocimento e seus acessórios, classifica estes materiais e estabelece os ensaios
para as etapas de fabricação e de recebimento do material;

•

NBR 7581-2: 2014 Telha ondulada de fibrocimento – Parte 2: Ensaios: através
das exigências da primeira parte desta norma, ela define quais os métodos de
ensaio que garantem as características geométricas e mecânicas das telhas;

•

NBR 7581-3: 2012 Telha ondulada de fibrocimento – Parte 3: Padronização:
através das exigências da primeira parte desta norma, ela padroniza as telhas
onduladas de fibrocimento;

•

NBR 15210-1: 2014 Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus
acessórios – Parte 1: Classificação e requisitos: prescreve os requisitos para
aceitação de telhas onduladas de fibrocimento sem amianto maiores que 90 cm e
seus acessórios.

•

NBR 15210-2: 2013 Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus
acessórios – Parte 2: Ensaios: define os métodos de ensaio de forma a garantir os
requisitos da NBR 15210-1.

Como é possível verificar, várias destas normas estão mais ligadas à fabricação dos
componentes, podendo assim ser utilizadas para o desenvolvimento de fornecedores de
qualidade e para controle de recebimento dos materiais em obra. Outras normas já
definem requisitos que devem ser considerados nas etapas de projeto e especificação de
materiais. Este estudo, que buscou demonstrar a documentação das melhores práticas
adotadas em obra em relação à execução do sistema de coberturas, abre um conjunto de
futuros desenvolvimentos possíveis de serem realizados em busca da melhoria contínua.
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RESUMO
A utilização de madeira proveniente de florestas plantadas, especialmente o Pinus, tem se tornado mais
frequente e demonstra ser uma boa opção para construção de estruturas. Uma nobre utilização de Pinus é
para estruturas de cobertura, que é o mais comum emprego estrutural de madeira no Brasil. Os caibros
treliçados, construídos com madeira de conífera e ligações em chapas de dentes estampados, são
amplamente utilizados em coberturas de países europeus, EUA e Canadá. As barras da treliça podem ser
laminadas pregadas, que é uma alternativa mais viável economicamente em relação à madeira laminada
colada. Este trabalho faz parte do desenvolvimento de projeto de pesquisa financiado pela Fundação
Araucária e tem como objetivo desenvolver uma nova tecnologia para estruturas de cobertura, que
consiste de caibros treliçados compostos de madeira laminada pregada. Neste sentido foi realizada uma
extensa revisão bibliográfica, estudado alternativas de sistema estrutural, desenvolvido um modelo de
cálculo e realizado ensaio de dois protótipos. A metodologia de ensaio consistiu em aplicar carregamento,
através de blocos de concreto, em sete pontos igualmente distanciados do banzo superior do caibro
treliçado, para representar o carregamento uniformemente distribuído que caracteriza este sistema de
cobertura. A construção do caibro treliçado com Pinus spp no sistema de laminação pregada demonstrou
ser uma opção viável do ponto de vista econômico, construtivo e técnico. A estrutura entrou em colapso
com a aplicação de 13,573 kN (muito além dos 6,00 kN correspondentes à carga de serviço), mas ainda
necessita de estudos sobre o seu comportamento em relação à fluência e sobre as emendas nas barras,
principalmente aquelas sujeitas à tração.
Palavras-chave: Pinus spp, caibro treliçado, madeira laminada pregada, cobertura.

ABSTRACT
The use of wood from planted forests, especially Pinus, is becoming more frequent and proving to be a
good option for the construction of structures. A noble use of Pinus is for roof structures, which is the
most common structural use of timber in Brazil. The trussed rafters constructed with softwood timber and
connections in metal connector plates are extensively used in roofs of European countries, USA and
Canada. Nailed laminations are a more economically viable alternative to glued laminations for truss
constructions. This work is part of the development of a research project financed by the Araucaria
Foundation and aims to develop a new technology for roofing structures, consisting of trussed rafters
composed of nailed laminated timber. With this in mind an extensive literature review was undertaken,
alternative structural systems were studied, a calculation model was developed and two experimental
prototypes tested. The testing methodology consisted of hanging concrete blocks in seven points equally
spaced in the top chord of the trussed rafter to represent the uniformly distributed load that characterizes
this roofing system. The construction of nailed laminated trussed rafters with Pinus spp proved to be an
economically, technically and constructive viable option. The structure collapsed with the application of
13,573 kN (far beyond 6,00 kN, the expected the service load), but there is still a need for more study on
creep performance and on butt joints subjected to tension.
Keywords: Pinus spp, trussed rafter, nailed laminated timber, roofing.
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1

INTRODUÇÃO

O Brasil possui grande extensão territorial, sendo cerca de 64% do território
(aproximadamente 550 milhões de hectares) correspondente a coberturas florestais em
geral. As plantações florestais cobrem 6,66 milhões de hectares, dos quais 76,6% são
áreas de plantios de Eucalyptus e 23,4% de Pinus. Os estados do Paraná e Santa
Catarina são os maiores produtores de Pinus do país. (ABRAF, 2013)
Embora o Brasil possua uma grande produção de florestas plantadas devido à enorme
extensão territorial e boa produtividade devido ao tipo do solo e clima, a madeira
serrada que é destinada ao mercado interno, principalmente à construção civil, ainda é
de baixa qualidade. Como a maior parte da madeira é utilizada para fins pouco nobres e
o mercado consumidor não é exigente, não há muita preocupação por parte dos
produtores com a qualidade final do produto, sendo os maiores problemas decorrentes
do manejo florestal (principalmente em relação às podas), desdobro realizado de forma
precária e defeitos oriundos da secagem. (FAGUNDES, 2003)
O mercado da construção civil ainda é o maior consumidor de madeira serrada, sendo a
indústria mobiliária responsável pelo segundo maior consumo. Por outro lado, embora a
construção civil seja o maior consumidor, as melhores madeiras são destinadas ao setor
de móveis, sendo as restantes destinadas aos demais fins. O setor da construção civil
utiliza madeira serrada de florestas plantadas em estruturas provisórias (andaimes,
escoramentos, fôrmas, construções temporárias, etc), coberturas e outros produtos com
maior valor agregado, como portas, janelas, pisos, forros, molduras, acabamentos, etc,
sendo o uso para fins estruturais pouco visto. (VALLE, 2011)
O Pinus possui defeitos naturais característicos desse tipo de madeira, mas com
tratamento adequado a madeira pode ser utilizada de forma segura. É preciso
conscientizar profissionais da área da construção e o mercado consumidor que é
necessário realizar a classificação visual e mecânica das peças para obter melhor
eficiência no uso destas, visto que grande parte da madeira é vendida
indiscriminadamente, independente da grande variabilidade entre peças referente às
propriedades mecânicas. Madeiras jovens tendem a ter menores módulos de
elasticidade, pois possuem menor incidência de anéis de crescimento. Outro cuidado é
referente à secagem, sendo muito recomendada a utilização de madeira seca e que a
secagem seja feita de forma adequada. Quando utilizado de forma correta, o Pinus
apresenta bons resultados, sem contar a grande facilidade relacionada à industrialização
por ser uma madeira leve. (STAMATO, 2006)
Um comum uso estrutural de madeira é em coberturas. Tradicionalmente, as estruturas
que recebem as telhas são constituídas de ripas, caibros e terças (umas sobre as outras,
respectivamente nesta ordem), as quais são apoiadas sobre tesouras. Uma alternativa é
utilizar caibros treliçados, o que substitui o uso das terças e caibros. Nesse caso, as
ripas, as quais servem de apoio para as telhas, se tornam responsáveis por realizar o
contraventamento das tesouras e estas realizam a função de caibro também. Além de ser
um sistema antigo e muito utilizado em países desenvolvidos, provando ser eficiente, o
sistema em caibro treliçado consome menor volume de madeira quando comparado com
os sistemas tradicionais de cobertura, de acordo com Mindham (2006). Comumente, nas
ligações de caibros treliçados são utilizadas chapas de dentes estampados, mas uma
adaptação à realidade brasileira, tornando a construção mais econômica, seria o uso de
pregos.
Como a madeira de Pinus encontrada no mercado nacional ainda possui grande
incidência de defeitos naturais, a composição de madeira laminada pregada (MLP) feita
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com tábuas isentas de defeitos pode ser uma boa opção (ainda pouco estudada) para
compor os caibros treliçados. O sistema MLP (Figura 1) apresenta características de
baixo custo, facilidade de execução e melhor uso da madeira disponível. Um emprego
do sistema MLP para cobertura foi feito por Valle (2011), no qual foram obtidos bons
resultados.
Figura 1 - Esquema de MLP

Fonte: Jaouiche (2012)

O objetivo desse estudo foi desenvolver uma estrutura de cobertura em caibro treliçado,
utilizando MLP de Pinus spp, visando a sua utilização em larga escala para habitações
de interesse social. Jaouiche (2012) realizou testes de ruptura com caibros treliçados
compostos de MLP, os quais apresentaram bons resultados, mas com fragilidade na
ligação entre linha e perna. Cadurin (2013) deu continuidade aos experimentos de
Jaouiche, sendo aprimoradas as ligações nos nós do protótipo. Este apresentou maior
resistência mecânica em relação ao de Jaouiche, mas ainda são necessários estudos
sobre o comportamento da estrutura em estado de fluência e também sobre as emendas
das barras, principalmente em relação às tracionadas.
2

MATERIAIS E MÉTODOS

A madeira utilizada neste estudo é do tipo Pinus spp e foi fornecida pelo Laboratório de
Estruturas da Universidade Estadual de Londrina, através de financiamento de pesquisa
junto à Fundação Araucária. As pranchas já se encontravam secas e possuíam
dimensões médias de 3 metros de comprimento, 28 cm de largura e 4 cm de espessura.
Cada prancha foi desdobrada e deu origem a quatro tábuas. Os protótipos de Jaouiche
(2012) e Cadurin (2013) apresentam pequenas diferenças em relação às dimensões do
caibro treliçado. Ambos os autores desenvolveram os projetos dos caibros treliçados
(Figura 2) com base em um projeto arquitetônico de uma residência do projeto Casa
Fácil da Universidade Estadual de Londrina, supondo carregamento de telhas cerâmicas.
Outras diferenças em relação aos protótipos são em relação aos pregos e a quantidade
dos mesmos utilizados nas ligações. Jaouiche (2012) utilizou pregos 19x39 (Figura 1),
enquanto Cadurin (2013) utilizou pregos 20x30 para que não fosse necessário dobrá-los
na ponta.
2.1

Classificação visual

A classificação visual foi realizada com o auxílio de um Manual de classificação visual
de peças estruturais de madeira tipo Pinus. Este manual é parte integrante do livro
Qualidade e processo produtivo da madeira para utilização em mobiliário, de autoria de
Moura, Pletz & Recco, publicado pela Universidade Estadual de Londrina em 2012. O
manual foi elaborado de acordo com a norma brasileira NBR 11700 e as normas
americanas ASTM D245-93 e SOUTHERN PINE 1994.
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Figura 2 - Dimesões dos caibros treliçados (em cm)

Fonte: Jaouiche (2012) e Cadurin (2013), respectivamente

Primeiramente foram observados defeitos como nós, bolsas de resina, galerias,
esmoados e rachaduras. Em seguida foram realizadas marcações com giz para delimitar
as seções livres de defeitos naturais e as seções defeituosas. Quando foi considerado que
o defeito não era limitante para o desempenho final da peça, ele permaneceu na seção
utilizável. Por outro lado, em alguns casos as tábuas inteiras precisaram ser descartadas
devido ao excesso de defeitos naturais ou tamanho e localização destes.
Foi obtida, para cada peça, medida de comprimento (em cm) com trena metálica, três
medidas (em cm) de espessura e três de largura, igualmente espaçadas ao longo do
comprimento da peça, com uso do paquímetro. Os anéis de crescimento foram contados
e também foram anotados os defeitos naturais presentes, além da porcentagem máxima
de mancha azul presente. Quando havia presença de nós, foi anotada a quantidade total
de nós e especificada a quantidade de cada tipo de nó. Conforme os defeitos observados,
a peça foi classificada entre classes 1 a 3.
2.2

Classificação mecânica

Foram realizados ensaios não destrutivos de flexão estática, com base na NBR 7190,
para obtenção do módulo de elasticidade. Para realização dos experimentos, foi
utilizado um pórtico metálico com cilindro hidráulico, célula de carga e medidor de
deslocamento LVDT instalados.
As tábuas foram colocadas sobre dois apoios cujo vão foi de 41,5 cm. O centro do vão
corresponde ao centro do cilindro hidráulico. Tentou-se manter sempre o centro da
tábua no centro do vão, mas devido à presença de defeitos, muitas vezes foi necessário
deslocar a tábua para os defeitos não permanecem sobre os apoios ou no intervalo do
vão. Com a tábua posicionada, foram realizados os carregamentos conforme a NBR
7190. Os dois primeiros ciclos de carregamento foram realizados e no terceiro ciclo, ao
invés de carregar até a ruptura, foi realizado um ciclo idêntico aos dois primeiros, a fim
de obter o módulo de elasticidade.
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A carga de ruptura estimada para as tábuas de Pinus foi de 400 daN. Dessa forma, nos
três ciclos as tábuas foram carregadas primeiramente até 200 daN, permanecendo por 30
segundos, e depois o carregamento foi reduzido a 50 daN. Após 30 segundos o ciclo foi
repetido, havendo ainda um terceiro ciclo idêntico, no qual foram obtidos os valores de
carregamento e deslocamentos para 50% e 10% da carga estimada de ruptura. Além
desses dados, no início do ensaio o aplicador de carga foi encostado nas tábuas para
obter o deslocamento inicial.
2.3

Escolha do sistema estrutural

Jaouiche (2012) comparou quinze tipos de estruturas de cobertura em relação ao volume
total de madeira consumida e gasto total desta. Após análise dos dados foram escolhidos
os caibros treliçados do tipo Howe com ripas de seção 5x7,5 cm.
2.4

Construção dos caibros treliçados

Os protótipos foram construídos pelos próprios autores. Não foi feito um
dimensionamento específico para as junções da MLP, mas foi evitada a superposição de
emendas. As peças de Pinus foram posicionadas de maneira que as barras mais
solicitadas da tesoura fossem construídas com madeiras de maior módulo de
elasticidade. No trabalho de Jaouiche (2012), a quantidade de pregos nas ligações foi
determinada com base na NBR 7190 (Figura 3), enquanto no trabalho de Cadurin
(2013) as ligações foram elaboradas conforme o Eurocode 5 (Figura 4).
Figura 3 – Dimensionamento das ligações de Jaouiche conforme NBR 7190

Fonte: Jaouiche (2012)

Figura 4 - Dimensionamento das ligações de Cadurin conforme Eurocode 5 (em
cm)

Fonte: Cadurin (2013)
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Em relação às ligações entre as junções e emendas da MLP, adotou-se espaçamento
médio horizontal de 15 cm entre cada prego ao longo da MLP e em relação às bordas
foi de 3,5 cm. Na região da emenda o espaçamento adotado foi menor do que 15 cm, a
fim de não deixar os pregos muito distantes da extremidade da tábua. Na Figura 5 é
possível ver uma demonstração da distribuição de pregos na MLP em uma das faces.
Figura 5 - Exemplo de distribuição de pregos na MLP (em cm)

Fonte: Cadurin (2013)

2.5

Ensaio de ruptura dos caibros treliçados

Os ensaios de ruptura foram realizados na área externa do Laboratório de Estruturas da
UEL. O carregamento foi aplicado através de colocação de blocos de concreto sobre
suportes metálicos que foram presos à tesoura. No ensaio de Jaouiche (2012) foram
pendurados seis suportes metálicos, enquanto no trabalho de Cadurin (2013) foi
posicionado um suporte metálico adicional, totalizando sete suportes. Na figura 6 é
possível ver a posição de cada suporte.
Figura 6 - Sequência de carregamento da estrutura

Fonte: Cadurin (2013)

Os blocos de concreto e suportes metálicos foram todos pesados em balança de precisão
de 0,1 daN antes de serem utilizados no ensaio. Em seguida foi realizada a aplicação
dos Ciclos de Acomodação, necessários para acomodar as fibras e encaixes da estrutura.
A aplicação das cargas ocorreu sempre das extremidades para o centro, conforme
sequência exposta na Figura 6. Em seguida foram realizados os carregamentos até a
ruptura (Ciclos de Ruptura). Após a execução de cada ciclo de carregamento foi medido
o deslocamento em três pontos da tesoura (nós centrais do banzo inferior) com régua de
precisão de 1 mm.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A estrutura de Jaouiche (2012) obteve ruptura com carregamento de 707,70 daN devido
a uma fragilidade na ligação entre perna e linha (Figura 7) e o deslocamento máximo
calculado no vão central foi de 87,80 mm. Segundo dimensionamento pela NBR 7190
seriam necessários 12 pregos para esta ligação, o que foi impossível devido ao espaço
físico limitado. No trabalho de Cadurin (2013) foi feito o dimensionamento pelo
Eurocode 5 (Figura 4) e esse problema foi solucionado.
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Figura 7 - Ruptura da estrutura de Jaouiche

Fonte: Jaouiche (2012)

Os resultados de Cadurin (2013) indicam as melhorias obtidas para o sistema estrutural.
Na Tabela 1 é possível ver os dados de carregamento e deslocamentos da estrutura. A
primeira série de carregamento dos Ciclos de Acomodação contém as massas dos
suportes inclusas. Devido a uma questão de segurança e praticidade durante o transporte
e manejo dos blocos de concreto, nos Ciclos de Ruptura foram utilizados blocos de
menor massa (aproximadamente 25 daN), sendo de 50 daN (em média) os utilizados nos
Ciclo de Acomodação.
Tabela 1 - Dados de carregamento da estrutura
Ciclos de Acomodação
P
∆
P
∆
(daN) (mm) (daN) (mm)
1
61,9
51,2
2
63,3
50,3
3
63,1
3,0
49,5 12,0
4
61,3
3,0
49,8 14,0
5
63,1
50,4
6
61,4
50,6
7
54,0
7,0
49,8 21,0
351,6
Psérie (daN) 428,1
779,7
Pacum (daN) 428,1
Ponto

P
(daN)
30,5
31,2
26,4
26,7
30,4
26,1
30,9
202,2
981,9

Ciclos de Ruptura
∆
P
∆
P
(mm) (daN) (mm) (daN)
26,1
26,8
27,0
26,1
31,0 26,8 39,0 26,2
29,0 26,9 36,0 26,6
26,2
26,9
26,0
27,2
40,0 30,5 45,0 26,1
189,5
185,9
1171,4
1357,3

∆
(mm)

53,0
50,0

59,0

Fonte: Cadurin (2013)

O carregamento de ruptura da estrutura de Cadurin foi de 1357,3 daN e o deslocamento
máximo no centro do vão foi de 59 mm. Ao contrário do primeiro protótipo, a ruptura
ocorreu em uma emenda de barra tracionada, ocorrendo rasgamento da madeira
pertencente à camada interna, como pode ser observado na Figura 8.
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Figura 8 - Ruptura na emenda tracionada

Fonte: Cadurin (2013)

Na Figura 9 é possível ver a estrutura com o carregamento máximo aplicado e a
posterior ruptura.
Figura 9 - Estrutura com carregamento de ruptura aplicado

Fonte: Cadurin (2013)

As medidas de deslocamento na emenda de ruptura foram medidas e a Figura 10
apresenta a evolução de deslocamento durante os Ciclos de Ruptura. As medidas foram
obtidas, respectivamente, nos ciclos acumulados de 981,9 daN, 1171,4 daN e 1357,3
daN e a curva de evolução do deslocamento na emenda pode ser vista na Figura 12.
Figura 10 - Evolução do deslocamento na emenda de ruptura

Fonte: Cadurin (2013)

Para representar o comportamento global da estrutura, as curvas de deslocamentos
foram obtidas de acordo com as medidas nos nós do vão do banzo inferior. Também foi
obtido o deslocamento teórico conforme análise no software Ftool (Figura 11).
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Figura 11 - Curvas de deslocamentos do caibro treliçado

Fonte: Cadurin (2013)

É possível comparar o deslocamento em cada ponto da estrutura através das curvas
carga x deslocamento apresentadas na Figura 12.
Figura 12 - Curvas carga x deslocamento do caibro treliçado

Fonte: Cadurin (2013)

A reta em azul claro corresponde ao valor da ruptura estimada (1400 daN), que foi
calculado anteriormente ao ensaio de ruptura ser realizado. As curvas correspondem aos
pontos 3, 4 e 7 (nós inferiores do vão) e a curva roxa representa o comportamento da
emenda na qual ocorreu a ruptura. É possível notar que quando ocorreu menor
deslocamento dos nós (intervalo entre carregamentos acumulados de 981,9 daN e
1171,4 daN), houve maior deslocamento da emenda de ruptura.
4

CONCLUSÕES

Os caibros treliçados são amplamente utilizados como estruturas de cobertura nos EUA,
Canadá e alguns países europeus, ou seja, sua eficiência já é comprovada. A construção
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dessas estruturas com madeira laminada pregada demonstrou ser uma opção viável
diante da madeira de Pinus produzida no Brasil, a qual apresenta grande quantidade de
defeitos naturais.
Os resultados deste estudo demonstraram que houve melhoria de desempenho mecânico
em relação ao protótipo de Jaouiche (2012), através da correção do problema da ligação
no nó entre linha e perna. Por outro lado, apresentou fragilidade em uma emenda
tracionada (banzo inferior) devido ao pequeno espaço disponível para a colocação dos
pregos, sendo possível colocar apenas um nessa ligação. Os resultados apresentados são
favoráveis, mas é necessário corrigir a emenda na qual ocorreu ruptura, deixando um
espaço maior para que seja possível colocar a quantidade suficiente de pregos para
transmitir os esforços normais. Também é necessário aprofundar os estudos em relação
ao comportamento da estrutura em estado de fluência.
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RESUMO
As pressões para o aumento da produtividade e qualidade na construção civil têm induzido a escolha por
sistemas construtivos pré-fabricados de concreto e, com isso, aumentado as operações de montagem em
canteiros de obras, bem como, a busca por maior eficiência no transporte de materiais e componentes da
construção. Entretanto, tais métodos de produção estão associados a novos perigos para os trabalhadores.
A pesquisa foi dividida em duas etapas; Na primeira, foi realizado um estudo exploratório visando definir
uma abordagem adequada para analisar os riscos oriundos da atividade de movimentação de carga. A
segunda, consiste no levantamento de dados através da aplicação de uma lista de verificação, com base na
NR 18, em onze canteiros de obras na Região Metropolitana de Salvador, com a finalidade de identificar
as causas relevantes dos riscos oriundos da movimentação de carga. Quanto aos principais resultados
desta pesquisa, pode-se destacar: verificação dos equipamentos usuais nos canteiros de obras;
identificação das lacunas normativas e de processo para a garantia da segurança nas atividades de
movimentação de carga, e, oportunidades de melhoria relativas à segurança do trabalhador. Espera-se
que este trabalho colabore como uma ferramenta auxiliar na gestão da segurança do trabalho em canteiros
de obras, uma vez que, há escassez de estudos no Brasil sobre os riscos na movimentação de carga e
carece de ação prática e efetiva.
Palavras-chave: Construção Civil, Movimentação de Carga, Segurança do Trabalho.

ABSTRACT
Pressures to increase productivity and quality in construction have prompted the choice of prefabricated
concrete building systems, and with it, increased assembly operations on construction sites, as well as the
search for greater efficiency in transport materials and building components. However, such production
methods are associated with new hazards for workers. The study was divided into two stages; at first, an
exploratory study was conducted to define an appropriate approach to analyze the risks from cargo
handling activity. The second consists in data by applying a checklist, based on NR 18, eleven
construction sites in the Metropolitan Region of Salvador, in order to identify the relevant causes of risks
arising from cargo handling. As the main results of this research can be highlighted: the usual
verification equipment at construction sites; identifying regulatory gaps and process for ensuring security
in cargo handling activities, and opportunities for improvement relating to worker safety. It is hoped that
this work will collaborate as a helper in managing workplace safety on construction sites tool, since there
are few studies in Brazil on risks in cargo handling and lacks practical and effective action.
Keywords: Construction, Lifting Operations, Safety.
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1

INTRODUÇÃO

A partir do século 20 tem sido evidente os inúmeros projetos notáveis, através da
implantação de equipamentos de movimentação de carga na construção civil,
impulsionada pela necessidade de redução de funcionários, custos e resíduos, e a busca
pelo aumento da produtividade (SERTYESILISIK et al., 2009). A atividade de
movimentação de carga é caracterizada como, uma operação de deslocamento vertical
e/ou horizontal de materiais e componentes dentro do canteiro de obras, onde o
transporte desta carga representa riscos aos trabalhadores envolvidos e aos demais
trabalhadores, uma vez que, a maioria das atividades são executadas simultaneamente.
Segundo Shapira et al., (2007) a construção tem aumentado a mecanização
através da substituição dos equipamentos, sendo dominantes aqueles destinados a
movimentação de carga. Um dos equipamentos de movimentação de carga mais
observados em canteiros de obras são, as gruas e os guindastes móveis, devido não só
ao seu tamanho, mas também ao papel vital que eles têm no transporte de materiais e
elementos vertical e horizontal, todavia, a maioria dos acidentes é oriunda do uso destes
equipamentos (SHAPIRA et al., 2007; SWUSTE, 2013). Outros equipamentos têm sido
introduzidos ou adaptados para a função de manipuladores de carga, retroescavadeiras,
movimentadores telescópicos, minicarregadeiras e, caminhões munck.
As operações com equipamentos de movimentação de carga podem ser
associadas com causas de acidente do trabalho na construção civil. Gruas e guindastes
são os de maiores recorrências (BEAVERS et al., 2005; MCDONALD et al, 2010;
SWUSTE, 2013), e, as empilhadeiras (SARIC et al., 2013) e as minicarregadeiras
(NIOSH, 2010) também foram objeto de pesquisas recentes. Esses acidentes têm forte
impacto social, político e econômico, nas formas de benefícios pagos, custos
acidentários, marginalização social e políticas setoriais governamentais (FRANCO et
al., 2013).
Em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, a preocupação com a
segurança na operação dos equipamentos de movimento de carga acontece desde a
década de 80 (NISKANEN e LAUTTALAMMI, 1989). O relatório preparado pela
Health and Safety Laboratory (HSL, 2010) no Reino Unido, sobre o tema, analisou 85
incidentes/acidentes envolvendo o colapso de grua entre 1989 e 2009. Esses acidentes
foram divididos em categorias, como se segue: montagem/desmontagem do guindaste
(34%), climas extremos (18%), problemas com fundação (2%), problemas mecânicos
ou estruturais (5%), uso indevido (7%), questões elétrica/controle de sistema (1%),
causa desconhecida (33%).
As condições de segurança das gruas têm sido bastante investigadas
internacionalmente, todavia, observa-se que a caracterização da situação no Brasil, em
termos de causas e circunstâncias dos acidentes de trabalho envolvendo os
equipamentos de movimentação de carga carece de dados estatísticos oficiais. Outros
equipamentos como, elevadores e movimentadores telescópicos têm sido observados.
Os elevadores de carga têm causado acidentes com grande repercussão, como
registrados em noticiário nacional. A partir da pressão social, os elevadores suspensos
em cabos tiveram seu uso em canteiros restringido e novas normas técnicas foram
editadas sobre o tema.
A partir do exposto, o presente trabalho procura avaliar a atual condição dos
equipamentos envolvidos na movimentação de cargas, e, propor medidas de contenção
de acidentes a partir das recomendações da NR 18 (Condições e Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da Construção) associadas a estes equipamentos.
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2

BARREIRAS DE SEGURANÇA

A ocorrência ou a inibição de acidentes podem ser associados às Barreiras de
Segurança e suas falhas podendo ser categorizadas de diferentes maneiras por diferentes
autores (HOLLNAGEL, 2004; GULDENMUND et al., 2006; SKLET, 2006) e sua
performance pode ser descrita de várias maneiras, porque não existe uma definição
universal para barreiras. O termo barreira de segurança e diferentes termos com
significado similar como, defesa em profundidade, cama de proteção, função de
segurança, elemento critico de segurança, distância entre causa e consequência,
procedimentos, treinamentos, padrões (HOLLNAGEL, 2004; BASNYAT et al., 2007) e
sistema de segurança são aplicados em padrões, normas e na literatura (SKLET, 2006),
e tem sido utilizado transversalmente entre vários ramos industriais, setores e países.
As barreiras de segurança também podem ser classificadas como medidas que
minimizem os riscos na execução do trabalho, nesse sentido, é um obstáculo que pode
ou não, (1) evitar uma ação que está sendo realizada ou um evento ocorra ou (2) impedir
ou diminuir o impacto das consequências. Para Hollnagel (2004) as barreiras de
segurança possuem duas funções principais: prevenção e proteção e, podem ser
classificadas em:
a) Barreiras materiais ou físicas: bloqueiam uma ação a ser executada ou um evento
ocorra, também podem bloquear ou atenuar os efeitos de um evento não desejado;
b) Barreiras funcionais: funciona impedindo a ação a ser realizada, por exemplo,
estabelecendo um bloqueio, ou lógica ou temporal, definindo um ou mais prérequisitos que devem ser cumpridos antes que a ação pode ser realizada;
c) Barreiras simbólicas: requer um ato de interpretação, a fim de atingir seu objetivo;
d) Barreiras imateriais: significa que a barreira não está fisicamente presente ou
representado na situação, mas que isso depende do conhecimento do usuário, a
fim de alcançar o seu objetivo.
Os acidentes podem ser vistos como um conjunto de barreiras que falharam,
embora a falha de uma barreira dificilmente seja incluída no conjunto de causas
identificadas nos Cadastros de Acidentes do Trabalho (CAT). A identificação e análise
dos diferentes fatores de riscos na atividade de movimentação de carga são uteis na
caracterização do fenômeno, permitindo identificar os eventos que corroboram na
ocorrência dos acidentes do trabalho, e ser possível a adoção de medidas preventivas ou
corretivas, como as Barreiras de Segurança.

3

MÉTODO DE PESQUISA

O levantamento dos dados foi realizado em onze canteiros de obras de
edificações residenciais destinadas ao mercado imobiliário e/ou comerciais localizadas
na Região Metropolitana de Salvador – BA. Sendo, canteiros de obras verticais (10) e
horizontal (01), o número de pavimentos variam entre 5 e 30 andares, a maioria das
obras apresentava atividades de infraestrutura e/ou supraestrutura, como mostrado no
Quadro 1.
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Quadro 1 - Características das obras observadas
Obra

Fase da Obra

A
B
C
D
E
F

Revestimento externo
Alvenaria
Supraestrutura, Infraestrutura
Supraestrutura
Alvenaria
Supraestrutura
Supraestrutura, Alvenaria, Revestimento Interno, Revestimento
G
Externo
Infraestrutura, Supraestrutura, Alvenaria, Revestimento Interno,
H
Revestimento Externo
I
Supraestrutura, Infraestrutura
J
Supraestrutura, Infraestrutura
Supraestrutura
K
Fonte: Os autores

Nº de
Torres

Nº de
Pavimentos
por torre

6
6
2
1
1
1

19
23
22
19
14
30

3

5

15

7

2
1
1

28 e 5
7
15

Baseado nos critérios da NR 18 (BRASIL, 1995), foi aplicado uma lista de
verificação para determinar a conformidade dos itens (Figura 1). Quanto à escala de
pontuação, optou-se por usar a escala de Likert. Esta pontuação foi adotada como uma
alternativa da escala dicotômica Sim, Não ou Não se Aplica, para possibilitar o registro
de informações de situações intermediárias sempre que um ou mais itens normativos
não fossem atendidos de maneira completa nos canteiros de obras. Sendo assim, na
escala de Likert, o 0 corresponde a falta do equipamento no canteiro, o 1 corresponde a
má inadequação e o 5 a completa adequação à NR-18 e a RTP-01 (Medidas de Proteção
Contra Quedas de Altura); além da opção Não se Aplica (NA) para registrar itens não
aplicáveis ao Sistema de Proteção Coletiva de acordo com a fase da obra. O índice de
conformidade corresponde à média obtida tanto no item observado quanto na avaliação
dos equipamentos.
Figura 1 - Trecho da lista de verificação dos itens Movimentação de Carga

Fonte: Os Autores

Os equipamentos de movimentação de carga, torre de elevador, elevador de
transporte de materiais, guincho do elevador, grua, caminhão tipo munck, empilhadeira,
retroescavadeira, minicarregadeira (bobcat), telehandler (movimentador telescópico)
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foram analisados. As maiores recorrências observadas nos canteiros foram, a grua, a
retroescavadeira, e o elevador de materiais, com isso, foram selecionados para uma
análise quantitativa e qualitativa (Gráfico 1).
Gráfico 1 – Frequência relativa dos equipamentos de movimentação de carga
verificados nas obras.

Fonte: Os Autores

4

RESULTADOS E ANÁLISES

Gruas, elevadores e retroescavadeiras foram observados em 79% dos canteiros,
os demais equipamentos são pouco frequentes. Cabe salientar que em obras com
número de pavimentos maiores ou igual a cinco a utilização de equipamentos de
mecanizado para movimentação, é indispensável para a eficiência do projeto de
construção e entrega no prazo.
Na avaliação das gruas foram analisados 26 requisitos da NR 18 e o índice de
conformidade geral observado foi de 4,52, o que corresponde a 90%, relativo ao
máximo de 5. Entretanto, ao analisar os itens separadamente observa-se a redução do
índice de conformidade nos seguintes itens (Gráfico 2): ausência do guarda-corpo,
corrimão e rodapé nas transposições de superfície (2,86), falta do limitador de curso
para o movimento de translação (3,57), inexistência de dispositivo automático com
alarme sonoro indicativo de ocorrência de ventos superiores a 42 km/h (3,57), escadas
fixas (3,57) e, ausência do plano de carga (3,29), sendo esses sugeridos como itens
prioritários na formulação dos planos de inspeções em canteiros de obras.
Observa-se ainda que, as responsabilidades por esses itens são de diferentes
origens. O “Plano de carga” é um item de melhoria da gestão dos canteiros enquanto
“Limitadores de curso”, “Alarmes de ventos fortes” e, “Guarda corpo para as transições
de níveis” devem ser solucionados no projeto e na manutenção dos equipamentos,
cabendo ao canteiro certificar-se que o fornecedor cumpre as normas em vigor. Os
demais itens avaliados são referentes ao projeto e fabricação da grua e foram atendidos
em plenitude, em todos os canteiros.
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Gráfico 2 – Índice de conformidade em requisitos para as gruas

Fonte: Os Autores.

Para o equipamento “elevador de materiais” foram analisados 30 requisitos, e
em média, as obras apresentaram índice de conformidade com a NR 18 em 2,67 o
equivalente a 53,3% da nota total. Em nenhum dos canteiros avaliados foi observado
conformidade em todos os itens, sendo que 2 itens não foram atendidos em nenhuma
das obras: o cabo de tração dispor de 6 voltas no tambor e, as condições adequadas de
segurança na montagem e desmontagem. Entretanto, os itens específicos dos elevadores
com cabos não foram incluídos na presente análise por este tipo de mecanismo para
acionamento dos elevadores ter tido seu uso restrito por norma específica.
O Gráfico 3 apresenta o resultado da avaliação dos itens relacionados a
proteção coletiva contra quedas em altura no acesso à torre, são itens relacionados a
instalação do equipamento no canteiro e têm sido descritos em estudos recentes
(PLECH et al., 2013). Observa-se que o Índice de Conformidade de 1,67, equivalente a
33%, no sistema Guarda-Corpo e Rodapé (GcR), essencial para conter o risco de queda
de pessoas ou materiais, o que propõe oportunidade de melhoria para este equipamento.
Gráfico 3 - Proteção contra quedas por meio de guarda-corpo e rodapé no acesso à
torre do elevador.

Fonte: Os Autores.
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O Índice de Conformidade médio para os elevadores foi de 2,67,
significativamente inferiores às registradas nas gruas, indicando maiores riscos de
acidentes, multas e, paralizações. Observa-se que os itens de menor conformidade não
estão relacionados com o tipo tecnológico do elevador, cremalheira ou cabo, mas com
aspectos do sistema de proteção coletiva, comuns a ambos os tipos.
As retroescavadeiras foram observadas índice de conformidade de 4,57 (24%
dos canteiros) e foram avaliados em 5 itens apresentados no Gráfico 4. Cabe salientar
que este equipamento está sendo utilizado frequentemente nos canteiros de obras,
usualmente estão em por contratos de aluguel, sendo a manutenção responsabilidade dos
fornecedores, e não existe norma técnica especifica para avaliar os requisitos de
operação e manutenção. O uso de retroescavadeira em várias situações tem sido
utilizado de forma improvisada.
Gráfico 4 – Avaliação de requisitos para retroescavadeira.

Fonte: Os Autores.

Após a análise quantitativa dos equipamentos, foi possível relacionar as não
conformidades com suas respectivas medidas de controle/correção e o tipo de barreira a
que se refere a não conformidade. Por exemplo, ‘Possui dispositivo automático com
alarme sonoro indicativo de ocorrência de ventos superiores a 42 km/h’, o dispositivo
automático é classificado como uma barreira simbólica e para corrigir a não
conformidade, é necessário realizar manutenção preventiva para monitorar os
dispositivos de segurança e também inspeção do equipamento antes do início da
atividade.
Com base nas informações apresentadas no quadro 3, foi possível confirmar as
conclusões de Shapira e Lyachin (2009), a maioria das não conformidades estão
relacionados ao fator humano (experiência do operador, experiência do sinaleiro e
caráter do operador) e alguns ligados a gestão da segurança (gerenciamento da
manutenção, gerenciamento de nível local).
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Quadro 2 – Medidas de Controle das Não Conformidades.
Equipamento

Grua

Menor Conformidade
Possui dispositivo
automático com alarme
sonoro indicativo de
ocorrência de ventos
superiores a 42 km/h
Possui guarda-corpo,
corrimão e rodapé nas
transposições de
superfície

Simbólica /
Imateriais

Materiais ou
Físicas /
Funcionais

Medida de Controle / Correção
- manutenção preventiva para monitorar os
dispositivos de segurança
- inspeção do equipamento de segurança
antes do início da atividade
- uso de GcR conforme norma
- placa informando o risco de queda em
altura

Possui limitador de curso
para o movimento de
translação de gruas
instaladas sobre trilhos

Funcionais

- inspeção do equipamento de segurança
antes do início da atividade

Possui Plano de Cargas
para Gruas

Imateriais

- verificar a existência do plano de carga
antes da montagem da mesma.

O cabo de tração dispor
de 6 voltas no tambor

Imateriais

- manutenção preventiva/corretiva para
monitorar os dispositivos de segurança

As condições adequadas
de segurança na
montagem e
desmontagem

Elevador

Tipo de
Barreira

São providas de sistema
de guarda-corpo e rodapé?
Têm pisos de material
resistente, sem apresentar
aberturas?
Não têm inclinação
descendente no sentido da
torre?
São fixadas à estrutura do
prédio e da torre?

Imateriais

- treinamento de segurança com o objetivo
de instruir os operários de como se portar
durante a atividade de montagem e
desmontagem
- solicitar a empresa contratada
documentos comprovando a proficiência
dos montadores

Materiais ou
Físicas /
Funcionais

- manutenção preventiva para monitorar os
dispositivos de segurança
- inspeção do equipamento antes do início
da atividade

Materiais ou
físicas

- manutenção preventiva para monitorar os
dispositivos de segurança

Materiais ou
Físicas

- inspeção do equipamento antes do início
da atividade

Materiais ou
físicas /
Funcionais

- inspeção do equipamento antes do início
da atividade

Fonte: Os Autores

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A movimentação de carga nos canteiros ainda é realizada principalmente com
equipamentos tradicionais na construção (grua, elevador de materiais e
retroescavadeira). Os itens de relacionados à segurança do trabalho indicados nas
normas regulamentadoras são usualmente atendidos como item de projeto, constam
como componente dos equipamentos. Itens de manutenção de responsabilidade do
locador necessitam ser verificados rotineiramente pelos no canteiro. Enquanto os itens
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de montagem e construção nos canteiros são os que mais apresentaram não
conformidades.
Para atender as atuais recomendações de segurança é necessária ênfase das
construtoras nos próprios sistemas de gestão para acompanhamento de recebimento e
montagem dos equipamentos. As empresas fornecedoras também necessitam aprimorar
os métodos de controle da manutenção preventiva.
Lacunas e deficiências são observadas nas Normas Regulamentadoras quanto a
abrangência e atualização dos requisitos para esses tipos de equipamentos. As
retroescavadeiras, por exemplo, não possuem atenção específica das normas de
segurança do trabalho em canteiros. Com isso e considerando a experiência
internacional e a consolidação do uso desses equipamentos, é importante preparar as
normas a partir de estudos sistemáticos quanto aos riscos dos equipamentos, porque a
exposição dos trabalhadores a novos riscos tende a ampliar.
Considerando as medidas de controle elaboradas com base nas não
conformidades encontradas, verifica-se a necessidade de otimização dos processos de
inspeção no canteiro. No que se refere aos equipamentos de movimentação, é necessário
buscar a correção dos requisitos recorrentes não atendidos da NR18, principalmente
aqueles referentes aos elevadores de materiais, independem do tipo de acionamento do
elevador.
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RESUMO
O efetivo potencial da técnica construtiva de taipa, assim como outras técnicas de terra crua, como
possibilidades construtivas na construção civil atual, tendo em vista a busca da sustentabilidade, requer a
execução de muitas ações setoriais e também as de cunho técnico. Assunto que ainda está em curso é o do
detalhamento de projeto e execução específico para essa técnica, principalmente se mecanizado, visando
o desempenho da edificação como um todo, com vistas ao conforto visual, boas condições de salubridade
e facilidade de execução. Este trabalho objetiva analisar o atendimento às expectativas de soluções
construtivas para interfaces de paredes de taipa com outros subsistemas de uma edificação em taipa. Os
dados apresentados são derivados da construção de um protótipo de uma edificação térrea. As interfaces
analisadas são taipa-alicerce, taipa-taipa (em T e L), taipa-alvenaria, taipa-cobertura, taipa-revestimentos
e taipa-esquadrias. São apresentadas as condicionantes que determinaram a definição de soluções, com
base em revisão de literatura, o projeto dos detalhes e as expectativas, o as built, as modificações
sugeridas e a avaliação do estado físico das interfaces em relação às expectativas. Os resultados mostram
que algumas soluções de detalhamentos construtivos foram efetivas nos requisitos de conforto visual e
facilidade de execução e não alteraram as qualidades das paredes de taipa. Outras, entretanto, resultantes
de deformações da forma ou de intervenções pós desforma, ocasionaram interferências no comportamento
da taipa e também desconforto visual.
Palavras-chave: taipa, habitação social, habitação rural, mecanização.

ABSTRACT
The potential of rammed earth construction technique, as well as other earth construction techniques for
a more sustainable building construction sector, requires sectoral actions and also technical ones.
Architectural detailing and construction process standardization is still ongoing for this technique,
especially if mechanized, aiming the best performance of the buildings, related to visual comfort, good
health conditions and easiness to be built, because of specific issues of the material. This paper aims to
analyze the relationship between architectural detailing (mainly interfaces), the performance
expectations and post construction results. The presented data were obtained by a house prototype
construction. The conditions, details, expectations, as built, evaluation and feedback are presented. The
results show that some constructive solutions were effective in detailing requirements for visual comfort
and construction easiness and did not affect the quality of the rammed earth walls. Some of them,
however, resulted in addition of interference in walls behavior and aesthetic discomfort, mainly caused
by formwork weaknesses or post-rammed interferences.
Keywords: rammed earth, housing, rural housing, mechanization.
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1

INTRODUÇÃO

A alta disponibilidade de terra, associada aos avanços da tecnologia, fazem dessa
matéria-prima uma potencial alternativa para atender aos desafios da construção
sustentável. Em algumas partes da América do Norte, Austrália e Nova Zelândia, as
construções de taipa, com solo estabilizado utilizam formas semelhantes às de concreto
armado moldado in loco e compactadores pneumáticos, dentre outras inovações, o que
melhorou a produtividade e o desempenho do produto para o consumidor, permitindo à
inserção da técnica no mercado da construção com competitividade (SUZUKI,
KRAYENHOFF, 2014; JAQUIN, 2008).
As construções de terra crua, mesmo quando incorporam materiais mais recentes como
o cimento para sua estabilização, ainda possuem benefícios ambientais, podendo
resultar em menores índices de energia incorporada e emissões de carbono do que
edificações equivalentes, feitas com materiais convencionais, como concreto, aço ou
alvenaria (JAGADISH, 1988; VENKATARAMA REDDY, JAGADISH, 2001).
Pesquisas sobre caracterização tipológica das patologias, estado e suas causas em
edificações patrimoniais de terra (FONSECA, 2007) são fontes de solução para os
detalhamentos atuais, entretanto os aspectos construtivos e formais da taipa atualmente
necessitam de diretrizes de design estruturais mais racionais (JAQUIN, 2008). CLAIR,
COURT (2011) observam uma modificação no tipo arquitetônico e nos modos de
construir, partindo de um desenho mais tradicional (pequenas aberturas e paredes
espessas) para um desenho adaptado à disponibilidade de outros materiais e técnicas,
além das próprias exigências e necessidades funcionais dos tempos atuais (painéis
independentes alternados com outros materiais, elementos e sistemas construtivos). Esta
concepção contemporânea criou uma série de interfaces entre diferentes tipos de
materiais, que nem sempre são executadas pela mesma equipe de construtores e que
acabam gerando defeitos na superfície do painel e conexões pouco engenhosas.
Figura 1 – Concepção tradicional (esquerda) e contemporânea (direita) da taipa

Fonte: CLAIR, E. COURT, J. (2011).

O desconhecimento das especificidades do material como suscetibilidade à abrasão
superficial, poder de absorção de água, propensão à ocorrência de patologias e baixa
tolerância a correções pós-execução (GONZÁLEZ, 2006; FONSECA, 2007; CEPED,
1984), só contribuem para agravar o quadro de patologias executivas.
As construções de terra demandam soluções de detalhamentos construtivos que evitem
degradações, de modo que a edificação possa ter um bom desempenho ao longo do
tempo. Na ausência de normas brasileiras, os códigos de outros países são os
documentos disponíveis para nortear o desenvolvimento das construções no Brasil.
Assim, a norma de desempenho tem um potencial de contornar essa questão, pois
determina o desempenho a ser atingido pelo produto e não o modo como deve ser
produzido.
Nesse contexto, este trabalho objetiva analisar o atendimento às expectativas de
soluções construtivas para interfaces de paredes de taipa com outros subsistemas de uma
edificação.
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O método adotado para o estudo consiste de: revisão bibliográfica para elaboração dos
detalhamentos construtivos (item 2); definição de critérios e procedimentos de avaliação
(item 3.2); construção do protótipo (item 3.1 e 4); avaliação do resultado e modificações
propostas (item 4). As limitações da pesquisa são descritas no item 3.2.
2

ASPECTOS CONSTRUTIVOS E FORMAIS

O processo construtivo consiste basicamente em moldar in loco paredes de terra crua
através da compactação da mistura de solo e aditivos, dentro de formas especiais,
produzindo paredes maciças que dispensam a aplicação de revestimentos convencionais
como rebocos e pinturas. Dentre variadas possibilidades de soluções formais e
materiais, estão:
•

Base da parede: devem proteger as paredes da umidade ascendente e ainda, da água
de chuva que respinga nas paredes. Fonseca (2007) descreve edificações de taipa
históricas em Avis, Portugal com fundações em pedra, elevadas do nível do terreno,
numa altura média de 0,50m, mas códigos atuais de construção em terra
(WALKER, STANDARDS AUSTRALIA, 2002; MANIATIDIS, WALKER, 2003)
indicam o uso de fundações radier e sapata corrida para a base dos painéis;

•

Quinas: as ações humanas e de outros seres vivos, como insetos e vegetação são
fatores a considerar, por serem causadores de anomalias no material
(biopatologias). São áreas de vulnerabilidade a danos por atrito de passagem e onde
processos erosivos são mais evidentes. Nas edificações antigas os cunhais eram
reforçados com pedra, endentadas no bloco de taipa (Fonseca, 2007). Soluções
mais econômicas na atualidade são os chanfros;

•

Aberturas: vãos nas paredes de taipa são pontos sensíveis da construção. Nos
projetos de janelas e portas contemporâneos é perceptível que atualmente se evitam
as vergas, deixando livre todo o pé direito (ver exemplo na Figura 1) ou embutindose molduras de madeira durante a compactação (EASTON, MCHENRY, NZS
4299:1998 e WALKER, STANDARDS AUSTRALIA apud MANIATIDIS,
WALKER, 2003). Nas edificações antigas, os vãos tinham reduzidas dimensões
porque era comum a fissuração na taipa, provocado por tensões que ocorriam entre
as esquadrias e as paredes e também pela presença de vergas mal dimensionadas
que provocavam esforços de flexão excessivos no material;

•

Cobertura: Fonseca (2007) relata que foram identificados beirais nas edificações
coloniais de taipa de Avis, com um balanço de apenas 0,20m, arrematados com
tijolos nos topos das paredes. Topos inclinados são evitados, dada a dificuldade de
realizar a compactação e até mesmo os cortes pós-compactação. Cintas são usadas a
fim de melhorar a resistência à tração das paredes de taipa quando sujeitos a altas
cargas laterais, que podem provocar fissuras nos painéis. Tais cintas são também
uma interface entre a parede e a cobertura, fazendo o duplo papel de distribuição
das cargas e ancoragem contra os efeitos de sucção. Na ausência de um berço de
madeira ou concreto, a cobertura pode ser fixada diretamente na taipa
(MANIATIDIS, WALKER, 2003);

•

Tubulações: os códigos e normas internacionais geralmente recomendam não
embutir tubulações de água nas paredes de terra. Para os eletrodutos, há
recomendações diversas: aparente ou se embutido, que seja no terço central da
espessura da parede sem exceder 10% de sua espessura e com furos menores do
que 300mm ou realizados com cortes pós compactação (EASTON, KEABLE,
SAZS 724:2001 e WALKER, STANDARDS AUSTRALIA apud MANIATIDIS,
WALKER, 2003);
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•

Revestimentos e acabamentos: a ação do vento e da água retira partículas das
camadas superficiais, com prejuízo para a espessura da taipa e sua compacidade.
Em Avis, a arquitetura de taipa era revestida com rebocos feitos de cal e areia, o
que provocava o aparecimento de patologias, dada a pouca capacidade de deformar,
incompatível com o comportamento da terra. O uso de tintas plásticas, além de ser
passível de questionamento pelo prejuízo para a imagem da edificação de terra,
resulta em problemas pela ação da umidade entre o revestimento e acabamento ou
entre a taipa e acabamento. Impermeabilizantes à base de PVA ou emulsões à base
de silicone sobre a superfície da parede repelem a água, enquanto permitem a saída
do vapor (WALKER, STANDARDS AUSTRALIA, 2002).

Os maiores problemas identificados nessa revisão são relacionados à água, em suas
diversas formas, evidenciando um ponto que demanda grande atenção para aplicação
em locais de clima predominantemente tropical. Assim, há limites à transferência das
recomendações internacionais dadas as diferenças climáticas e até mesmo práticas
construtivas em relação à realidade brasileira, o que expõe a lacuna de pesquisa tratada
neste trabalho.
3
3.1

MÉTODO DE AVALIAÇÃO
O caso estudado

O estudo foi conduzido com base nos dados obtidos com a execução de um protótipo de
habitação social de 105m2, vinculado a ações de pesquisa e extensão na UFMS. O
propósito do protótipo é evidenciar a viabilidade do uso da terra como material de
construção e da técnica de taipa para gerar oportunidades de trabalho com foco
principalmente nas áreas rurais.
Figura 2 – Planta (a), vistas do protótipo (b, c) e forma (d)

(a)

(b)

(c)

Fonte: CCS/UFMS e do autor
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(d)

Foi motivado pela análise de que a habitação social nesse meio atualmente segue
modelos urbanos de forma e produção, o que resulta em problemas de adaptação e
logística.
Com base nisso, o protótipo, como um todo, teve como principais modificações
tecnológicas (em relação ao modo tradicional de construção) a introdução de
mecanização da mistura, transporte e compactação; a substituição de armadura metálica
por macrofibra de polipropileno no concreto da fundação, a introdução de microfibra de
polipropileno na mistura da taipa, o uso de formas mistas (metal-compensado) e o uso
de cobertura metálica sanduíche. A introdução das modificações é resultante de
parcerias com fabricantes de máquinas e materiais e consultorias com prestadores de
serviço de execução de paredes de taipa. Os problemas também motivaram a busca de
soluções, as mais simplificadas possíveis (rol de materiais, equipamentos e grau de
especialização da mão de obra), para os detalhamentos construtivos. A descrição dos
materiais e técnicas utilizados nos subsistemas é apresentada no item 4.
3.2

Procedimento de avaliação

Para a coleta de dados, a construção do protótipo, principalmente na fase de execução
das paredes, foi acompanhada por pelo menos um membro da equipe de pesquisa. As
atividades foram filmadas, fotografadas e anotadas em fichas-padrão. Para a avaliação
utilizou-se como base os requisitos de desempenho relacionados às exigências de
habitabilidade apresentadas na NBR 15575:2013 (ABNT, 2013), também analisadas em
CBIC (2013), e que permitem a avaliação por verificação in loco, visando a futura
contribuição para a elaboração de métodos expeditos para avaliação de edificações de
terra. Por essa razão, não foram avaliadas as exigências que necessitem de ensaios em
laboratório ou equipamentos mais sofisticados.
Limitações da pesquisa: mesmo com a definição de critérios de avaliação (a seguir), a
análise tem um grau de subjetividade pela falta de critérios de avaliação e normas
desenvolvidos especificamente para o caso das edificações de terra e também por não
ter sido definido um critério de ponderação entre as questões analisadas. Limita-se
também aos dados obtidos em protótipo, tratando-se, portanto de uma primeira
aproximação do assunto, havendo a necessidade futura de agregar mais objetividade à
análise.
Os critérios adotados nesta pesquisa são: estanqueidade: as interfaces não devem
permitir umidade ascendente do solo, percolação de umidade das paredes de fachada,
janelas e cobertura e entre ambientes internos da edificação (CBIC, 2013); salubridade
(saúde, higiene e qualidade do ar): as interfaces não devem apresentar frestas ou
reentrâncias que facilitem a infestação de insetos, aves e roedores ou proliferação de
micro-organismos, bactérias e passagem de gases tóxicos e poeira (CBIC, 2013);
conforto tátil: os detalhamentos construtivos e as paredes de taipa não devem
prejudicar as atividades rotineiras (caminhar, apoiar, limpar, brincar, posicionar móveis)
e nem sofrerem degradações pelas condições de uso; conforto visual: as características
superficiais (cor, textura e acabamento) das paredes de taipa devem ser mantidas;
exequibilidade: o detalhamento deve buscar a máxima facilidade de execução,
interferindo o mínimo possível na produtividade e considerar a melhor relação custobenefício.
Para cada detalhe avaliado, foram considerados: proposta (decisões para os
detalhamentos construtivos); expectativas (resultados esperados em relação aos critérios
de desempenho definidos acima); as built (descrição do que foi construído, razões para
modificação, interferências na taipa, desempenho); retroalimentação (modificações
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sugeridas pós-execução, com base em revisão bibliográfica e nas avaliações
intermediárias durante a obra).
Foram analisadas as seguintes interfaces: taipa-fundação; taipa-taipa (em Te L); taipaalvenaria; taipa-cobertura; taipa-instalações; taipa-esquadrias (somente portas) e taipaacabamentos.
4

RESULTADOS OBTIDOS
Quadro 1 - Taipa-fundação
Proposta: fundação radier com base para as paredes de concreto

Expectativa: que a base de concreto, impermeabilizada, cumprisse a função
de rodapé. Para isto seria necessário que tanto o piso, a base e a forma da taipa
estivessem perfeitamente alinhados, aprumados, nivelados, nas dimensões
indicadas em projeto e sem irregularidades na superfície, de modo que as
faces internas da forma encostassem perfeitamente na base.
Proposta inicial (corte)

As built: falhas executivas dificultaram o contato entre a forma e a base (falta
de alinhamento da base, deformações da estrutura da forma, irregularidades
no nivelamento do piso e erros de dimensionamento) o que acarretou o
surgimento de vãos, que tiveram que ser preenchidos com papel. Na
desforma, foram observadas falhas de compactação na base da parede
(reentrâncias e desagregações), resultado da falta de adensamento. Além
disso, a base ficou um pouco mais estreita do que a largura da forma e isto
gerou uma diferença de alinhamento entre eles.

Modificação: com a obra em andamento optou-se por acoplar uma peça de
aço em "T" entre a taipa e a base de concreto, a fim de vedarem-se os vãos e
melhorar o nivelamento da interface, que foi revestida depois com um rodapé
de argamassa.
Avaliação: a peça metálica em T criou uma proteção para a borda externa da
parede de taipa. É uma peça de baixo custo comumente encontrada no
mercado, que supre a necessidade de um rodapé de proteção para a base das
paredes, sem necessitar de serviços especializados. Entretanto por não ter sido
inserida em todas as paredes, optou-se por revesti-la com um rodapé de
argamassa, uniformizando o acabamento ao redor de toda a edificação.

Interface base-parede

Remediação (corte)

Aparência final

Fonte: do autor

Quadro 2 - Taipa-taipa (T)
Proposta: criar junta de encaixe na intersecção em "T"
Expectativa: que o painel pronto estivesse no prumo, de modo que a forma
encostasse na face e a amarração não apresentasse defeitos. Houve
discussão sobre a possibilidade de se fazer um acabamento chanfrado no
encontro dos painéis.
As built: a falta de prumo do painel pronto dificultou o encontro da forma
com a face da parede e, além disso, foi necessária a improvisação com
chapas menores de compensado para o fechamento da forma nos cantos. Na
moldagem do painel 4 foi inserida, dentro da forma, uma peça de madeira a
fim de moldar o rebaixo para a amarração dos painéis. Esse ponto
demandou compactação manual.
continua
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Proposta inicial (planta)

continuação

Avaliação: a junta demandou modificações na forma, que, improvisada,
ficou mal apoiada, resultando em uma compactação mal sucedida e
consequente reentrância com abertura maior que 3mm. Isso pode
comprometer a salubridade, e a reentrância torna-a mais vulnerável aos
agentes climáticos. Houve surgimento de trinca (1mm) na face oposta do
painel 4 e marcas antiestéticas que alteraram a homogeneidade e
regularidade da superfície da taipa. Desta forma, a intersecção em T
apresentou dificuldade executiva porque a forma não é adequada para esse
tipo de detalhe.

Aparência da interface em T

Modificações sugeridas: reforma das formas, inserindo-se uma peça
exclusiva para estas intersecções.
(a)

Fonte: CCS/UFMS e do autor; Minke, 2006 (a)

Quadro 3 - Taipa-taipa em "L"
Proposta: solucionar as quinas de 90o, substituindo-as por chanfros a 45o
Expectativa: evitar a degradação por atrito.
Avaliação: o detalhe deu um acabamento que possibilitou melhor proteção
das quinas contra erosão e desagregação por atrito. Apresentou bom
acabamento, pois evitou irregularidades recorrentes das quinas “vivas”. No
que se refere à exequibilidade apresentou facilidade de inserção da peça
triangular nos cantos da forma, não atrapalhando a produtividade e
auxiliando na vedação dos cantos, que normalmente são pontos de
vazamento da mistura na compactação.

Aparência da quina chanfrada

Fonte: do autor

Quadro 4 - Taipa-alvenaria de tijolos maciços (fachada)
Proposta: executar paredes de alvenaria, entre paredes de taipa, para o assentamento das janelas
Expectativa: evitar o uso de vergas e que a interface tivesse um bom
aspecto (linearidade, enquadramento).
As built: as faces das paredes de taipa estavam fora do prumo, com áreas
desagregadas, o que prejudicou a aparência dos tijolos externamente, dado
que os vãos foram preenchidos com argamassa para compensar o defeito. O
detalhe também evidenciou a diferença de largura da base de concreto em
relação à parede de tijolo, mais estreita.

Proposta inicial

Modificação: com a obra em andamento optou-se por pintar as manchas do
excedente de argamassa com uma tinta de terra e cortar a sobra da base de
concreto.
Avaliação: a interface criou fissuras de dilatação entre os materiais. O corte
feito na base de concreto eliminou a parte exposta que poderia acumular
poeira, desta forma a interface tende a não apresentar problema de
salubridade. A quina chanfrada propiciou maior proteção a atritos pelas
condições de uso do ambiente. O conforto visual foi prejudicado devido ao
conjunto de pequenas falhas (falta de enquadramento, linearidade, fissuras
de dilatação e manchas de argamassa). A amarração entre paredes foi
executada conforme orientações de projeto e não houve dificuldade
executiva.
Fonte: CCS/UFMS e do autor
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Aparência pré-pintura

Aparência pós-pintura

Quadro 5 - Taipa-cobertura
Proposta: moldar solocimento plástico no topo das paredes planas e inclinadas, formando uma cinta de
amarração e chumbar as vigas de madeira na cinta
Expectativa: que resultasse em bom acabamento superficial do topo da
taipa.
As built: as paredes foram executadas com altura maior do que o projetado
e cortadas com serra mármore e talhadeira e não houve a aplicação do
solocimento plástico. As vigas frechais foram chumbadas nos topos da taipa
com barra de aço roscada (com pontas afiadas) e resina epóxi, com desenho
similar ao proposto.

Proposta inicial

Avaliação: em todas as paredes, o volume compactado excedente foi muito
maior do que o necessário, resultando em dificuldade para a realização do
corte. O acabamento dos topos apresentou defeitos (partes desagregadas,
desniveladas, mal compactadas e algumas fissuras entre camadas). A
interface entre a madeira e taipa não apresentou bom resultado, devido à
irregularidade da taipa, resultando em frestas para a entrada de insetos e
poeira. A superfície áspera do topo também interfere nas condições de
limpeza e manutenção da edificação.

Corte do topo

Modificação sugerida: moldar um lastro de concreto de 5cm, antes da
desforma, para proteger, nivelar e dar acabamento aos topos. Outra opção é
realizar o corte do excedente logo após a desforma, com a taipa ainda úmida.
Acabamento da superfície

Fonte: CCS/UFMS e do autor

Quadro 6 - Taipa-esquadrias
Proposta: assentar o batente das portas com espuma de poliuretano
Expectativas: que na colocação dos batentes a espuma regularizasse a falta
de prumo dos vãos, evitando patologias.

As built: as paredes de taipa foram desbastadas com serra mármore para
recuperar o prumo, o que ocasionou fissuras e desagregações. Os batentes
foram parafusados à taipa.

Proposta inicial

Avaliação: não apresentou problemas de estanqueidade por serem zonas
protegidas de chuva (partes cobertas), nem salubridade e desconforto tátil.
No entanto, o desbaste das paredes com serra mármore foi de difícil
execução, além de ter gerado os problemas citados.
Parede pós-desbaste

Fonte: do autor
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Quadro 7 - Taipa-instalações
Proposta: executar as instalações elétricas aparentes e a hidráulica embutida em paredes de alvenaria
Expectativa: não fazer cortes nas paredes para o embutimento, nem inserir
dentro da forma durante a moldagem das paredes, para evitar danos às
tubulações pela força de compactação.
As built: conforme projeto.
Avaliação: os eletrodutos aparentes, dependendo da posição na parede,
causam um certo desconforto visual, e que pode interferir também nas
condições de uso dos ambientes. Quanto à exequibilidade foi uma solução
econômica e de fácil execução e não provocou problemas na taipa.

Tubulações aparentes

Fonte: do autor

Quadro 8 - Taipa-revestimentos
Proposta: proteger a superfície da taipa da umidade com o uso de consolidante. Nas paredes internas,
revestir as paredes com maiores índices de patologias
Expectativas: que o uso da lixadeira suprisse a correção da maior parte de
imperfeições da superfície (manchas, marcas de forma, protuberâncias).
As built: a aplicação de consolidante (silicone) nas paredes de taipa foi feita
com um rolo e a tinta de terra na cor natural foi aplicada com esponja nas
interfaces que necessitavam de correções. Na cozinha, na parede com várias
patologias, foi aplicada uma pintura à base de massa PVA diluída na cor
branca.
Avaliação: as microfibras de polipropileno, adicionadas à mistura de solocimento representaram resistência para o lixamento. O consolidante deu
acabamento às paredes e fixou melhor as partículas, o que deverá contribuir
para evitar o surgimento de novas patologias por esfarelamento ou abrasão.
As tintas de terra, com aglomerante à base de PVA corrigiram as
imperfeições estéticas e camuflaram as marcas de respingos e manchas de
argamassa, porém destoaram da cor e textura originais da taipa. A aplicação
da massa PVA na parede da cozinha corrigiu pequenas fissuras da parede 6.

Sem consolidante

Com consolidante e tinta

Fonte: do autor

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No geral, as interfaces e detalhes considerados satisfatórios são: chanfro das quinas,
peça em "T" metálica entre parede e base de concreto, instalações, revestimentos e
acabamentos. As interfaces que apresentaram mais problemas são as da taipa com
alvenarias, provocadas pelos defeitos de prumo da taipa e falta de cuidado da mão de
obra. As formas também demandam revisão, no projeto das contraformas, nas
deformações e encaixes em "T". Cortes pós-secagem também não apresentaram bons
resultados de acabamento.
Estudos como este, ganham significado num contexto de ausência de normas técnicas
para a taipa, com normas de desempenho em vigor e necessidades de viabilização de
alternativas tecnológicas mais sustentáveis. Embora dirigido a uma parte da edificação
(paredes), procura detectar a influência das outras partes sobre o elemento estudado e a
possível intervenção dos usuários quando em uso. As informações geradas sobre o
desempenho da técnica construtiva poderão contribuir para a evolução da tecnologia de
terra. Estudos futuros deverão ser realizados, apontando novos resultados relacionados
ao desempenho dessas interfaces e também considerando os requisitos que não foram
avaliados nesta pesquisa.
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RESUMO
A prática da sustentabilidade e sua aplicação na construção pode ser considerada recente, necessitando de
estudos que procurem detalhar as diferentes possibilidades existentes. Este artigo apresenta um método
para identificação e comparação de práticas de sustentabilidade em canteiros de obras. A pesquisa
original propõe uma lista de itens que facilitam a implementação da sustentabilidade em canteiros de
obras, visando promover desenvolvimento tecnológico e disseminação dos aspectos da sustentabilidade
voltada para a fase de execução dos empreendimentos. Identificou-se que existem seis principais temas
que precisam serem mais investigados, sendo que este artigo se relaciona com o tema “Uso Racional da
Água” nos canteiros de obras. No caso da água, por ser um recurso natural, a mesma tem sido fonte de
grande preocupação para a sociedade, notando-se um crescimento de conscientização em geral,
alcançando também os ambientes de trabalho. Os principais itens a serem avaliados sobre uso da água em
atividades e processos dentro dos canteiros de obras abordam: captação de águas pluviais, captação de
águas cinzas, reúso de águas pluviais e cinzas, condições das instalações tanto de águas pluviais e cinzas
quanto de águas servidas, periodicidade de manutenção das instalações de águas servidas, tipo de
abastecimento de água para o canteiro, palestras e orientação aos operários, e emprego de louças e metais
sanitários economizadores nas instalações provisórias do canteiro visando a redução do consumo de água
na fase de execução. O artigo utiliza o método de estudo de caso, composto por quatro obras, de
diferentes tipologias e localizações geográficas, podendo ser avaliada quais as maiores dificuldades e
melhores ocorrências de práticas sustentáveis em relação ao uso da água nos canteiros de obras.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Uso racional da água, Canteiro de obras, Gestão ambiental.

ABSTRACT
The practice of sustainability and its application in construction can be considered recent, requiring
studies attempting to detail the different possibilities. This paper presents a method for the identification
and comparison of sustainability practices on construction sites. The original research proposes a list of
items that facilitate the implementation of sustainability in construction sites, aiming to promote
technological development and dissemination of aspects of sustainability facing the execution phase of
the ventures. It was identified that there are six major themes that need to be investigated further, and this
article relates to the theme "Rational Use of Water" at construction sites. In the case of water, as a
natural resource, it has been of great concern to society, noting an increase of awareness in general, also
reaching workplaces. The main items to be evaluated on water use in activities and processes within the
construction site address: rainwater harvesting, greywater capture, reuse of rainwater and gray,
conditions of facilities both rainwater and gray water as served, frequency of maintenance of wastewater
facilities, type of water supply to the building, lectures and guidance to workers and job-saving sanitary
ware and metal construction of temporary facilities in order to reduce water consumption in the
execution phase. The article uses the case study method, consisting of four articles of various types and
geographical locations, which can be evaluated more difficulties and occurrences of sustainable best
practices in relation to water use at construction sites.
Keywords: Sustainability, Rational use of water, Construction site.
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1

INTRODUÇÃO

Identificada normalmente como uma indústria que consome grande parte dos recursos
naturais, a construção civil tem considerável influência na gestão do meio ambiente e,
de certa forma, desencadeou a adoção de posturas sustentáveis pelos seus agentes. A
questão da sustentabilidade passou a ser discutida por vários especialistas e sociedade a
partir da década de 80 e visava, enquanto definição geral, a “suprir as necessidades da
geração presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprir as suas”
(WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 1987).
Com isso, verificou-se ao longo do tempo a utilização de diferentes práticas sustentáveis
no ciclo produtivo da construção e a busca da certificação em vários empreendimentos,
procurando registrar as inovações para a sociedade e como forma também das empresas
se manterem competitivas no mercado. Os selos de certificações funcionam como um
parâmetro de qualidade incorporado à edificação. Atualmente existem várias
certificações de sustentabilidade construtiva, originadas em diferentes partes do mundo,
à disposição dos empreendedores e da própria sociedade.
Segundo United States Green Building Council (USGBC, 2013), o Brasil é o quarto
país no ranking mundial de construções verdes com 51 prédios certificados e 525 em
processo de certificação, construídos a partir de 2007, atrás apenas dos Estados Unidos,
Emirados Árabes Unidos e China. Para esse Conselho, o desenvolvimento da indústria
da construção sustentável envolve a adoção de boas práticas e um processo integrado de
concepção, construção e operação de edificações e de espaços construídos.
Dessa forma, pode-se afirmar que o processo de certificação deve considerar também o
processo de execução das obras. Para Cardoso; Araújo (2007), a etapa de construção de
um edifício responde por uma parcela significativa dos impactos negativos causados ao
meio ambiente, principalmente os relacionados às perdas de materiais e à geração de
resíduos e os referentes às interferências na vizinhança da obra e nos meios físico,
biótico e antrópico do local onde a construção é edificada.
A construção sustentável passa a ser compreendida e desenvolvida a partir de ações que
combatam crises e solucionem o problema ecológico, por meio do uso de tecnologias e
materiais adequados, criando construções que sejam úteis não somente ao usuário, mas
também ao meio ambiente. Tem por princípios o uso de materiais recicláveis, utilização
racional de água, eficiência energética sem deixar de proporcionar conforto ao usuário
(VALENTE, 2009).
Existe uma diversidade de práticas que ajudam a reduzir os impactos e que precisam ser
mais bem conhecidas. Dessa forma, este artigo se concentrará em apresentar diretrizes e
soluções encontradas nas referências e em estudos de caso para o uso racional da água
em canteiros de obra e está baseado na pesquisa Zeule (2014).
2
2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Gestão sustentável do canteiro de obras e da água

A concepção do projeto de canteiro e gerenciamento das atividades realizadas em suas
dependências são itens importantes no tocante à minimização dos transtornos causados
durante a obra, ao bem estar dos operários e ao seu entorno. Assim, a gestão sustentável
realizada nos canteiros visa, entre outros, a redução dos impactos ambientais causados
pelo uso inadequado dos materiais/recursos ou componentes no canteiro de obras que
podem ser minimizados ao se adotar políticas de planejamento e gestão.
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Ressalta-se a importância do canteiro de obras no contexto da sustentabilidade, já que as
práticas sustentáveis com relação ao empreendimento são vistas com maior frequência
focando a fase de ocupação, talvez pelo fato deser uma fase com maior consumo
energético, possuir longoprazo de vida útil, bem como necessitar apresentar
características que sirvam ao bem estar das pessoas que nele residirão. Normalmente, a
fase de execução possui prazos menores e a ocupação dos trabalhadores é feita de forma
parcial durante o dia. Entretanto, algumas diretrizes de sustentabilidade podem ser
adaptadas e/ou utilizadas nas duas fases do empreendimento.
Brasil (2014) menciona que no âmbito da edificação, entende-se que alguns fatores são
essenciais, tais como: adequação do projeto ao clima do local;a minimização do
consumo de energia e otimização das condições de ventilação; uso da iluminação e
aquecimento naturais; atenção para a orientação solar adequada, evitando-se a repetição
do mesmo projeto em orientações diferentes; utilização de coberturas verdes. Desta
forma, é possível notar que os anseios para a fase de ocupação podem ser previstos
desde a fase de execução, ou seja, o canteiro também pode prever a sustentabilidade que
envolve diversos fatores como, edificação, canteiro de obras e vizinhança, pessoas,
fornecedores, materiais e processos.
Entende-se que os selos de certificação ambientais podem servir como uma forma de
auxílio nas implementações, uma vez que contribuem para a minimização da poluição e
do consumo surgidos nas etapas de produção, como dito por Halliday (2010). Para essa
autora, a implantação dos selos de certificação sustentável traz benefícios ambientais,
econômicos e sociais, e as construções que levam em conta os “critérios verdes”
ganham com a diminuição de custos operacionais, melhora na segurança e saúde dos
trabalhadores e ocupantes, uso racional dos recursos naturais, entre outras vantagens.
No tocante à gestão da água dentro dos canteiros de obras, observa-se que existem
algumas pesquisas e orientações para o uso de estratégias de minimização e controle do
consumo. Entretanto, ainda não há implantação massiva nos canteiros de obra, devido
talvez à falta de fiscalização das normalizações estaduais e nacionais.
Para a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 2014) o reúso de água
faz “parte de uma atividade mais abrangente que é o uso racional ou eficiente da água, o
qual compreende também o controle de perdas e desperdícios, e a minimização da
produção de efluentes e do consumo de água”.
O manual internacional mais consultado e conhecido para reúso de água é o
“Guidelines for Water Reuse” publicado em conjunto pela Environmental Protection
Agency (EPA) e Agency for International Development em 2004 e reeditado em 2012,
que tem por objetivo principal orientar o reúso da água em locais onde não há
regulamentação para tal prática (EPA, 2012).
O Brasil possui diversos documentos de regulamentação, como a Norma Brasileira
Registrada (NBR) 15527 (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2007)
que trata dos aproveitamentos de água de chuva para uso não potável; a Resolução nº
357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2005) que classifica as
águas segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes, em treze classes
(entre elas, a água para abastecimento humano); a Política Nacional dos Recursos
Hídricos (PNRH, Brasil, 1997); e a NBR 13969 (ABNT, 1997), que não é específica
para reúso, mas tem um item definindo as classes de água de reúso e indicação de
padrões de qualidade esperados, que descreve as unidades de pós-tratamento e sugere
alternativas de disposição final de efluentes líquidos de tanques sépticos.
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Também existem várias recomendações e portarias da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) que é a responsável por fiscalizar aspectos relacionados com a
saúde das pessoas no Brasil. Segundo Brasil (2011), “toda água destinada ao consumo
humano, distribuída coletivamente por meio de sistema ou solução alternativa coletiva
de abastecimento de água, deve ser objeto de controle e vigilância da qualidade da
água”. Para comprovar a qualidade da água, devem ser seguidos parâmetros de
referência internacional, como as metodologias propostas pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), entre outras.
De acordo com Giacchini (2011), o Brasil não dispõe de normatização técnica
específica para os sistemas de reúso da água. Em geral, são adotados padrões
referenciais internacionais ou orientações técnicas produzidas por instituições privadas,
o que tem dificultado a aplicação desta prática no país. Para esse autor, a falta de
legislação específica pode colocar em risco a saúde da população devido à falta de
orientação técnica para a implantação e fiscalização.
2.2

Práticas de uso sustentável da água em canteiros de obras

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 18 que descreve as “Condições e Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção” (BRASIL, 2014b), a utilização de
água nos canteiros de obras está relacionada com as demandas essenciais dos
funcionários, e devem estar presentes nos itens básicos: a) refeitórios; b) instalações
hidrossanitárias; c) bebedouros. De um modo geral, a água também deve estar presente
nas frentes de trabalho para atender as demandas das atividades e serviços.
Segundo Reis; Souza e Oliveira (2004), o projeto das instalações hidráulicas em
canteiros de obra contribui para a minimização de consumos excessivos da água,
favorecendo a redução do impacto ambiental das obras de construção. Para estes
autores, os canteiros de obras localizados em regiões que não possuam abastecimento
público podem ser alimentados por poços artesianos, semi-artesianos, caminhões-pipa
ou realizar-se a captação em um manancial próximo, quando este existir.
Desta forma, surge a necessidade de avaliação sistêmica do impacto gerado no entorno
na fase de implantação do empreendimento. De acordo com a Associação Brasileira dos
Escritórios de Arquitetura (AsBEA, 2012) é importante considerar que a região onde a
obra está localizada interfere significativamente na avaliação da sustentabilidade,
orientando, quase que obrigatoriamente, a adoção de alguma prática sustentável.
Entre as principais práticas encontradas está a “Captação de água pluvial e cinza” e
consequente tratamento para reutilização em canteiro. As águas cinzas são provenientes
dos chuveiros, lavatórios de banheiro, pias e tanques. É importante observar se as águas
captadas (pluviais e/ou cinzas) são corretamente tratadas posteriormente para reúso e se
os dispositivos de coleta de água de chuva são totalmente separados das instalações de
água potável para impedir sua contaminação.
Um estudo experimental realizado por Santos et al. (2011) inclui a análise da eficiência
do tratamento e avaliação do potencial de qualidade das águas cinzas tratadas, com
baixo custo e fácil manutenção para a reutilização, onde a água cinza bruta é captada a
partir de água de pias/lavatórios públicos e água de chuveiros de vestiários. O sistema
mostrou potencial para recuperação das águas cinzas, mas as concentrações de alguns
sólidos não eram baixas o suficiente para alcançar os limites apresentados em
documentos legais e de referência.
Outra prática encontrada é o uso de “Tecnologias para águas servidas" onde pode ser
considerada a qualidade das instalações de esgoto na obra, o método empregado para
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coleta das águas servidas (água de esgoto), a possível existência de reservatório para
decantação de águas com material particulado, como argamassas endurecidas, gesso e
outros resíduos que possam interferir no sistema de coleta de esgoto. Também deve ser
avaliado se ocorre manutenção periódica deste tipo de instalações.
O esgotamento de água servida do canteiro pela rede pública, quando mal feito, pode
apresentar vazamento e, consequentemente, percolação do esgoto por meio do solo,
contaminando águas superficiais e subterrâneas (CARDOSO; ARAÚJO, 2007).
Outra prática é a “Redução do consumo” onde pode ser verificada se o canteiro dispõe
de atividades para instruir os trabalhadores como gerar a economia de água e se eles
colocam em prática o que lhes é informado. Para efetividade desta estratégia, é
importante também utilizar equipamentos redutores de consumo de água. Alguns
fabricantes de equipamentos sanitários disponibilizam no mercado torneiras com sensor
de proximidade e vasos sanitários com duplo acionamento de descarga para líquidos e
sólidos. O vaso funciona com meia descarga no caso dos líquidos e vazão completa para
sólidos. Observa-se que tecnologias como essas têm sido empregadas em vários locais
públicos devido ao grande desperdício de descargas e torneiras desreguladas que
acabam gerando um desperdício de água.
3

MÉTODO E INSTRUMENTO DE PESQUISA

No campo metodológico, esta pesquisa é classificada como estudo descritivo de casos
múltiplos, pois, de acordo com Yin (2009), este trabalho tem foco contemporâneo, cujos
dados obtidos são de mais de um caso e objetiva responder a principal questão de
pesquisa com estruturação do tipo “Como?” e “Por quê?”.
A pesquisa também possui fator qualitativo, pois apresenta um sistema de pontuações
baseado na escala de Likert, variando em número ímpar de opções, que é uma técnica
não escalar e unidimensional onde os entrevistados são convidados a indicar o seu nível
de concordância ao que for questionado por meio de uma escala ordinal. Segundo
Bertram (2009), essa escala de resposta psicrométrica é usada principalmente em
questionários para obter preferências ou grau de concordância com uma declaração ou
conjunto de declarações dos participantes. Nesta pesquisa, adotaram-se cinco graus de
variação, de 0 a 4, sendo 0 a menor nota, correspondendo à ausência de
sustentabilidade. Também foi adotada a possibilidade de se assinalar a opção “Não se
aplica” (NA) para estudos em canteiros que não apresentam determinada condição e/ou
for um quesito obrigatório excluindo este item da pontuação.
A pesquisa inicialmente procurou obter uma comparação das diretrizes e regras de
pontuações dos selos de certificações ambientais a fim de elaborar um instrumento
único de observação da sustentabilidade em canteiro de obras. Assim, foi feita uma
tabela comparativa baseada nas quatro certificações - LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design), AQUA (Alta Qualidade Ambiental), BREEAM (Building
Research Establishment Assessment Method) e SELO CASA AZUL da Caixa
Econômica Federal- e dois autores que serviram como referência de práticas
sustentáveis no canteiro de obras - Cardoso e Araújo (2007) e Brandão (2011), como
visto no Quadro 1. A última coluna corresponde à nomenclatura e perguntas adotadas na
lista de verificação proposta, na qual se baseia esta pesquisa. Neste Quadro1 são
apresentadas as questões que devem servir como balizamento para verificar a
sustentabilidade no canteiro em relação apenas ao item “Uso Racional da Água”.
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Quadro 1 – Fontes de referência e posteriores perguntas do instrumento de pesquisa elaborado
LEED

AQUA

BREEAM

CARDOSO e
ARAÚJO (2007)

Selo Casa Azul

BRANDÃO (2011)

Pergunta da lista de verificação
voltada ao canteiro de obra

Captação de água pluvial e cinza
Projeto para águas
Pluviais controlando
a quantidade e
qualidade

Eficiência na
utilização de água e
tecnologias
inovadoras de
tratamento de águas
servidas
Redução do
consumo

Projeto de águas
pluviais para
Escoamento /
tratamento e
impermeabilização;
Os dispositivos de
coleta devem ser
totalmente separados
das instalações de
água potável

Projeto de águas
pluviais

Retenção e
Aproveitamento de
águas pluviais

Plano de
reaproveitamento de
águas pluviais

Tecnologias para águas servidas
Qualidade sanitária da Garantir qualidade Raio mínimo de 2,5 Prever um correto
água;
da água sanitária; Km de distância de
sistema para
Manutenção das
Detecção de
Estações de
esgotamento de águas
instalações
vazamentos de
Tratamento de
servidas da obra;
água e prevenção Esgoto (ETE)
Manutenção periódica
das instalações
Redução do consumo
Instalar medidores de
Controle e redução do Monitoramento do Medição
consumo de água
consumo de água individualizada da
água nas áreas de
vivência, de modo a
potável;
água;
Caixa de descarga da
Dispositivos
conhecer os consumo
bacia sanitária com
economizadorese combater os
capacidade menor ou
sistema de descarga, desperdícios
arejadores, registro,
igual a 6 litros
regulador de vazão
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1- Tem ou terá algum sistema de
captação de água de chuva?
2- Tem ou terá algum sistema de
captação de águas cinzas?
3- As águas captadas (pluviais e/ou
cinzas) são corretamente tratadas
para reúso?
4- Os dispositivos de coleta de
água de chuva são separados das
instalações de água potável?
1- Foi previsto um sistema para
esgotamento de águas servidas
da obra?
2- É realizada manutenção
periódica das instalações de
águas servidas?

Redução de consumo

1- Há conscientização por parte dos
trabalhadores na redução do
consumo de água?
2- São tomadas medidas para
combater os desperdícios de
água?
3- As louças e metais sanitários
têm tecnologias economizadoras
de água?

Ao final da análise e identificação dos itens da lista de verificação é feito um cálculo
para atribuir uma nota ao canteiro pesquisado. A pontuação é calculada por regra de
três, sendo que neste item “Uso Racional da Água”, pode ser conhecida a porcentagem
de pontuação individual de cada subitem e a soma total do item, dessa forma
identificando qual dos três subitens pontuou mais ou menos e a classificação geral do
item.
O Quadro 2 exibe um extrato da lista de verificação para o subitem “Tecnologias para
Águas Servidas” com as opções de respostas que podem ser assinaladas. Procurou-se
elencar as várias possibilidades existentes identificadas na prática e na literatura,
estabelecendo que a ponderação seja de acordo com a não realização da prática (nota 0)
melhorando as características até a melhor pontuação (nota 4).
Quadro 2 – Opção das respostas do subitem “Tecnologias para águas servidas”
Pergunta

Foi previsto um
sistema para
esgotamento de
águas servidas da
obra?

Opções de resposta
0= Nenhum
1= Sim, por tubulações provisórias
2= Sim, apenas banheiro químico com coleta periódica
3= Sim, por fossa séptica
4= Sim, por rede pública definitiva
NA= Não é possível assinalar este critério

O objetivo da lista de verificação das condições de sustentabilidade em canteiros de
obras é apresentar diretrizes de implantação e avaliação da sustentabilidade baseado nas
certificações ambientais e literaturas citadas. Também visa propor um método de
mensuração de aplicação do conceito nas obras a serem pesquisadas. Com isso, esperase também obter uma faixa de classificação do canteiro segundo os aspectos da
sustentabilidade, como no Quadro 3 seguinte.
Quadro 3– Classificação dos canteiros de obras
Níveis

4

Classificação

0

canteiro não sustentável = 0%a 20%

1

canteiro com poucas práticas sustentáveis = 21% a 50%

2

canteiro com bom nível de práticas sustentáveis = 51% a 70%

3

canteiro com ótimo nível de práticas sustentáveis = 71% a 80%

4

canteiro com excelente nível de práticas sustentáveis = 81% a 100%

ESTUDOS DE CASO E RESULTADOS

Os empreendimentos apresentados neste artigo são quatro, denominados Obra A, Obra
B, Obra C e Obra D. Procurou-se restringir a fase dos canteiros estudados, identificando
canteiros que estivessem em fase de estrutura e/ou vedação. O Quadro 4 apresenta as
principais características de cada obra visitada, identificando se é Habitação de Interesse
Social (HIS) ou não.
Foram identificadas várias práticas sustentáveis nestas obras, sendo que algumas
referentes ao Uso Racional da Água podem ser observadas nas Figuras 1 e 2 seguintes.
Na Figura 1 pode-se observar que a Obra A e Obra C possuem sistema adequado de
filtragem, armazenagem e refrigeração de água para consumo dos trabalhadores no
canteiro; a Obra B utiliza nos banheiros dos trabalhadores descargas de corda, que
possui vazão controlada para as descargas dos sanitários evitando o desperdício.
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Quadro 4– Características das obras visitadas
Obras

Cidade/Estado

Sistema Construtivo

HIS

Obra A
Obra B
Obra C
Obra D

Fortaleza/CE
Pindamonhangaba/SP
Fortaleza/CE
Limeira/SP

Alvenaria Estrutural
Alvenaria Estrutural
Pré-moldado em concreto
Concreto Armado

Sim
Não
Sim
Não

Selo de
Certificação
Não
AQUA
Não
AQUA

Figura 1– Práticas sustentáveis das Obras A, B e C

(a) Abastecimento de água
para consumo -Obra A

(b)Caixa de descarga
acionamento por corda- Obra B

(c)Abastecimento de água
para consumo -Obra C

A Obra B utiliza outras duas práticas (Figura 2) que são a aspersão de água no solo com
caminhão-pipa para evitar que a poeira suba com água captada da chuva e uma captação
de água de chuva simples sem tratamento de água para usos não potáveis.
Figura 2– Práticas sustentáveis da Obra B

(a) Caminhão pipa para irrigar canteiro

(b) Coleta de água de chuva por telhado

Na Figura 3, são apresentadas algumas práticas utilizadas no canteiro da Obra D a
respeito do uso racional da água neste local. Na Figura 3 (a) pode ser visto o sistema de
captação de água de chuva por calhas de PVC nas instalações provisórias do canteiro de
obras e o uso dos aparelhos de ar-condicionado, onde a água gotejada é reservada para
limpeza umidificada dos ambientes. As cisternas para armazenagem e tratamento da
água de chuva podem ser vistas na Figura 3 (b), e a torneira com água de reúso para o
lava rodas de veículos e lava bicas de caminhões betoneiras pode ser vista na Figura 3
(c).
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Figura 3– Práticas sustentáveis da Obra D

(a) Captação de água de chuva
por telhado com calhas de PVC

(b) Cisternas para reservar água
de chuva após tratamento

(c) Local para lavagem de rodas
e bicas

Ao final, a lista de verificação foi aplicada nestes canteiros para serem avaliadas as
práticas sustentáveis ocorrentes em cada canteiro. Os resultados percentuais obtidos em
cada subitem podem ser vistos na Figura 4 e na Tabela 1 seguintes.
Figura 4– Gráficos de análise das respostas do item “Uso Racional da Água”

Legenda:
2.1.1 Tem ou terá algum sistema
de captação de água de chuva?
2.1.2 Tem ou terá algum sistema
de captação de águas cinzas?
2.1.3 As águas captadas (pluviais
e/ou cinzas) são corretamente
tratadas para reúso?
2.1.4 Os dispositivos de coleta de
água de chuva são separados das
instalações de água potável?

2.3.1 Há conscientização por parte
dos trabalhadores na redução do
consumo de água?
2.3.2 São tomadas medidas para
combater os desperdícios de água?

2.2.1 Foi previsto um sistema para
esgotamento de águas servidas da obra?
2.2.2 É realizada manutenção periódica
das instalações de águas servidas?

2.3.3 As louças e metais sanitários
têm tecnologias economizadoras de
água?

Tabela 1 – Porcentagem do item/subitens e média
USO RACIONAL DA ÁGUA
Captação de água pluvial e cinza
Tecnologias para águas servidas
Redução do consumo
Média do item por Obra

Obra A

Obra B

Obra C

0%
63%
67%

44%
50%
75%

0%
75%
67%

43%

56%

47%
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Obra D
69%
100%
75%
81%

Ao final da análise da Tabela 1, pode-se verificar a pontuação final para o item “Uso
Racional da Água”. Observa-se que a Obra A tem a pior nota se enquadrando no nível 1
– canteiro com poucas práticas sustentáveis, segundo classificação do Quadro 3; a Obra
C também se enquadraria no nível 1 devido à pontuação de 47%. Em relação à Obra B
com 56% a mesma seria enquadrada no nível 2 – canteiro com bom nível de práticas
sustentáveis, e a Obra D, com a melhor pontuação dos quatro canteiros com 81%,
estaria no nível 4 – canteiro com excelente nível de práticas sustentáveis. Fazendo
comparação com o Quadro 4, verifica-se que as obras B e D, que apresentam
certificação AQUA, alcançaram as maiores notas de acordo com o instrumento proposto
e apresentam melhores práticas de sustentabilidade no uso da água.
5

CONCLUSÃO

Pelos resultados obtidos pode-se avaliar que existem estratégias de uso, reúso e gestão
da água nos canteiros de obras, tendo sido encontradas práticas de sustentabilidade nas
quatro obras visitadas. Apesar das pontuações terem sido baixas em duas obras, destacase que existem iniciativas visando preservar a água, que é um recurso natural esgotável
e que tem sido motivo de grande preocupação atualmente. As melhores pontuações
foram obtidas pelas duas obras que possuem selo de certificação ambiental, que
apresentam requisitos mínimos que devem ser atendidos desde a etapa de execução;
mas, mesmo assim, a Obra B não obteve uma nota adequada à classificação de obra
sustentável.
Destacou-se que nas Obras A e C, que são empreendimentos HIS, as notas foram nulas
no subitem de “Captação de águas pluviais e cinzas”. Acredita-se que poderia haver
iniciativas por parte do contratante, no caso dos governos, para solicitar o uso deste tipo
de prática durante as fases de execução e de ocupação.
Por fim, ressalta-se que ferramentas como a lista de verificação proposta pode servir
como subsídio para a melhoria da implementação da sustentabilidade na construção
civil, e principalmente no canteiro de obras, que é a fase de maior movimentação e
ocorrências durante o processo de construção, e que proporciona benefícios sociais e
econômicos para o empreendimento, além dos ambientais.
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RESUMO
O Sistema Construtivo Cross Laminated Timber ou CLT (madeira laminada cruzada), desenvolvido
primeiramente na Áustria e Alemanha, tem despontado recentemente como uma excelente alternativa para a
construção civil. A região de Telêmaco Borba-PR possui uma indústria de serraria que produz uma grande
quantidade de peças de madeira de baixo valor agregado, como peças de pequeno comprimento de Pinus e peças
provenientes da região da medula do Eucalipto, materiais utilizados na pesquisa. O objetivo deste trabalho é a
análise da qualidade e desempenho de colagem através de testes em corpos de provas, utilizando tábuas de
madeira de reflorestamento, Pinus spp e Eucalipto grandis, previamente classificadas visual e mecanicamente,
para futura utilização em painéis estruturais em CLT. De acordo com os conceitos de pesquisa experimental,
com objetivos exploratórios, foram testados mecanicamente, conforme a norma NBR 7190/97, 72 corpos de
provas representativos de painéis CLT, utilizando os adesivos estruturais Melanina Ureia Formaldeído (MUF) e
Ureia-formaldeido (UF). Estes grupos foram subdivididos e colados com orientação paralela e perpendicular as
fibras, combinando as espécies pinus e eucalipto. A análise dos resultados obtidos nos testes de determinação da
resistência ao cisalhamento longitudinal da colagem entre o pinus e o eucalipto e entre as mesmas espécies,
apontou melhor desempenho para o adesivo MUF, nas colagens no sentido paralelo as fibras para a combinação
pinus/pinus.
Palavras-chave: madeira de reflorestamento, Cross Laminated Timber, colagem de madeira, construção em
madeira, estruturas de madeira de reflorestamento.

ABSTRACT
The Cross Laminated Timber Construction System or CLT (cross laminated timber), first developed in Austria
and Germany, has recently emerged as an excellent alternative for construction. The Telêmaco Borba-PR
industry has a sawmill that produces a lot of pieces of wood of low value, such as pieces of short lengths of pine
and pieces from the bone marrow of Eucalyptus, materials used in the research area. The objective of this study
is to examine the quality and performance bonding through tests on test samples using wooden planks
reforestation, Pinus spp and Eucalyptus grandis, previously classified visually and mechanically, for future use
in structural panels in CLT. According to the concepts of experimental research with exploratory objectives
were tested mechanically, according to NBR 7190/97, 72 specimens of representative evidence of CLT panels
using structural adhesives Melamine Urea Formaldehyde (MUF) and Urea-formaldehyde (UF). These groups
were subdivided and bonded with parallel and perpendicular fibers, combining pine and eucalyptus species. The
results obtained in the tests for determining the resistance to longitudinal shear bonding between the pine and
eucalyptus trees and between the same species, showed better performance for the MUF adhesive, the collages
in the direction parallel to the fibers pine / pine combination.
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Keywords: plantation wood Cross Laminated Timber, wood adhesive, timber construction, timber structures
reforestation.

1 INTRODUÇÃO
A madeira de reflorestamento pinus e eucalipto como matéria prima para construção civil,
normalmente é sub utilizada no Brasil, destinada principalmente como formas temporárias
para estruturas de concreto como vigas, lajes e como escoras. Quando se trata de medula de
eucalipto e peças resultantes dos cortes de pinus, com comprimentos menores que 120 cm, a
destinação para construção civil é praticamente inexistente. Este fato deve-se principalmente à
baixa densidade, característica da medula, parte central das toras, tornando este produto,
assim como os recortes de pinus, matéria prima destinada a se transformar em carvão e lenha.
Portanto, a possibilidade do aproveitamento deste material, medula de eucalipto e recortes de
pinus na construção civil é uma forma de baixar custos de produção e agregar valor a esta
matéria prima.
O sistema construtivo em madeira, Cross Laminated Timber (CLT) é composto por tábuas
coladas em camadas transversais, formando uma placa maciça com características estruturais.
Inicialmente desenvolvido na Áustria e Alemanha, na década de 1990, estes painéis têm sido
empregados em vários tipos de construções, comerciais e residenciais, com estudos para
utilização inclusive em edifícios altos. O CLT pode ser utilizado em construções de forma
exclusiva, como estrutura e vedação, bem como em combinação com outros métodos
construtivos como concreto e aço, principalmente em prédios de mais de 2 pavimentos.
Segundo RIVERA (2012), tradicionalmente os sistemas de madeira maciça têm usado fibras
de madeira orientadas em uma única direção, tanto em aplicações verticais como horizontais.
A característica principal dos painéis de CLT é o bom desempenho estrutural em todas as
direções, podendo ser considerado como elementos isotrópicos estruturais, pois são
construídos por camadas sobrepostas de peças de madeira em direções transversais com o
objetivo de aumentar a rigidez e estabilidade. A espessura do painel pode ser de 3 a 10
camadas, como ilustra a figura 1.
Figura 1. Configuração das camadas dos painéis de CLT.

Fonte: FPInnovation (2011) CLT Handbook

Os painéis podem ser formados com tipos de espécies de madeira diferentes, que podem
alterar a sua resistência, aumentando ou diminuindo dependendo das características das
espécies. De acordo com a norma ANSI/APA PRG 320 (2011) que regulamenta o CLT nos
Estados Unidos, para evitar diferenças nas propriedades físicas e mecânicas da madeira
serrada, quando houver combinações de madeira, cada espécie deve ocupar uma camada
diferente. A mesma norma estipula uma classificação das espécies disponíveis nos EUA
através das resistências físicas e mecânicas, como tensão, flexão, compressão e cisalhamento.
Outro fator que altera a resistência é o tipo de adesivo utilizado na fabricação dos painéis, que
de acordo com FPINNOVATIONS (2011) é o segundo componente mais importante do
sistema construtivo CLT. Os adesivos utilizados com mais sucesso no CLT são do tipo
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Fenólico: Fenol-resorcinol-formaldeído, Emulsão Polímero Isocianato (EPI) e os Poliuretanos
(PUR), no entanto estes adesivos apresentam um custo elevado. Os adesivos estruturais
melanina-ureia-formaldeído (MUF) e uréia-formaldeido (UF), por apresentarem menor custo
comercial, tornam-se opções viáveis para fabricação de painéis CLT.
De acordo com VITAL et al (2006) dentre as teorias que explicam o fenômeno da adesão,
destacam-se a teoria do enganchamento mecânico e da adsorção. Na primeira teoria a
penetração do adesivo num substrato poroso leva a formação de ganchos que se prendem nas
comadas superficiais da madeira. Segundo a teoria da adsorção a adesão é resultante do
contato molecular entre os dois materiais que desenvolvem forças de atração superficiais.
Alguns aspectos interferem no processo de colagem como a variabilidade na densidade e
porosidade entre os lenhos iniciais e tardios, cerne e alburno, além da presença de extrativos
nas cavidades dos elementos anatômicos. A densidade na madeira indica a quantidade
aproximada de espaços vazios disponíveis para receber líquidos, como os adesivos, sendo
assim, quanto menor a densidade, maior a permeabilidade na estrutura da madeira formando
uma ligação interfacial mais forte entre o adesivo e a madeira (VITAL et al 2006).
O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade da colagem entre as madeiras de
eucalipto e Pinus, provenientes da região da medula, utilizando-se dois adesivos, melaninaureia-formaldeído (MUF) e ureia-formaldeído (UF), em corpos de prova colados em planos
paralelos e perpendiculares às fibras.
2 MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Estruturas do Centro de Tecnologia e
Urbanismo da Universidade Estadual de Londrina-Pr. Os corpos de prova para o estudo,
foram extraídos de tábuas de madeira serradas das espécies de reflorestamento Pinus spp e
Eucalipto grandis, (Tecnomade), provenientes das serrarias da cidade de Telêmaco Borba no
Paraná um dos principais produtores de madeira e produtos florestais do estado. A produção
da região, se destina na sua maior parte para fabricação de papel e celulose, como cita
MOURA et al.(2013).As peças analisadas de medula de Eucalipto são consideradas rejeitos
por estas serrarias, pois tem baixo valor comercial, assim como as tabuas de pinus com
comprimento abaixo de 120 cm.
Todas as tabuas de medula de eucalipto e pinus foram analisadas visual e mecanicamente,
obtendo-se valores de densidade, umidade, Módulo de elasticidade estático e Módulo de
elasticidade dinâmico, através de ultrassom. A classificação visual permite estabelecerem-se
classes de resistência para o pinus, de acordo com a norma NBR 11700 (1990) e a norma
ASTM D245-93.
De acordo com a norma NBR 9487-86 (1986) de classificação de madeira serrada de folhosas,
a medula é um defeito considerado inadmissível em qualquer uma das quatro classes, portanto
como todas as peças analisadas são compostas em sua maioria por medula, não seria possível
sua utilização estrutural. No entanto, tendo como objetivo de agregar valor a estas peças,
consideradas rejeitos nas serrarias, e na pretensão de que o impacto deste defeito seja
pulverizado na composição de painéis de CLT, as peças foram incluídas no estudo.
Os corpos de prova foram confeccionados livres de defeitos, de acordo com as normas ASTM
D 905- 2008 e a NBR 7190-96, com valor de densidade médio de 0,60 g/cm³ para o eucalipto
e 0,61 g/cm³ para o pinus. Os valores obtidos de MOE estático para o eucalipto foi de
8.342,55 Mpa e de 11.142,14 Mpa para o pinus. As tabuas, tanto de pinus como de eucalipto
foram secas em estufa e apresentaram teor de umidade com média de 12%.
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Para confecção dos corpos de prova, as tabuas de pinus e eucalipto, passaram por um
processo de aplainamento, para eliminar partículas na superfície da peça e possibilitar a
abertura dos poros da madeira, facilitando o processo de penetração do adesivo.
Figura 2. Corpo de prova para a realização do ensaio de cisalhamento da linha de cola
(dimensões em mm).

Fonte: ASTM D-905 (ASTM 2008)

Foram elaborados 72 corpos de prova para testes de cisalhamento na linha de cola, dos quais,
36 utilizaram o adesivo estrutural melanina-uréia-formaldeído (MUF), cedido pela empresa
Akzonobel e os demais corpos de prova confeccionados com o adesivo estrutural uréiaformaldeído (UF). Além do comparativo entre os adesivos, outro objetivo do estudo é
comparar a resistência ao cisalhamento na linha de cola relacionado a direção das fibras e a
combinação de espécies como mostra o quadro 1. Serão três grupos diferentes com a
combinação de espécies da seguinte forma: pinus/pinus, eucalipto/pinus e eucalipto/eucalipto.
Cada grupo será composto de 12 corpos de prova, sendo 6 colados na direção perpendicular
às fibras e 6 na direção paralela, com dois tipos de adesivos, MUF e UF.
Figura 2. Orientação das fibras dos corpos de prova para a realização do ensaio de
cisalhamento da linha de cola.

Fonte: Autores.

O adesivo melanina-ureia-formaldeído (MUF) utilizado em colagens estruturais tem
características semelhantes aos do fenol formaldeído, também um bi-componente. A
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gramatura recomendada é de 400 g/m² e o tempo de assemblagem é de 50 min a 30ºC e de
150 minutos a 15ºC. O tempo para prensagem e secagem deve variar de 3 a 10 horas
dependendo da temperatura ambiente. A preparação dos corpos de prova com o adesivo
MUF, foi realizada utilizando-se para cada 100 partes da resina, 20 partes do catalizador,
aplicados com auxilio de uma espátula de silicone. Os corpos de prova foram prensados a
frio, com pressão de 0,7 Mpa por um período de 6 horas, conforme recomendações do
fabricante.
A preparação do adesivo Uréia-formaldeido, segundo orientações do fabricante, foi a
seguinte: 100 partes de adesivo, 20 partes de água, 7 partes de catalizador preparado
endurecedor HLE-30 e 20 partes de extensor a base de farinha de trigo. Para melhor
visualização e análise da falha na linha de cola, foi adicionado corante (anilina) verde na
composição, conforme figura 3. Assim como na aplicação do MUF, a gramatura do adesivo
UF foi de 400 g/m², com auxilio de uma espátula de silicone. Ainda segundo recomendações
do fabricante, os corpos de prova foram prensados a frio com pressão de 1,2 Mpa por um
período de 6 horas.
Figura 3. Preparação do adesivo Ureia-formaldeído com adição de corante.

Fonte: Autores

As juntas coladas foram testadas segundo a norma ASTM D-905 (ASTM 2008), por
cisalhamento na compressão, como demonstra a figura 4.
Figura 4. Teste de cisalhamento.

Fonte: Autores
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Seguindo as recomendações da literatura, (LOBÃO et al. 2006), após a ruptura, o percentual
de falha na madeira das partes do corpo-de-prova foram avaliados com o uso de lâminas
transparentes, previamente quadriculadas, e com dimensões que atendessem a variabilidade
observada para as dimensões dos corpos de prova. O quadriculado das lâminas dividiu o
plano cisalhado em 25 partes, de modo que cada quadrícula representasse 4% da área em
análise. Considerou-se como falha na madeira a fratura profunda, com o arrancamento de
partes de madeira, assim como a falha rasa com presença visível de fibras na superfície da
ruptura. Após testes de ruptura, 10 corpos de prova, escolhidos aleatoriamente para o processo
de secagem em estufa a 60º C por um período de 24 horas, para determinação da porcentagem
de umidade.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados dos ensaios de ruptura nos corpos de prova colados no plano paralelo às fibras
são mostrados no quadro 1.
Quadro 1- Resultados de valores de ruptura obtidos nos testes de cisalhamento dos corpos de
prova colados no plano paralelo às fibras.
Adesivo
MPa
pinus /pinus
eucalipto / eucalipto
pinus / eucalipto
MUF
Valor máximo
24,99
24,09
21,42

UF

Valor mínimo

16,06

14,28

18,74

Valor médio

21,77

16,93

19,28

Desvio padrão

2,84

3,29

1,36

CV %

13,04

19,41

7,05

Valor máximo

23,02

14,99

15,88

Valor mínimo

15,88

6,07

6,25

.Valor médio

18,92

8,71

12,14

Desvio padrão

3,08

3,23

3,51

CV%

16,29

37,05

28,93

Fonte: Autores.

O quadro 1 indica que os corpos de prova colados com o adesivo Melanina-UreiaFormaldeído (MUF) apresentaram valores superiores, em relação ao adesivo Ureiaformaldeído (UF), nos planos de colagem paralelos às fibras. Os maiores valores foram
resultantes da colagem do pinus com pinus no plano paralelo as fibras com o adesivo MUF,
15% superior ao valor médio obtido com o adesivo UF para os corpos de prova de mesma
configuração. Nos corpos de prova eucalipto/eucalipto, houve uma diferença de 51% entre os
resultados obtidos nas colagens com adesivo MUF e UF, para os corpos de prova
pinus/eucalipto, com o adesivo MUF observou-se valor superior 37% em relação ao adesivo
UF.
Houve uma diferença maior entre os coeficientes de variação (CV%) para os resultados
obtidos nos corpos de prova eucalipto/eucalipto e pinus/eucalipto elaborados com o adesivo
UF, em relação aos corpos de prova elaborados com MUF. Para os corpos de prova
pinus/pinus, os resultados obtidos foram próximos para os dois adesivos testados, no entanto,
maiores para o adesivo MUF, o que pode indicar uma melhor absorção dos adesivos pela
madeira pinus em relação ao eucalipto.
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Os resultados dos ensaios de ruptura nos corpos de prova colados no plano perpendiculares às
fibras são mostrados no quadro 2.
Quadro 2- Resultados de valores de ruptura obtidos nos testes de cisalhamento dos corpos de
prova colados no plano perpendicular às fibras.
Adesivo
MPa
pinus /pinus
eucalipto / eucalipto
pinus / eucalipto
MUF

UF

Valor máximo

7,14

5,71

6,07

Valor mínimo

5,53

3,75

4,28

Valor médio

6,31

4,52

5,29

Desvio padrão

0,51

0,61

0,61

CV %

8,08

13,42

11,47

Valor máximo

6,96

4,82

6,43

Valor mínimo

3,57

2,14

4,46

.Valor médio

5,29

3,24

5,53

Desvio padrão

1,16

0,85

0,64

CV%

22,01

26,11

11,49

Fonte: Autores.

O quadro 2 mostra que os valores encontrados para os corpos de prova confeccionados no
plano perpendicular às fibras variaram 51% entre o maior e o menor valor, utilizando-se os
adesivos MUF e UF, similar a variação encontradas na colagem dos corpos de prova no
sentido paralelo às fibras.
Os menores valores obtidos foram resultantes nos grupos de corpos de prova da composição
eucalipto com eucalipto, colados no plano perpendicular às fibras com adesivo UF. Corpos de
prova colados com adesivo MUF apresentaram valores médios superiores aos colados com
UF variando de 12% a 46%, tanto para colagens no plano paralelo às fibras como para a
colagem perpendicular às fibras. Somente no grupo de colagem entre o pinus e eucalipto no
plano perpendicular às fibras, o adesivo UF obteve valores médios 5% superiores ao adesivo
MUF. Assim como no resultado das colagens paralelas às fibras, observou-se para os corpos
de prova com madeira pinus resultados superiores para os dois adesivos em relação as
composições com eucalipto.
As maiores diferenças entre os resultados médios obtidos foram entre os planos de colagens.
A direção paralela às fibras atingiu valores médios superiores, entre 53% a 72% em
comparação aos grupos de corpos de prova colados no plano perpendicular às fibras, como
demonstram os quadros 1 e 2. Resultados obtidos por LOBÃO et. al (2006), na comparação
entre valores médios de colagem em madeiras com as fibras no sentido perpendicular e
paralelo aos esforços foram 41% maior para o plano colado paralelo às fibras.
O quadro 3 apresenta os resultados observados após analise visual dos corpos de prova
rompidos no teste de cisalhamento.

3394

Quadro 3- Resultados de valores de ruptura obtidos nos testes de cisalhamento dos corpos de
prova colados no plano perpendicular às fibras.

Plano de colagem

Combinação
espécie

Paralelo

pinus/pinus

de Adesivo MUF

Fratura Profunda 50%
e Fratura Rasa 50%
Fratura Profunda 65%
e Fratura Rasa 35%

eucalipto/eucalipto

pinus/eucalipto

Perpendicular

Fratura
Profunda
(Eucalipto) 88% e
Fratura
Rasa
(Eucalipto) 12%
Fratura Rasa 95%
falha na linha de cola
5%
Fratura Profunda 13%
Fratura Rasa 53% e
34% falha na linha de
cola
Fratura
profunda
(Eucalipto) 38% e
Fratura
Rasa
(Eucalipto) 62%

pinus/pinus

eucalipto/eucalipto

pinus/eucalipto

Adesivo UF

Fratura Profunda 45%
e Fratura Rasa 55%
Fratura
Profunda
36%, Fratura Rasa
53% e falha na linha
de cola 11%
Fratura Profunda 20%
e
Rasa
20%
(Eucalipto) 60% falha
na linha de cola
Fratura Rasa 42% e
falha na linha de cola
68%
Fratura Rasa 5% e
falha na linha de cola
95%
Fratura
Profunda
(Eucalipto)
15%,
Fratura
Rasa
(Eucalipto)
10%
Fratura Rasa (Pinus)
12% e falha na linha
de cola 63%

Fonte: Autores.

A análise visual da ruptura foi realizado de acordo com LOBÃO et. al (2006), após ensaio de
ruptura, tanto a fratura profunda como a rasa, assim como a falha na linha de cola. Observouse que, tanto o adesivo MUF como o adesivo UF obtiveram maiores índices de fratura
profunda com arrancamento de partes da madeira, principalmente nos planos de colagem
paralelo às fibras. Os resultados obtidos para as colagens no plano perpendicular às fibras
foram os menos satisfatórios, com fratura rasa na madeira para os corpos de prova
confeccionados com MUF e falha na linha de cola para os grupos eucalipto/eucalipto e
pinus/eucalipto colados com o adesivo UF, como mostram as figuras 6 e 7. Estes resultados
indicam a maior resistência na linha de cola e absorção pela madeira do adesivo MUF, em
comparação com a UF, como demostram as figuras 4 e 5.
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Figuras 4 e 5 – Corpos de prova com adesivo MUF

Pinus

Eucalipto
Eucalipto

Pinus

Fonte: autores

Figuras 6 e 7 – Corpos de prova com adesivo UF

Eucalipto
Pinus
Fonte: autores

A colagem de espécies diferentes, pinus e eucalipto, em todos os corpos de prova, com os
dois adesivos, resultaram em fraturas rasas e profundas na madeira de eucalipto, tanto no
plano paralelo como no perpendicular às fibras. No entanto, a ocorrência de falha na linha de
cola foi observada somente para os corpos de prova de pinus/eucalipto elaborados com o
adesivo UF. Estas observações se alinham com as da literatura (LOBÃO et. al 2006), que
reporta que elevadas porcentagem de falha na madeira indicam boa qualidade de adesão, no
caso deste estudo, a madeira pinus.
4 CONCLUSÕES
Através do estudo realizado em corpos de prova confeccionados com Pinus e Eucalipto,
colados com adesivos MUF e UF em planos paralelos e perpendiculares às fibras da madeira,
os resultados observados foram que o adesivo MUF mostrou-se melhor desempenho em
relação ao adesivo UF, nos planos de colagem considerados, paralelo e perpendicular às
fibras. Os resultados obtidos neste trabalho mostraram coerência entre aqueles encontrados
na literatura o que em hipótese era esperado, tendo em vista estudos que demonstram baixa
resistência em lenho juvenil e peças oriundas da área central da tora, neste caso, a medula do
eucalipto analisada.
Os valores de cisalhamento nos corpos de prova mostraram que a influência da direção do
plano de colagem foi mais importante do que o tipo de adesivo utilizado. Este resultado fica
evidente comparando-se os valores médios de todos os grupos de corpos de prova
pinus/pinus, eucalipto/eucalipto e pinus/eucalipto, colados nos planos paralelos e colados no
plano perpendicular às fibras da madeira. A comparação dos valores obtidos nos testes de
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cisalhamento comprovaram a superioridade do MUF em relação à UF, na ordem de 12% a
46%.
O adesivo MUF mostrou melhor qualidade de adesão também a partir da análise visual das
fraturas nos corpos de prova para todos os grupos analisados. Houve maiores fraturas rasas e
falha na linha de cola, principalmente nas composições de corpos de prova com eucalipto
utilizando o adesivo UF, o que corrobora a hipótese de uma maior absorção pela madeira com
maior porosidade, no caso o pinus. Quanto às falhas na linha de cola, maiores índices foram
obtidos nos corpos de prova com UF, principalmente nos grupos eucalipto/eucalipto colados
no plano perpendicular às fibras. Neste mesmo grupo, corpos de prova colados com MUF,
apresentaram fraturas rasas, evidenciando uma melhor penetração do adesivo MUF em
relação ao adesivo UF.
Os dois adesivos utilizados MUF e UF tem valores comerciais próximos, portanto como os
resultados obtidos mostraram maior qualidade nas juntas coladas utilizando o adesivo MUF,
conclui-se que, para produção de painéis CLT, para o adesivo MUF observou-se maior custobenefício em relação ao adesivo UF.
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RESUMO
Tendo em vista que grande parte das moradias brasileiras apresenta coberturas inadequadas, com
componentes em madeira geralmente provenientes de florestas nativas e processo construtivo artesanal
(decorrente de déficit de mão de obra qualificada para incorporação da pré-fabricação), atualmente tem-se
grande necessidade de desenvolvimento de novos sistemas construtivos com uso de madeira de florestas
plantadas, a fim de viabilizar seu uso em estruturas e agregar valor a esta matéria prima com grande
disponibilidade no mercado. O Pinusbr spp apresenta grande quantidade de defeitos naturais e para sua
utilização em estruturas é necessário sua classificação. A proposta da pesquisa, na qual este trabalho está
inserido, é a utilização de madeira serrada Pinus spp no sistema caibro treliçado em MLP (Madeira
laminada pregada), a fim de possibilitar o uso de peças de menor comprimento e seção transversal. Em
uma primeira etapa da pesquisa, dedicada ao desenvolvimento do produto, foram ensaiados dois tipos de
caibros treliçados. Observaram-se melhorias de desempenho, do primeiro para o segundo protótipo e
detectou-se que o maior gargalo encontra-se nas emendas das barras tracionadas em MLP. Desta forma,
este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise dos resultados de ensaios experimentais das
emendas das vigas em MLP localizadas no banzo inferior da tesoura, local mais solicitado à tração.
Foram ensaiados 07 modelos para cada variação de pino metálico, sendo elas, prego liso, prego liso com
ponta dobrada e prego tipo ardox, totalizando 21 modelos. Esses resultados terão grande relevância para
as próximas etapas da pesquisa, que compreendem a análise experimental do sistema caibro treliçado em
MLP e, consequentemente a otimização estrutural.
Palavras Chave: Pinus spp, MPL (madeira laminada pregada), caibro treliçado, pré-fabricação.

ABSTRACT
Considering that most Brazilian houses have inadequate roof structure , usually with wood components
from native forests and handmade construction process ( implications of shortage of skilled labor and of
not incorporating prefabricated systems) , there is nowadays a great need for development of new
building systems using wood from planted forests in order to enable their use in structures and add value
to this raw material that now is of great availability in the market . Pinus spp presents lots of natural
defects and for structural use classification is necessary. The objective of this research, from which this
paper is a part, is to enable the use of smaller cross sections and lengths of Pinus spp in nailed laminated
truss rafter system. In a first stage of the research, dedicated to product development, so far two types of
trussed rafters were tested. It was observed performance improvements from the first to the second
prototype, and it was found that currently the biggest issue to be addressed is the butt joint under tensile
stresses. This paper aims to present an experimental analysis of the nailed laminated timber beams butt
joints located on bottom chord of the trusses, where the tension stresses are the highest. Three variations
of metal pins were tested, common nail, common nail with bent tip and ardox nail. Seven specimens of
each variation were tested totaling 21 specimens. These results are of great relevance for the next steps of
the research which include the experimental analysis of truss rafter system in MLP and hence the
structural optimization.
Keywords: Pine wood, Nail laminated timber, trussed rafter, prefabrication.
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1 INTRODUÇÃO
Ao considerar as circustâncias sociais do déficit habitacional brasileiro e a precariedade
das condições de moradia na atualidade, verifica-se que existe um vasto campo de
pesquisa para investigação da fabricação e utilização de sistemas construtivos préfabricados, com madeira de plantios florestais, sobretudo para a habitação de interesse
social. Com efeito, no setor da construção civil tem se evidenciado cada vez mais o
caráter de imprescindibilidade do desenvolvimento de produtos e processos que
promovam a redução de custos e melhoria da qualidade dos sistemas construtivos e das
habitações em geral.
Segundo DAMIANO e SALES (2004), a forma de se executar um telhado no Brasil, no
século 20, permancece ainda hoje inalterada, cristalizada em costumes de comércio,
consumo e carpintaria, baseados em tradições de execução que passam de pai para filho,
habituados ao uso de exageradas bitolas das poucas espécies ainda existentes de
madeiras conhecidas (de alta qualidade) e comumente utilizadas.
As madeiras de reflorestamento ocupam espaço cada vez maior no mercado, em virtude
de seu crescimento rápido e também devido à escassez crescente da madeira nativa, que
tem se tornando mais onerosa e menos disponível. Em razão disso, deve-se reunir
esforços e aprimorar os estudos no sentido de agregar valor à madeira de
reflorestamento, aumentar sua área plantada, fomentar a construção em madeira,
contribuindo, dentre outras coisas, para a diminuição da emissão de dióxido de carbono
na atmosfera, mitigando os problemas ambientais, sociais e econômicos com uma
maneira mais eficaz (BRITO et. al, 2010).
A MLP - madeira laminada pregada consiste na justaposição de camadas de tábuas
através da utilização de pregos como elementos de ligação para a união das peças de
madeira. O emprego de peças compostas de madeira formadas pela união de peças de
dimensões comerciais vem alcançando importância no setor de estruturas de madeira do
Brasil, principalmente devido à gradativa escassez de peças de grandes dimensões. As
peças compostas de madeira serrada solidarizadas continuamente por pregos possuem
vasta aplicação como material estrutural e apresentam como principais vantagens a
facilidade e o baixo custo de produção (GÓES & DIAS 2005).
O sistema de cobertura em caibro treliçado ainda é pouco conhecido no Brasil, porém
muito difundido em outros países. A principal característica desse sistema revela-se na
eliminação das terças e tesouras tradicionais e adoção de caibros na forma treliçada, fato
que deu origem ao nome do sistema. A trama é formada apenas pelas ripas, as quais
participam do sistema de contraventamento das tesouras, que constituem a estrutura de
apoio. São espaçadas entre si geralmente de 100 cm e permitem que as edificações
venham a ter vãos que variam de 6 a 12 metros. Os grandes vãos são possíveis devido à
grande quantidade de tesouras, distribuindo melhor os esforços atuantes entre os demais
elementos estruturais. (VALLE, 2011).
Verifica-se que, nas estruturas pré-fabricadas, as ligações são de extrema importância.
De acordo com DUARTE (2004), elas viabilizam o transporte das peças, permitem sua
união, sendo responsáveis pela continuidade e pelo comportamento global das
construções, além de serem a causa da maioria dos problemas e falhas estruturais.
Entre os elementos estruturais de madeira, existem basicamente três tipos de ligações:
ligações por contato, que são formadas apenas pelo contato entre as peças de madeira;
ligações coladas, fabricadas a partir da união entre peças de madeira pela ação de um
adesivo colocado entre elas, e; ligações mecânicas, em que há penetração do elemento
de ligação nas peças de madeira. O estudo sobre o comportamento dessas ligações é
importante pois permite identificar seus problemas e apontar as soluções, sendo possível
melhorar a capacidade de carga, sua rigidez e ductilidade. Como resultado destes
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estudos, tem-se uma evolução ou mesmo a criação de novos arranjos e/ou elementos de
ligações (DUARTE, 2004).
No processo de ruptura das ligações mecânicas entre as peças de madeira utilizando
pinos e solicitadas a carregamentos monotônicos, HALLER (1998) descreve em quatro
fases o comportamento destas ligações: 1- Deslocamentos sem transferência de carga
devido aos erros de fabricação; 2- Fase elástica, com comportamento elástico linear da
madeira e do pino; 3- Fase plástica, com deslocamentos irreversíveis devido ao
escoamento do pino ou fissuras na madeira, e; 4- Ruptura completa da ligação. A partir
desta identificação são propostas mudanças nas ligações com o objetivo de corrigir estas
falhas.
Como a madeira é um material frágil na tração, as ligações tendem a apresentar este
mesmo comportamento se a ruptura acontecer na madeira. De acordo com HALLER
(1998), a única forma de aumentar a ductilidade das ligações em estruturas de madeira
consiste na utilização de elementos de ligação mecânica que permitam a formação de
rótulas plásticas antes da ruptura.
Com relação a ductilidade das estruturas de madeira, quando as ligações são muito
resistentes e rígidas, SMITH E FOLIENTE (2002) afirmaram que a ruptura nessas
peças tende a acontecer de forma brusca e não desejada. Diante disso, as ligações devem
ser escolhidas e projetadas, a fim de que atuem como fator responsável pela ductilidade
das estruturas e não visando apenas a transmissão dos esforços solicitantes com elevada
resistência e rigidez. Com efeito, a ductilidade das ligações é caracterizada pelo
comportamento da curva de tensão deformação. Um comportamento dúctil para as
ligações só é possível quando a ruptura ocorre depois de elevadas deformações plásticas
dos elementos de ligação.
Os elementos usados nas ligações mecânicas são divididos em 02 grupos, os elementos
tipo pinos e os conectores. Os pregos são os pinos mais comuns e podem ser
encontrados no mercado em várias formas, tipos e tamanhos. Eles podem ser fabricados
com uma, duas cabeças e até mesmo sem cabeça. O fuste dos pregos pode ser de seção
circular (prego comum), quadrada (prego de marinheiro) ou trabalhada mecanicamente
dando origem a fustes aneladas (prego anelar) ou helicoidais (prego ardox). Eles podem
ser revestidos com o objetivo de aumentar sua resistência à oxidação ou à carga axial
(DUARTE, 2004).
Para propor um sistema alternativo de cobertura em madeira, com fundamento em
critérios de racionalização da construção, é importante levar em consideração um
método de dimensionamento eficiente. Nesse aspecto, podem ser mencionadas as
recomendações da norma NBR 7190-97 (Projeto de Estruturas de Madeira), baseadas no
método dos estados limites. Além de estados limites últimos relacionados à resistência
dos materiais, a norma prevê a restrição de deslocamentos, o que previne o
comprometimento estético e o mau funcionamento de equipamentos e instalações,
evitando danos aos materiais de acabamento ou às partes não estruturais da construção
(CALIL JR. et al., 2003).
Segundo WOOD HANDBOOK (1999), os pregos podem resistir à carga transversal, à
carga axial ou uma combinação das duas. Nas ligações pregadas, desde que grandes
deslocamentos não sejam tolerados na ligação, a influência da resistência à carga axial
na resistência à carga transversal pode ser desconsiderada. Nos pregos anelares e ardox,
que possuem os fustes trabalhados mecanicamente, há um aumento na superfície de
contato entre o prego e a madeira sem que haja um aumento no peso do prego. A
resistência à carga axial desses pregos é sempre maior que a dos pregos comuns de
mesmo diâmetro. A norma européia EUROCODE 5 (2004) denomina esse
comportamento das ligações por pinos metálicos de efeito corda (rope effect). Ao
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contrário da norma européia, a norma brasileira não considera o efeito corda na
determinação da resistência das ligações pregadas.
No processo experimental de utilização de madeira serrada Pinus spp no sistema caibro
treliçado em MLP (Madeira laminada pregada), em pesquisa prévia desenvolvida no
departamento da Universidade Estadual de Londrina (artigo sendo publicado nesse
mesmo evento) foram ensaiados 02 exemplares, sendo que o primeiro apresentou
ruptura com carregamento de 7,07 kN, devido a uma fragilidade na ligação entre perna e
linha. Ensaios dessa ligação foram realizados e aplicados no segundo exemplar, que
obteve melhorias com carregamento de ruptura da estrutura de 13,6 kN, cuja ruptura
ocorreu em uma das emendas da barra tracionada. Em vista disso, este trabalho tem
como objetivo principal a análise do desempenho das emendas de viga em MLP de
Pinus spp, quando submetidas à tração, utilizando 03 composições diferentes de pinos
metálicos. Esses resultados contribuirão para a escolha do prego adequado a ser
utilizado posteriormente no ensaio do sistema caibro treliçado em MLP.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
A madeira utilizada no ensaio foram pranchas já secas de Pinus spp, com umidade em
média de 12%, que possuíam dimensões médias de 4 cm de espessura, 28 cm de largura
e 300 cm de comprimento. As pranchas foram desdobradas em quatro tábuas. As peças
foram primeiramente classificadas visualmente com o auxílio de um Manual de
classificação visual de peças estruturais de madeira tipo Pinus spp publicado em artigo e
livro (MOURA et al., 2012), elaborado de acordo com a norma brasileira NBR 1170090 e as regras de classificação visual americanas do SPIB (Southern Pine Inspection
Bureau) e da norma ASTM D245-93.
Para a determinação dos módulos de elasticidade efetivos das peças de Pinus spp foram
adotados os procedimentos recomendados no Anexo B da NBR 7190-97. O lote de
Pinus spp utilizado na presente pesquisa foi classificado como C25.
Os modelos foram confeccionados com madeira de dimensões estruturais, a fim de
aproximar o experimento às estruturas realizadas na prática. Foram usados pregos
18x36 de 02 tipos, liso e ardox. Cada modelo apresenta dimensão final de
06cmx14cmx150cm, formado por uma composição de 05 peças de 02 cm de espessura,
14cm de largura e comprimento variado, 65cm e 85cm nas camadas externas e 150cm
na camada interna (peça inteira), conforme ilustrado na Figura 1. Os pregos que fazem a
conexão das lâminas de madeira estão dispostos a 02 cm da borda e 05 cm entre eles e
as emendas, seguindo as recomendações mínimas de espaçamentos em ligações com
pinos especificados na NBR 7190-97. São 09 pregos entre as emendas espaçadas de 20
cm (palmo do carpinteiro), e 12 pregos de cada lado, totalizando 33 pregos por modelo.
Figura 1. Detalhe do modelo

Fonte: Autores
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Foram organizados 03 grupos de modelos usando pregos com as três seguintes
variações: prego liso, liso com ponta dobrada e prego ardox. Os grupos foram nomeados
como PA para o prego liso, PB para o prego liso com ponta dobrada e PC para o tipo
ardox. Foram designados 01 modelo gêmeo e 06 modelos para cada grupo, conforme
recomendações do Anexo B da NBR 7190-97), totalizando 21 modelos.
Após cortadas nos comprimentos 65cm, 85cm e 150cm, as peças foram organizadas em
grupos com módulos de elasticidade (MOE) similares. Foi realizada a pré-furação de
acordo com a norma NBR 7190-97, que especifica para as coníferas broca com
diâmetro mínimo de 0,85 def, sendo def o diâmetro efetivo medido nos pinos a serem
utilizados, em milímetros. Para este procedimento foi elaborado um gabarito de modo a
agilizar o processo (Figura 2).
Figura 2. Fotos do gabarito, pré-furação e pregação dos modelos.

Fonte: Autores

Para o ensaio da tração dos modelos, foi desenvolvido um aparato, cujo principal
cuidado foi manter as extremidades mais resistentes de modo a garantir a ruptura no
trecho central. No projeto do aparato, levou-se em consideração economia e as
condições existentes no laboratório.
Tanto para os conectores metálicos quanto para as garras que fixam o modelo, foram
especificadas chapas de ¼”. Eles se conectam às peças de madeira (barras inclinadas e
modelo) através de parafusos de ½”. Para a rótula nas ligações e conexão das peças
metálicas, utilizaram-se pinos de aço com diâmetro de 1½” e, para o deslizamento do
apoio na base, utilizaram-se rolamentos. (Figura 3)
Figura 3. Detalhe do aparato para realização do ensaio a tração.

Fonte: Autores

Depois de confeccionadas as peças metálicas, o aparato foi montado no laboratório de
modelos da Universidade. (Figura 4)
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Figura 4. Fotos das peças do aparato – rolamentos e conectores metálicos.

Fonte: Autores

A aplicação da carga foi feita com auxílio de um pórtico metálico com cilindro de
atuação hidráulico. O carregamento foi registrado por célula de carga de 10 tf. Na
sequência de instalação do aparato, foi regulada a altura da célula de carga, conforme
apresentado na Figura 5. Utilizou-se para a aquisição de dados, o sistema computacional
Lynx.
Figura 5. Fotos da célula de carga, pórtico metálico e montagem do aparato.

Fonte: Autores

O ensaio foi realizado conforme procedimentos do anexo C da NBR 7190-97 que, para
a determinação da rigidez, a resistência da madeira deve ser estimada (ft0,est) pelo ensaio
destrutivo de um modelo gêmeo selecionado da mesma amostra a ser investigada.
Conhecida a resistência estimada da amostra (ft0,est),o carregamento foi aplicado com
dois ciclos de carga e descarga (10% e 50% da ft0,est).
Medidores de deslocamento (LVDTs) foram instalados no momento do ensaio, um de
cada lado do modelo, para a medição do deslocamento da ligação. (Figura 6)
Figura 6. Fotos dos LVDTs, vista frontal e superior deles instalados nos modelos.

Fonte: Autores

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram elaborados diagramas força x deformação específica, sendo encontradas a
resistência e rigidez da emenda de cada modelo conforme especificações da NBR 719097. Apresenta-se na Figura 7 uma curva modelo do comportamento da ligação para este
tipo de solicitação, incluindo a reta para determinação da resistência da ligação.
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Figura 7. Gráfico modelo do ensaio de tração da ligação
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Fonte: Autores

Cabe observar que, na região central do tirante horizontal, no intervalo de 20 cm entre
as duas emendas, a transmissão do esforço axial é realizada por duas lâminas, a central e
uma externa. Uma parcela de esforço axial é transmitida pela lâmina central, por causa
da sua continuidade, e a parcela restante deste esforço pela ligação pregada, que
transfere de uma lâmina externa para outra. Sendo assim, por hipótese, assume-se que a
ligação pregada nesta emenda em questão possua, em uma seção de corte, uma
solicitação igual à metade do esforço normal existente na barra composta, conforme
ilustrado na Figura 8.
Figura 8. Mecanismo de transferência de esforços na emenda.

Fonte: Autores

A norma “Projeto de Estruturas de Madeira” NBR 7190-97 prevê uma resistência de
projeto de 35 kgf para esta ligação pregada. Os resultados de cada grupo de modelo
estão apresentados no Quadro 1. A Figura 7 também apresenta aspecto típico deste tipo
de ensaio, inclusive com a prescrição normativa pertinente. Portanto, observa-se que os
valores encontrados para os pregos lisos são bastante compatíveis com a NBR 7190-97.
Os pregos lisos foram os que conduziram a menor capacidade para a ligação. Isto pode
ser atribuído ao fator de que os pregos de ponta dobrada e os do tipo ardox,
respectivamente, configuram um apoio na ponta dobrada ou possuem maior aderência à
madeira.
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Quanto à rigidez das ligações em regime elástico, observa-se também que os pregos
lisos produzem ligações mais deformáveis do que os outros dois tipos de pregos. Apesar
disso, todos eles apresentaram ductilidade, característica muito importante para as
ligações se tornarem mais previsíveis e seguras. Os pregos de ponta dobrada se
comportam como uma viga hiperestática, biarticulada nas suas extremidades e, com o
desenvolvimento de grandes deformações, ela passa a contar com a rigidez extensional
além da rigidez a flexão. Este fato fez com que estes pregos obtivessem um desempenho
superior ao do prego tipo ardox, em relação ao quesito rigidez.
Destaca-se também a variabilidade dos resultados. A resistência das ligações se mostrou
mais variável do que a rigidez em fase elástica, e os pregos lisos obtiveram um
desempenho mais variável do que os outros dois tipos de pregos. Nas fases iniciais, os
pregos ainda apresentam baixa deformabilidade e, por isso, a rigidez das ligações fica
menos dependente da heterogeneidade da madeira. Quanto à carga última, esta
variabilidade cresceu para os 3 tipos de pregos porque ela ocorreu na madeira, por
natureza heterogênea, principalmente, quando se trata de madeiras coníferas como o
Pinus spp.
Quanto aos modos de ruptura, essas ligações apresentaram inicialmente grandes
deformações, fletindo os seus pregos e, posteriormente, já com os pregos plastificados,
a lâmina de madeira central rompia. Na ruptura, os deslocamentos da ligação
correspondiam a deformações, cujos valores variaram entre 4% a 5%, valores
extremamente elevados quando comparados aos níveis de deformações correspondentes
às resistências de cálculo.
Quadro 1 – Resultados de rigidez das emendas e resistência por prego.
Resist.
Rigidez
por
da
prego
Prego
emenda
por
A
20 cm seção de
(KN/cm) corte
(KN)
167
1,94
PA 1
169
1,89
PA 2
76
1,40
PA 3
118
0,97
PA 4
105
0,75
PA 5
101
0,97
PA 6
123
1,32
MÉDIA
37
0,51
DP
31%
38%
CV

Resist.
Rigidez
por
da
prego
Prego
emenda
por
B
20 cm
seção de
(KN/cm)
corte
(KN)
235
2,04
PB 1
190
2,80
PB 2
210
1,55
PB 3
195
1,29
PB 4
175
1,68
PB 5
249
1,03
PB 6
209
1,73
MÉDIA
28
0,62
DP
13%
36%
CV

Resist.
Rigidez
por
da
prego
Prego
emenda
por
C
20 cm seção de
(KN/cm) corte
(KN)
153
1,94
PC 1
175
2,15
PC 2
190
1,94
PC 3
163
1,51
PC 4
157
1,29
PC 5
193
2,47
PC 6
172
1,88
MÉDIA
17
0,43
DP
10%
23%
CV

Fonte: Autores

Em todos os casos, a ruptura ocorreu na emenda, exceto uma vez. A ruptura da lâmina
central sempre foi acompanhada pela presença de deformações excessivas dos pregos, e
pela rotação dos pregos. Houve um caso de ruptura por cisalhamento longitudinal entre
pregos, da linha de emenda, e destaca-se o afundamento das cabeças dos pregos na
lâmina de madeira, no caso dos pregos de ponta dobrada. (Figuras 9 e 10)

3405

Figura 9. Fotos dos modelos rompidos. Grupo PA, PB e PC, respectivamente.

Fonte: Autores

O caso em que a ligação pregada rompe também por cisalhamento longitudinal da
lâmina externa, o espaçamento adotado de aproximadamente 12 diâmetros entre pregos,
excedeu o mínimo exigido de 6 diâmetros.
Figura 10. Fotos de modelos rompidos.

Fonte: Autores

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos demonstram que nas vigas laminadas pregadas revela-se
necessário garantir um espaçamento mínimo entre as emendas consecutivas de duas
lâminas componentes, determinado a partir do nível de tensões aplicadas. Os resultados
experimentais demonstram que os 3 tipos de ligação pregadas são diferentes entre si e,
por isso, exigem para o correto dimensionamento destas ligações pregadas modelos
matemáticos específicos, da Norma Projeto de Estruturas de Madeira – NBR 7190-97,
ao contrário do seu modelo único.
As ligações com prego liso apresentaram a pior performance, tanto de resitência quanto
de rigidez. As ligações com pregos com ponta dobrada obtiveram os melhores
resultados de rigidez enquanto que as ligações com prego ardox os melhores resultados
com relação à resistência. Estes dois tipos de ligação apresentaram desempenhos
próximos entre si e superiores ao das ligações com pregos lisos.
As ligações estudadas apresentaram a necessária ductilidade. Mais estudos devem ser
realizados para avaliar o comportamento do material para cargas de longa duração. Com
efeito, os resultados experimentais indicam a possibilidade de melhoria do sistema de
ligação das emendas de vigas em MLP e, consequentemente, do desempenho de rigidez
e de resistência do sistema caibro treliçado. Estes resultados servirão como base para o
desenvolvimento das próximas etapas do sistema.
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RESUMO
Na indústria da construção civil, em especial o setor edificações percebem-se baixos índices de
produtividade e elevados desperdícios de recursos. Em muitos casos, na busca de velocidade de
finalização dos serviços é deixado de lado o controle do planejamento. O planejamento inadequado pode
resultar em situações de insatisfação de clientes no tocante a prazos, atrasos injustificados, orçamentos
ineficazes e desgaste da imagem da empresa. Nesse contexto, a pesquisa visa estudar as principais causas
que levam ao atraso do cronograma do empreendimento por meio do estudo de caso em uma empresa de
edificações em Fortaleza. O presente trabalho descreve o planejamento de curto e médio prazo da obra e
faz uma avaliação do desempenho da obra em relação às reprogramações feitas e os desvios de prazos.
Palavras-chave: Planejamento e Controle da Produção, Construção Civil, Edificações.

ABSTRACT
In construction industry, specifically the construction of buildings sector, there is a low level of
production and high waste of resources. In many cases, to anticipate the projects execution, builders
neglect planning and control. Insufficient planning can result in customer dissatisfaction regarding
deadlines, unjustified delays, inefficient budget, and it compromises the company’s image. Thus, this
research aims to study the main causes that lead to the delay of a project, a case study of a building
construction company situated in Fortaleza. This paper describes the short and medium term plan of the
work and analysis its performance concerning the rescheduling plan and deadlines deviations.
Keywords: Production Planning and Control, Civil Construction, Building Construction.

1

INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil, em especial o setor edificações, é frequentemente citada
como exemplo de setor atrasado, no tocante ao cumprimento de prazo e custo, com
baixos índices de produtividade e elevados desperdícios de recursos (SAURIN,
FORMOSO, 2006). Em muitas situações, a busca por agilizar a obra faz com que seja
deixado de lado o planejamento e controle da produção.
Em decorrência desse fato, surgem os atrasos e problemas que podem ser evitados com
um bom planejamento do projeto e controle efetivo das unidades produtivas. Muitas
obras são executadas sem planejamento de execução e sem a garantia do prazo
previamente estabelecido, problema frequente em obras de pequeno porte e até mesmo
de grande porte, que acabam comprometendo a qualidade final do serviço.
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Nesse sentido, foi realizado um estudo de caso do planejamento e controle da produção
de uma obra na cidade de Fortaleza e analisados os desvios que ocorreram nos meses de
abril a agosto para os serviços planejados e executados, por meio do acompanhamento
do plano de curto e médio prazo. Foi feito um acompanhamento diário da produção e
uma reprogramação mensal com a finalidade de identificar todas as restrições.
O presente trabalho descreve o planejamento de curto e médio prazo da obra como
objeto de estudo e faz a avaliação do desempenho da obra em relação às
reprogramações feitas no curto prazo e médio prazo e seus desvios. Os resultados da
pesquisa demonstram a importância de avaliação do planejamento por meio da
utilização de indicadores de desempenho e análise de restrições aplicadas na construção
de edifícios. Por fim, os resultados refletem sobre a necessidade de um planejamento
bem elaborado, antes e durante a execução de um empreendimento.
2

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

Um departamento muito comum nas grandes construtoras é o de Planejamento e
Controle da Produção (PCP), no qual viabiliza a realização de um processo organizado,
produtivo, transparente e mais rentável. Slack et al. (2002) definem o PCP como sendo
a atividade de se decidir sobre o melhor emprego dos recursos de produção,
assegurando assim, a execução do que foi previsto no tempo e quantidade certa e com
os recursos corretos, permitindo a continuidade dos processos.
Dentre as várias funções que do PCP, talvez, a mais significa é o acompanhamento da
produção, pois é por meio dele que se monitora o avanço das atividades e se observa o
cumprimento do cronograma ou se há variação entre o que foi previsto e o que foi
realizado em campo.
O planejamento é um processo de tomada de decisão em que se idealizam as ações que
ocorrem em determinado momento no futuro. No entendimento de Chiavenato (1990),
na administração, se os serviços estiverem exatamente de acordo como foi planejado,
não há necessidade do controle de produção.
Outro fato que é constatado, na indústria da construção civil, é a ausência ou
ineficiência do planejamento e controle das obras. Há empresas que não planejam;
outras que planejam, mas não o fazem bem e, quando o fazem, não controlam. Enquanto
algumas construtoras se esforçam por gerar cronogramas detalhados, e aplicar
programações semanais de serviço, outras acreditam que a experiência de seus
profissionais é o suficiente para o cumprimento de prazo e custo.
Formoso (1991) considera o controle como parte inerente do processo de planejamento,
e deve ser visto como um processo de tomada de decisão que envolve a atribuição de
metas e dos procedimentos necessários para serem alcançados. O planejamento torna-se
eficaz quando seguindo por um controle. Wiginescki (2009) ressalta a importância de se
adotar procedimentos eficazes de controle no intuito de garantir os melhores resultados,
reduzindo, assim, algumas incertezas.
2.1

Níveis do planejamento

O planejamento e controle da produção são, usualmente, divididos em duas dimensões:
a horizontal (preparação, coleta de informações, elaboração dos planos, difusão das
informações, ação e avaliação do processo) e a vertical (planejamentos de longo prazo,
médio prazo e curto prazo). O presente estudo tem foco nas etapas da dimensão
horizontal para o empreendimento analisado.
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A dimensão horizontal se refere às etapas pelas quais o processo de planejamento e
controle é realizado, já a dimensão vertical define como as etapas são vinculadas entre
os diferentes níveis gerenciais de uma organização. De acordo com Formoso (2001),
essas etapas podem ser descritas como:
 Preparação do processo de planejamento - define os procedimentos utilizados na
execução do planejamento, como: frequência de atualização dos planos,
horizonte e nível de detalhes do planejamento e grau de centralização do
controle. A preparação ocorre antes do início do empreendimento e, em épocas
específicas, de forma intermitente. Esta etapa se concentra na tomada de
decisões.
 Coleta de informações - consiste na obtenção de informações necessárias para a
realização do planejamento ou reprogramação. Informações, essas, que são
geradas por vários setores da empresa como os clientes, empreiteiros,
consultores, projetistas e órgãos públicos que fazem parte do processo de
planejamento e controle.
 Preparação dos planos - etapa central do ciclo e, talvez, a mais importante é
responsável por gerar os planos de obra. Várias técnicas de controle de tempo
são utilizadas nessa fase que definem o serviço a executar, como será executado,
até quando será executado e o local que deve ser executado.
 Difusão de informações - tem como objetivo comunicar e orientar sobre as
informações do plano da obra geradas na etapa anterior;
 Ação - Durante essa etapa o processo de produção é controlado e monitorado, e
as informações geradas do controle são utilizadas para retroalimentar os planos e
preparar relatórios sobre o desempenho da produção. Essa etapa fecha o ciclo
contínuo do planejamento.
 Avaliação do processo de planejamento - última etapa que deve proporcionar
melhorias ao processo de planejamento.
A última fase do ciclo, que corresponde à avaliação, é fundamental para garantir o
controle eficaz do planejamento. Esse controle pode ser feito com o auxílio de
indicadores demonstrados a seguir.
2.2

Avaliação e Controle da Produção

Ulubeyli, Kazaz e Er (2014) argumentam que há três elementos essenciais no
planejamento de projetos de construção civil: tempo, custo e qualidade. Esses três
conceitos estão intrinsecamente ligados com a produtividade do trabalho. A avaliação e
o acompanhamento da produtividade de equipes de trabalho são instrumentos que
garantem a eficácia dos elementos citados acima.
O controle na construção civil deve proporcionar melhorias ao processo de
planejamento. Outro objetivo, salientado por Bernardes (2001), é evidenciar os
problemas na produção que impedem o cumprimento das metas planejadas, a partir daí,
deve-se eliminar a restrição e retroalimentar o planejamento. Para tanto, muitas
construtoras utilizam indicadores de desempenho como apoio à tomada de decisões.
Os indicadores aplicados no estudo, para o plano de médio prazo, foram o IRR (Índice
de Remoção de Restrições) e o DPO (Desvio de Prazo da Obra). Já no plano de curto
prazo, foi usado um índice de Porcentagem de Pacotes Concluídos (PPC). Esses
indicadores e seus objetivos são apresentados no Quadro 1.
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Quadro 1 - Indicadores de avaliação de processo
NOME

OBJETIVO

PERIODICIDADE

PPC - PORCENTAGEM DE Avaliar a eficácia do planejamento
Curto Prazo
PLANO CONCLUÍDO
de curto prazo
IRR – ÍNDICE DE
REMOÇÃO DE
RESTRIÇÕES

Identificar as remoções das
restrições identificadas.

Médio Prazo

DPO – DESVIO DE
PRAZO DA OBRA

Identificar desvios de prazo da
obra.

Médio e Longo
Prazo

O primeiro indicador corresponde a Porcentagem de Planos Concluídos (PPC) que é
coletado, ao longo da obra, em períodos preestabelecidos. O seu cálculo é dado pelo
quociente entre a quantidade de atividades planejadas e concluídas e a quantidade de
atividades planejadas.
Em sequência, têm-se o Índice de Remoção de Restrições (IRR) que mostra o
percentual de remoções e resulta do quociente entre a quantidade de restrições
removidas na data prevista e a quantidade total de restrições identificadas.
O último indicador corresponde o Desvio de Prazo da Obra (DPO), que avalia o
desempenho da obra finalizada, pela relação entre o prazo previsto e o prazo real, o
prazo no qual a obra foi executada. O cálculo é dado pelo quociente da diferença entre o
prazo real e o previsto pelo prazo previsto.
3

ESTUDO DE CASO

A empresa da pesquisa é de médio porte, situa-se na cidade de Fortaleza, e possui 25
anos de atuação em construção. A organização trabalha com obras para terceiros,
atuando principalmente na edificação de empreendimentos comerciais e residenciais, no
Estado do Ceará. Seu sistema de gestão da qualidade certificado com base nas normas
ISO 9001:2000 e PBQP-H.
O empreendimento estudado consiste em uma obra vertical do tipo comercial, a
empresa é a gerenciadora por meio da modalidade de contratação por administração. O
acompanhamento do PCP foi feito desde ao planejamento, junto à empresa terceirizada
responsável, até o controle da produção feito no canteiro de obra.
A pesquisa foi realizada por meio de consultas em relatórios e planilhas geradas pela
empresa. O estudo de caso foi aplicado no acompanhamento do planejamento da obra
nos meses de: abril, maio, junho, julho e agosto.
O acompanhamento do PCP foi feito desde o planejamento, junto à empresa, até o
controle da produção no canteiro de obra. O planejamento é revisado mensalmente, e
após a revisão, as informações, com a programação semanal, são transmitidas para
equipe, de forma clara e, de fácil entendimento da equipe. O acompanhamento do
processo de planejamento é feito com uso de indicadores conforme apresentados nos
resultados da pesquisa.
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4
4.1

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Análise dos indicadores de desempenho

A medição de desempenho da produtividade é a maneira de se visualizar com clareza o
andamento dos processos de trabalho da empresa e, também, serve para apoiar à tomada
de decisão. Uma vez coletados os dados, no final de cada mês, o IRR é calculado, cujo
resultado está exposto na figura 1.
Figura 1 - Índice de Remoção de Restrições

A mensuração do IRR foi resultado da análise das restrições do plano de médio prazo.
Pode-se observar pela figura 1, que após o mês de maio, houve aumento o IRR, fato que
pode ser explicado pelo maior número de restrições que interferem diretamente com o
prazo da obra. Essas restrições foram assim, tratadas com um maior grau de prioridade.
O IRR permite avaliar a eficácia do planejamento, pois analisa as remoções das
restrições para o horizonte de planejamento utilizado no médio prazo.
Outro indicativo abordado foi o PPC (Porcentagem de Pacotes Concluídos), cujos dados
foram coletados diariamente, e as informações com os resultados semanais eram
repassadas para as equipes de trabalhos.
O PPC é mensurado semanalmente e pode ser visualizado pela figura 2, que mostra o
acompanhamento durante a primeira semana de abril à última semana de agosto.
Percebe-se a eficiência da obra em relação a reprogramação (barras azuis), e em relação
ao planejamento do início do mês (barras vermelhas).
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Figura 2 - Porcentagem do plano concluído

Verifica-se baixa eficiência no desempenho no plano de curto prazo, tanto nas metas
estabelecidas no início do mês, como as metas semanais estipuladas pela equipe da
obra. O PPC apresentou variação de 57% a 64%, a reprogramação e programação inicial
com desvios padrão de 12% a 17%, respectivamente.
O desempenho da obra foi avaliado pela utilização do indicador DPO (Desvio de Prazo
da Obra), que faz a relação entre o prazo previsto e prazo real. É importante observar
que, devido a um atraso na instalação dos elevadores definitivos da obra, houve um
adiamento na desmontagem dos elevadores e, consequentemente, retardou o serviço de
revestimento da fachada (balanças 21 e 22).
Sabendo-se que esses serviços fazem parte do caminho crítico da obra, portanto
impactam na data final de entrega, foi decidido realizar dois monitoramentos dos
desvios de prazo da obra: um considerando o atraso na entrega do serviço das balanças
21 e 22 e outro sem esse serviço.
A figura 3 mostra os DPO’s dos meses de abril, maio, junho, julho e agosto, em que
foram calculados tendo como prazo real o prazo final projetado de acordo com o ritmo
de andamento da obra no mês em questão e o prazo previsto.
Vale ressaltar, que muitos serviços não fazem parte do escopo do planejamento e muitas
indefinições de projetos dificultando ainda mais a previsão de uma data real.
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Figura 3 – Desvio de Prazo da Obra

4.2

Análise das reprogramações e causas

Devido aos atrasos de alguns serviços, desde baixa produtividade a atraso de
fornecedores, foi necessário reprogramar alguns serviços que, depois de feito o
diagnóstico, foram atribuídas novas datas nas reuniões semanais de curto prazo. A
forma usada para avaliar a eficácia, do processo de reprogramação das datas, de alguns
serviços, foi o uso do indicador PPC (Percentagem do Plano Concluído), por meio de
um paralelo entre o PPC da programação inicial com o PPC da reprogramação.
Figura 4 – Porcentagem do Plano Concluído

A figura 4, mostra que nos meses de maio e junho, as reprogramações dos serviços não
ocorrem de forma eficiente. Essa discrepância, entre a programação inicial e a
reprogramação, pode ser explicada pela busca em antecipar serviços, permitindo trazer
o cronograma da obra o mais próximo possível da primeira data prevista.
É fundamental, para o controle do planejamento, avaliar os motivos que impedem a
execução dos serviços planejados nos prazos previstos. Essas análises, de restrições ao
cumprimento dos planos, foram discutidas em reuniões semanais com suas devidas
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ações corretivas, com a finalidade de minimizar o impacto, ou até mesmo eliminá-lo.
Dessa forma, foi possível manter a data inicialmente prevista de entrega do
empreendimento.
Foi elaborado um gráfico com a freqüência de ocorrência de causas de atrasos dos
pacotes planejados. Os percentuais dos principais problemas detectados são mostrados
na figura 5 que reflete o período de cinco meses.
Figura 5 - Porcentagem de causas (abril a agosto)

Foi observado que 61% das causas dos atrasos estão relacionados com as empresas que
prestam serviços ou que fornecem materiais. Isso mostra a necessidade de avaliar
criteriosamente as empresas parceiras para futuros empreendimentos. Uma possível
solução consiste em incluir cláusulas no contrato multas por atrasos a essas empresas.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho indicou a importância das técnicas de controle do planejamento para
construção de edifícios. As ferramentas servem de apoio à tomada de decisão no que
concerne ao cumprimento de prazos e qualidade dos serviços em obras de edificações.
O estudo de caso mostrou que a obra lida com atrasos em seus serviços e, com isso, fica
evidente a necessidade contínua de revisões no planejamento. Em consequência,
percebe-se um acúmulo de serviços a serem executados. Para resolver tais questões e
garantir a entrega da obra no prazo, seria necessário contratar mão de obra, resultando
em custos adicionais para empresa. Foi possível verificar baixa eficiência no alcance
das metas estabelecidas no médio prazo, e no curto prazo, a necessidade constante de
reprogramações. Evidenciou-se, também, que as maiores causas dos atrasos, no plano
de curto prazo, estão relacionadas com os serviços de terceiros, tanto pela prestação de
serviço como no fornecimento de materiais.
A fim de melhorar o alcance de metas e a remoção de restrições, é preciso haver
mudança comportamental nos integrantes envolvidos com o PCP, buscando maior
qualidade na execução de projetos, maior empenho na remoção das restrições e maior
comprometimento por parte das empresas contratadas.
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RESUMO
A Construção Civil ainda é responsável por índices elevados de acidentes do trabalho e doenças
profissionais. Com isso, a temática da segurança do trabalho precisa ser investigada por meio da
contribuição de múltiplas áreas do conhecimento. Para tanto, este artigo tem como objetivo avaliar
técnica de análise de relações lógicas, Análise Quantitativa Qualitativa, como instrumento para
estabelecer relações entre variáveis qualitativas em ambiente complexo como da construção civil. Esta
pesquisa faz parte do Projeto de Tecnologias para Canteiro de Obras Sustentável em Habitações de
Interesse Social – CANTECHIS, que visa o desenvolvimento de soluções a serem aplicadas em canteiros
de obras HIS, a fim de implementar a sustentabilidade ambiental e a melhoria das condições de trabalho.
A pesquisa foi realizada em duas etapas; Na primeira, realizou-se o levantamento de dados através da
aplicação de uma lista de verificação baseada na NR 18, cuja amostra foi composta por onze canteiros de
obras na Região Metropolitana de Salvador. Ainda nesta etapa fez-se a tabulação dos dados dos
equipamentos de proteção coletiva observados nos canteiros. A segunda, foi marcada pela comparação
dessas informações com a ajuda do fsQCA, buscando verificar se existe uma causalidade entre as
variáveis, o desempenho da segurança do trabalho e as certificações verificadas em canteiros. Contudo, e
através dos resultados obtidos, espera-se a constatação de que esta técnica qualitativa possa vir a ser
utilizada também nas ciências exatas, perfazendo uma ponte entre o método de pesquisa qualitativo e o
quantitativo.
Palavras-chave: Habitação de Interesse Social, Análise Comparativa Qualitativa, Segurança do Trabalho

ABSTRACT
The Construction is still responsible for high rates of occupational accidents and occupational diseases.
Thus, the issue of workplace safety needs to be investigated through the contribution of multiple areas of
knowledge. Therefore, this article aims to evaluate technical analysis of logical relationships,
Quantitative Qualitative Analysis as a tool to establish relationships between qualitative variables in
complex environment like construction. This research is part of Project Construction Technologies for
Sustainable Construction in social housing - CANTECHIS, which aims the development of solutions to be
applied in construction sites HIS in order to implement environmental sustainability and the improvement
of working conditions. The survey was conducted in two stages; at first, we carried out the data collection
by applying a checklist based on NR 18, whose sample was composed of eleven construction sites in the
Metropolitan Region of Salvador. Also on stage was done tabulating the data of collective protection
equipment observed in the beds. The second, was marked by comparing this information with the help of
fsQCA seeking to verify if there is a causality between variables, the performance of safety and
certifications verified in beds. However, and by the results obtained, we expect the qualitative finding that
this technique might be also used in the hard sciences, making a bridge between the method of qualitative
and quantitative research.
Keywords: Social Housing, Qualitative Comparative Analysis, Occupational Safety
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1

INTRODUÇÃO

O setor da construção é conhecido como uma das principais causadoras de
acidentes do trabalho. Segundo Almeida et al., (2006), está em defasagem gerencial
com relação a outros setores da indústria nacional devido à falta de cultura que
privilegie a inovação; dificuldade em compatibilizar modelos de gestão já consagrados,
dificuldades financeiras e culturais.
Com isso, estudos tem sido conduzido buscando desenvolver a cultura de
segurança como um meio de desenvolver novas práticas laborais, levando a uma
mudança da cultura organizacional. Segundo Glendon e Stanton (2010) a cultura
organizacional é amplamente reconhecida por ser crítica para o sucesso ou o fracasso da
organização demonstrando forte relação entre cultura e desempenho organizacional.
A cultura organizacional nos canteiros de obras pode ser mudada por meio de
modificações na gestão dos processos, através de um conjunto de procedimentos e
diretivas reunidas nas certificações de, Gestão da Qualidade (ISO 9000) que define
como sendo um composto de atividades coordenadas para dirigir e controlar uma
organização com relação à qualidade com foco na satisfação do cliente; Gestão
Ambiental (ISO 14001) que contém regras internacionais para administração voltada à
diminuição do impacto ambiental, através da definição de responsabilidades, avaliação
contínua de procedimentos e avaliação contínua de processos; e, a Gestão de Segurança
e Saúde (OHSAS 18001) que apesar de não ser uma norma, é um passo rumo à
padronização dos Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho – SGSST com
foco no ambiente de trabalho seguro e saudável (FRANÇA, 2009).
Segundo Flinn (2000) tem havido a necessidade de monitorar as causas dos
acidentes e incidentes, sendo medidos através de auditorias de segurança ou mensuração
do clima organizacional da segurança do trabalho, através da aplicação de questionários
ou listas de verificação dentro da organização ou partes dela.
Pode-se argumentar que o estudo do impacto e das relações entre fatores
qualitativos, como a declaração de certificações em canteiros e o desempenho em
segurança trabalho tem sido um desafio aos pesquisadores. As técnicas quantitativas da
estatística impõem restrições quanto à extensão das amostras, situações controladas ou
ao menos situações comparáveis, entre outras. As técnicas qualitativas são, em geral,
limitadas quanto à generalização de possíveis conclusões. O presente trabalho pretende
avaliar técnica de análise de relações lógicas, Análise Quantitativa Qualitativa, como
instrumento para estabelecer relações entre variáveis qualitativas em ambiente
complexo como da construção civil.
2

ANÁLISE COMPARATIVA QUALITATIVA (QCA)

O QCA é uma técnica para estabelecer relações lógicas entre diferentes
conceitos desenvolvida por Charles Ragin, para resolver problemas provocados pela
necessidade de se fazer inferências causais com base em um pequeno número amostral
de casos, buscando solucionar casos complexos analisados pelo aspecto quantitativo e
qualitativo. O método tem sido utilizado nas Ciências Sociais com base na lógica
binária da Álgebra Booleana e tenta maximizar o número de comparações que podem
ser realizadas por meio dos casos sob investigação (RAGIN, 1987:86). O QCA possui
três técnicas de análise: o Crisp-set (csQCA), o Multi-value (mvQCA) e o Fuzzy Sets
(fs/QCA), que trabalham, respectivamente com, álgebra booleana (0,1), escala intervalar
(1,2,3,4) e escala contínua.
O QCA considera a causalidade conjuntural múltipla, ou seja, é possível existir
mais de um resultado; sendo assim, a causalidade conjuntural múltipla contém a noção
de equifinalidade, o que significa que várias combinações diferentes podem produzir o
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mesmo resultado (RAGIN, 2009). Por último, o QCA pode ainda ser usado de uma
forma mais fundamentada no processo de desenvolvimento de novos argumentos
teóricos, em forma de hipóteses. Com isso, para proceder com as análises, é necessária a
utilização de uma das técnicas do QCA; nesta pesquisa será utilizado o fs/QCA.
2.1

FUZZY-SET ANALYSIS COMO UMA ESTRATÉGIA DE ANÁLISE

O método Fuzzy-set Analysis (fs/QCA) detém os aspectos chaves do QCA,
permitindo a análise de fenômenos que variam de acordo com o nível ou grau, através
da análise de variáveis denominadas Fuzzy. Segundo Ragin (2009:88), conjuntos fuzzy
apresenta uma abordagem de dois níveis, sendo qualitativa em sua essência, mas,
utilizando também métodos quantitativos. No lugar de trabalhar com variáveis binárias
(1,0), os conjuntos fuzzy permitem inserir valores intermediários entre ‘0’ e ‘1’,
permitindo a percepção aproximada da complexidade das situações estudadas (RAGIN,
2009:89). Mendel e Korjani (2012) esquematizaram a sumarização do fs/QCA
apresentada na Figura 1 e descrita abaixo.
Figura 1 - Sumarização do fs/QCA

Fonte: Mendel e Korjani (2012)

A análise do fs/QCA inicia-se com o estudo do problema (1) e a identificação do
objetivo da análise (2). Em seguida, faz-se a escolha dos casos (3), a partir do qual se
podem extrair novos conhecimentos sobre as causas possíveis para o objetivo da
análise. Em seguida, postula-se um conjunto de k causas potenciais (4) que acredita-se
ser, individualmente ou várias combinações, levando ao objetivo da análise.
O método fs/QCA relaciona as possíveis combinações causais 2n, onde n referese ao número de condições a serem avaliadas (5). Os dados do estudo são reduzidos a
um número mínimo, e simplificam as regras, eles geralmente contêm combinações
causais com menos de n termos (6). Este último acontece porque toda regra é para o
mesmo objetivo da análise, contudo podem ser combinados logicamente usando
técnicas de redução de teoria dos conjuntos, e fazendo isso, frequentemente, pode
acontecer de algumas ou muitas serem condições causais absorvidos, ou seja,
desaparecendo a causalidade final. Há possibilidade de não haver casos suficientes para
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fornecer combinações causais necessárias para satisfazer o objetivo da análise,
entretanto, a partir do embasamento teórico é possível obter-se a condição causal (7).
Este conhecimento substantivo adicional é então incorporado em outros cálculos fs/QCA
(8).
No final têm-se as expressões booleanas (9) que fornecem pelo menos uma
combinação causal simplificada para um objetivo da análise (a menos que nenhuma
regra não possa ser encontrada). Em seguida, é possível conectar casos para cada regra
que são os melhores exemplos (10) e obter a convergência (11).
3

METODOLOGIA DA PESQUISA

A presente pesquisa envolve a realização das seguintes etapas: (a) levantamento
de dados conforme metodologia adotada para o protocolo da pesquisa em rede
construída pelo Projeto CANTECHIS. (b) tabulação dos dados, e (c) análise dos dados
com suporte do fs/QCA. O levantamento dos dados foi realizado em onze canteiros de
obra de Habitação de Interesse Social (HIS), do programa “Minha Casa, Minha Vida”
(MCMV) na Região Metropolitana de Salvador-BA, através da aplicação de uma lista
de verificação (Figura 2) com base na NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho
na Indústria da Construção) nos períodos de 2012 e 2013, sendo os canteiros envolvidos
com perfil semelhante da fase de construção e número de pavimentos.
Figura 2 - Trecho da lista de verificação aplicada nos canteiros de obras

Fonte: Os Autores

Vinte e quatro itens foram avaliados com base na NR 18 e, dentre esses, foi feita
a redução do número de itens conforme a quantidade de equipamentos nos canteiros de
obras. Para obter um resultado significativo foi considerado os equipamentos presentes
em, no mínimo, três canteiros de obras. Com isso, foram selecionados os seguintes
equipamentos: (1) Andaimes Simplesmente Apoiados; (2) Andaimes Fachadeiros; (3)
Andaimes Suspenso Mecânico; (4) Serra Circular; (5) Máquinas, Equipamentos e
Ferramentas diversas; (6) Proteção contra Choques Elétricos; (7) Escada de Mão e (8)
Plataforma de Proteção.
Como os itens avaliados foram selecionados a partir da NR 18, os critérios de
ponderação entre os diferentes itens avaliados foram obtidos das penalidades constantes
na NR 28 (Fiscalização e Penalidades). As penalidades variam com pesos de 1 a 4, de
acordo com as infrações cometidas pelas empresas. Cabe salientar que alguns itens
referentes à Andaime Simplesmente Apoiados, Fachadeiros e Suspenso Mecânico,
Proteção contra Choques elétricos e Escada de Mão não possuía penalidades na NR 28,
porque esses itens foram retirados, respectivamente, da RTP 01 (Medidas de Proteção
Contra Quedas de Altura), RTP 04 (Escadas, Rampas e Passarela) e RTP 05
(Instalações elétricas temporárias em canteiros de obras), sendo atribuído peso 0,
conforme demonstra exemplo na Quadro 1.
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Quadro 1 - Fragmento da Lista de Verificação com as respectivas penalidades
relacionadas
REF

Item

Andaimes simplesmente apoiados

Os montantes dos andaimes são apoiados em sapatas sobre
base sólida e resistentes?
O piso de trabalho dos andaimes tem forração completa,
NR18 18.15.3
antiderrapante, é nivelado e fixado?
Os andaimes dispõem de guarda-corpo e rodapé? (Com
NR18 18.15.6
exceção do lado da face de trabalho)
a) é construída com altura de 1,20m para o travessão superior e
NR18 18.13.5 a
0,70m para o travessão intermediário?
NR18 18.13.5 b b) tem rodapé com altura de 0,20m?
c) tem vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro
NR18 18.13.5 c
dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura?
RTP 01 pág. 10 Os montantes distam, no máximo, 1,5 metros uns aos outros?
NR18

18.15.10

Peso

Canteiros
A1 B2 C1

4

4

1

1

4

0

2

2

4

0

1

1

3

0

1

1

3

0

1

1

3

0

1

1

0

0

1

1

Fonte: Os Autores

Os valores a serem lançados no fs/QCA foram obtidos através do cálculo da
média ponderada de cada canteiro avaliado através da equação (1). Com as médias
calculadas, a análise comparativa foi feita através do software fs/QCA.
(1)
MP

Onde, MP
= Média ponderada;
Peso
= Peso do item da NR 18 constantes na NR 28 (1-4);
Nota
= Pontuação obtida no item avaliado (0-5);
Peso Max = Peso máximo do item avaliado conforme NR 28.
A ponderação adotada poderia corresponder a outros critérios, conforme decisão
da política da empresa. Os critérios adotados correspondem à minimização de risco de
multas e penalidades aos canteiros.

4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No Quadro 2 está apresentada a relação das certificações informada pelos
engenheiros durante as visitas técnicas. A certificação PBQP-h (Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade do Habitat) não foi analisada por ser pré-requisito para as
empresas construtoras que buscam linhas de financiamentos junto à Caixa Econômica
Federal, inclusive aquelas que participam do programa “Minha Casa, Minha Vida”
(MCMV) do Governo Federal.
Após a caracterização dos canteiros e seus respectivos equipamentos e o cálculo
da média ponderada, é lançado os dados obtidos no fs/QCA. Cabe salientar que, segundo
Ragin (2009), uma combinação é totalmente ‘dentro’ quando sua consistência1 é ≥ 0,80.
Nos casos avaliados, os itens Andaime Simplesmente Apoiado, Escada de Mão e

1

É o grau em que as combinações têm consistência com o resultado, ou seja, quanto o total das
combinações presentes na expressão explica o resultado definido. A consistência varia de 0,00 a 1,00.
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Proteção contra Choques Elétricos não obtiveram combinação consistente, logo, esses
itens não foram contemplados na análise dos resultados.

Quadro 2 - Caracterização dos canteiros e equipamentos presentes nos canteiros
Obra

Tipo de Certificação

A1

ISO 9000

A2

ISO 9000

A3

ISO 9000

A4

ISO 9000

B1

ISO 9000, ISO 14001,
OHSAS 18001

B2
B3

ISO 9000, ISO 14001,
OHSAS 18001
ISO 9000, ISO 14001,
OHSAS 18001

C1

ISO 9000

D1

ISO 9000, ISO 14001,
OHSAS 18001

E1

ISO 9000

E2

ISO 9000

Equipamentos observados
Andaime Simplesmente Apoiado, Serra Circular, Máquinas
Equipamentos e Ferramentas
Andaime Suspenso Mecânico, Proteção contra Choques Elétricos,
Escada de Mão
Andaime Suspenso Mecânico, Serra Circular, Máquinas
Equipamentos e Ferramentas, Proteção contra Choques Elétricos,
Escada de Mão, Plataforma de Proteção
Plataforma de Proteção
Andaime Suspenso Mecânico, Máquinas Equipamentos e
Ferramentas, Proteção contra Choques Elétricos, Plataforma de
Proteção
Andaime Simplesmente Apoiado, Andaime Fachadeiros, Máquinas
Equipamentos e Ferramentas, Escada de Mão
Andaime Fachadeiros
Andaime Simplesmente Apoiado, Andaime Fachadeiros, Máquinas
Equipamentos e Ferramentas, Proteção contra Choques Elétricos,
Escada de Mão
Andaime Fachadeiros, Máquinas Equipamentos e Ferramentas,
Proteção contra Choques Elétricos, Escada Mão
Serra Circular, Máquinas Equipamentos e Ferramentas, Proteção
contra Choques Elétricos, Escada de Mão
Andaime Suspenso Mecânico

Fonte: Os Autores

Os dados referentes aos Andaimes Fachadeiros lançados no fs/QCA são os
constantes na Tabela 1, a seguir. A primeira coluna refere-se ao canteiro que possuía o
equipamento; a três seguintes, ao uso da certificação, neste quesito, para caracterizar a
existência da norma se adotou duas condições, onde, 1 indica a existência e 0 indica a
inexistência. A coluna ‘Média Ponderada’ refere-se ao resultado esperado obtido da
média ponderada do item em análise. A coluna ‘Média Ponderada Calibrada’ refere-se
aos valores da ‘Média Ponderada’ calibrado, porque, segundo Ragin (2009), é
necessário fazer a calibração dos dados, pois o fs/QCA permite apenas conjuntos no
intervalo entre 0 e 1. Após processar os dados no software é obtido os dados constantes
na Tabela 2.
Tabela 1 - Dados lançados no fs/QCA
Certificação
Qualidade

Ambiental

Segurança

Média
Ponderada

Média Ponderada
Calibrada

B2

1

1

1

2,63

1,00

B3

1

1

1

2,50

1,00

C1

1

0

0

1,21

0,10

D1

1

1

1

2,10

0,97

Obra
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A Tabela Verdade para os Andaimes Fachadeiros está apresentada na Tabela 2.
Cada linha da Tabela Verdade indica uma combinação de certificação. A coluna
frequência demonstra a quantidade de canteiros que apresentaram as combinações em
cada linha e a consistência relacionada ao desempenho de segurança com as
combinações de certificações, de modo a indicar aquelas que obtiveram maior
relevância. Já a coluna DS (Desempenho de Segurança) só é preenchida após a análise
da frequência e da consistência para gerar a solução final. Observa-se que neste item,
somente uma combinação obteve consistência acima de 0,80.
Tabela 2 - Tabela Verdade: Andaimes Fachadeiros
Qualidade

Ambiental

Segurança

Frequência

DS

Consistência

1

0

0

3

1

0.990000

1

1

1

1

0

0.100000

1

1

0

0

0

0.000000

1

0

1

0

0

0.000000

0

1

1

0

0

0.000000

0

1

0

0

0

0.000000

0

0

1

0

0

0.000000

0

0

0

0

0

0.000000

O software gera três tipos de soluções: a complexa, a parcial e a intermediaria
Na primeira, os ‘restos’ não são considerados na solução; Na segunda, qualquer ‘resto’
que vai ajudar a gerar uma solução logicamente mais simples é usado,
independentemente de constituir um caso hipotético "fácil" ou "difícil"; Na terceira,
apenas “restos” que são "fáceis" estão autorizados a ser incorporados na solução. Neste
caso, os “restos” são vistos como combinações lógicas que não foram observadas nos
casos (RAGIN, 2009). Na análise dos dados foi avaliada apenas a solução complexa,
pois, observou-se que as combinações finais apareciam tanto na solução complexa,
quanto na intermediária.
Após a análise, são obtidos quatro resultados presentes no Quadro 3. Na
primeira coluna tem-se a combinação causal para obter um melhor desempenho no item
Andaimes Fachadeiros. A segunda coluna indica a proporção da presença do resultado
explicado por cada termo da solução. Enquanto que a terceira coluna indica a proporção
de presença no resultado explicado separadamente para cada termo da solução. Por fim,
a última coluna representa o grau em que as combinações têm consistência com o
resultado.
Quadro 3 - Desempenho de Segurança Andaime Fachadeiros
Combinação Causal
Qualidade E Ambiental E Segurança
Solução de cobertura2: 0.967427
Solução de Consistência: 0.990000

Cobertura Crua
0.967427

Cobertura Exclusiva
0.967427

Consistência
0.990000

Na análise dos Andaimes Fachadeiros, conforme o quadro acima, o modelo é
explicado em 99%, observou-se também que em 96% dos canteiros possuía a adoção
2

Mede quanto o resultado é coberta (ou explicadas) por cada termo de solução e pôr a solução como um
todo.

3423

das três certificações, demonstrando que o desempenho dos andaimes Fachadeiros é
influenciado pelas certificações.
O processo de análise foi repetido para os demais itens avaliados e apresentado a
partir do Quadro 4 até o Quadro 7. Na análise dos Andaimes Simplesmente Mecânico
observou-se apenas uma combinação (Quadro 4). Observa-se que 30% dos canteiros
que utilizava o andaime simplesmente mecânico possuía as três certificações.
Quadro 4 - Desempenho de Segurança Andaime Simplesmente Mecânico
Combinação Causal

Cobertura Crua

Cobertura Exclusiva

Consistência

Qualidade E Ambiental E Segurança

0.300310

0.300310

0.970000

Solução de cobertura: 0.300310
Solução de Consistência: 0.970000

Quanto ao item Plataforma de Proteção (Quadro 5), utilizado em 48% dos
canteiros foi observado apenas uma combinação causal, com 97% de consistência.
Quadro 5 - Desempenho de Segurança Plataforma de Proteção
Combinação Causal

Cobertura Crua

Cobertura Exclusiva

Consistência

Qualidade E Ambiental E Segurança

0.482587

0.482587

0.970000

Solução de cobertura: 0.482587
Solução de Consistência: 0.970000

Para o item Serra Circular (Quadro 6), presente em apenas 100% dos canteiros,
neste modelo, para se ter um bom desempenho é necessário apenas a presença da
certificação da qualidade. Este modelo é explicado em 81,67%.
Quadro 6 - Desempenho de Segurança Serra Circular
Combinação Causal
Qualidade E NÃO Ambiental E
NÃO Segurança
Solução de cobertura: 1.000000
Solução de Consistência: 0.816667

Cobertura Crua

Cobertura Exclusiva

Consistência

1.000000

1.000000

0.816667

Para o item Máquinas, Equipamentos e Ferramentas (Quadro 7), indica que em
79,3% dos canteiros foi necessário a presença da Qualidade para obter um bom
desempenho. O modelo foi explicado em 82,5%.
Quadro 7 - Desempenho de Segurança Máquinas Equipamentos e Ferramentas
Combinação Causal
Qualidade E NÃO Ambiental E
NÃO Segurança
Solução de cobertura: 0.793269
Solução de Consistência: 0.825000

Cobertura Crua

Cobertura Exclusiva

Consistência

0.793269

0.793269

0.825000

O Quadro 8 apresenta a relação entre equipamentos e soluções encontradas.
Conforme a consistência, os equipamentos que requer atenção são, a Serra Circular e
Máquinas Equipamentos e Ferramentas. Ainda para estes equipamentos, observou-se
que a certificação de qualidade é suficiente para se ter um bom desempenho na
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segurança, enquanto as demais certificações são necessárias. Este resultado, confirma as
conclusões de França (2009) quando afirma que, se uma construtora já tem
implementado a NBR/ISO 9001:2000, consegue abranger suas atividades de
comunicação e integrar os itens da NBR/ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:1999.
Quadro 8 - Relação Equipamentos x Soluções Encontradas
Equipamentos

Soluções Encontradas

Cobertura

Consistência

Andaimes Fachadeiros
Qualidade E Ambiental E Segurança
Andaimes
Qualidade E Ambiental E Segurança
Simplesmente Mecânico

0.967427

0.990000

0.300310

0.970000

Plataforma de Proteção

0.482587

0.970000

1.000000

0.816667

0.793269

0.825000

Qualidade E Ambiental E Segurança

Serra Circular
Qualidade E NÃO Ambiental E NÃO Segurança
Máquinas Equipamentos
Qualidade E NÃO Ambiental E NÃO Segurança
e Ferramentas

Todas as combinações podem ser consideradas como modelo, pois estão
próximas de 1 indicando forte associação entre os fatores causais. Mas, com base no
quadro observa-se que uma combinação obtida para andaimes Fachadeiros,
simplesmente mecânico e plataforma de proteção, demonstrou ser mais consistente para
melhor desempenho de segurança, essa combinação sugere que a declaração da
existência das 3 certificações no canteiro potencializa o desempenho em segurança dos
itens de componentes provisórios com montagem no canteiro, enquanto que para os
equipamentos alugados ou adquiridos, o maior impacto no desempenho da segurança
está relacionada a Certificação de Qualidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo propõe o uso do fs/QCA como método que sugere relações lógicas
entre diferentes fatores em situações complexas, e mostrou ser capaz de lidar com as
características dos dados, pois é aplicável a pequenas amostras e inclui, de forma
determinante a interação entre variáveis fuzzy, combinando uma avaliação qualitativa e
quantitativa.
O modelo da certificação baseada nos critérios da NR 18 assume que a
certificação de qualidade tem impacto positivo no desempenho da segurança.
Demonstrando que alguns paradigmas da construção civil podem ser alterados devido a
implementação das certificações, principalmente à de qualidade. Entretanto, vale
ressaltar que este estudo foi o primeiro contato com uma técnica oriunda da Ciências
Sociais e utilizada comumente nesta área. Com isso, observa-se uma conclusão limitada
dos dados, sendo necessário ampliar o número amostral e também avaliar outros fatores
determinantes no desempenho de segurança, como a inspeção e a auditoria. Enfim,
espera-se que o texto ofereça um ponto de partida metodológico para futuras pesquisas
quanto a adoção desta metodologia de análise.
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RESUMO
Problemas relacionados à umidade estão presentes nas construções, especialmente nas fundações. A
ausência de materiais impermeabilizantes na etapa inicial da obra acarretará problemas futuros que, além
da difícil execução do reparo, gera custos elevados. O surgimento de eflorescências, mofo, corrosão da
armadura das fundações e descolamento dos revestimentos argamassados são bastante comuns. O
presente artigo tem como objetivo comparar impermeabilizantes de base asfáltica e cimentícia, bem como
verificar a influência da quantidade de demãos de cada produto e entender a importância de
impermeabilizar as fundações, através de um estudo descritivo. A metodologia utilizada consistiu em
colocar os tijolos maciços em estufa a 45 graus Celsius para secar, medindo sua massa. Depois, foram
aplicadas uma, duas, três e quatro demãos de cada produto. Após secagem do produto, os corpos de prova
foram inseridos em 1,0 cm de água, sendo posteriormente determinadas suas absorções. Os resultados
obtidos foram analisados através da média e da Análise de Variância – ANOVA. O material que
apresentou o melhor desempenho foi o de base cimentícia 2, com resultado de 0,16% de absorção de água
para três demãos aplicadas. Ele foi 120 vezes superior à emulsão asfáltica 1; 102,5 vezes superior à
emulsão asfáltica 2; 140 vezes mais eficaz que a emulsão asfáltica 3 e 73,94 vezes melhor que o de base
cimentícia 1. Notou-se, ainda, que as emulsões asfálticas apresentaram desempenho insignificante, tendo
em vista que os índices de absorção foram praticamente iguais à absorção atingida pelo testemunho. A
realização deste trabalho contribuiu para perceber que, além de o material cimentício ser mais eficaz que
a emulsão asfáltica é de suma importância seguir as recomendações do fabricante do produto.
Palavras-chave: Impermeabilizantes, Umidade, Fundações.

ABSTRACT
Problems related to the moisture are present in buildings, specially in foundations. The absence of
waterproofing materials in the initial stage of the project will lead to future problems, besides the
difficulty on the repair execution, generates high. The emergence of efflorescence, mildew, corrosion of
the truss foundations and detachment of coverings made with mortar are quite common. This article aims
to compare waterproofing based on asphaltic and cement elements, and to verify the influence of the
amount of coats of each product and understand the importance of waterproofing foundations through a
descriptive study. The methodology consisted of placing the massive brick in the oven at 45 degrees
Celsius for drying, measuring its mass after that. Then, one, two, three and four coats were applied to
each product. After drying the product, the specimens were placed in 1.0 cm of water, and subsequently
their absorptions were determined. The results were analyzed by media and variance analysis - ANOVA.
The one which showed the best performance was the cementitious 2, with a result of 0.16% of absorption
of water for three coats applied. It was 120 times superior to the asphalt emulsion 1, 102.5 times superior
to the asphalt emulsion 2; 140 times more effective than asphalt emulsion 3 and 73.94 times better than
the cementitious 1. It was noticed also that the asphalt emulsions materials showed insignificant
performance, considering that the rates of absorption were approximately equal to the absorption
achieved by the assay. This research helped to realize that the cementitious material is more effective
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than hydroasfaltic one, and that is very important to follow the recommendations of the product
manufacturer.
Keywords: Waterproofing, Moisture, Foundations.

1

INTRODUÇÃO

Devido ao seu poder de infiltração, a água é um dos problemas que mais tem causado
patologias nas construções nos dias atuais, e isso se deve muito pela falha no processo
de impermeabilização, ou isolamento do elemento, que muitas vezes nem existe. A água
presente no solo tende a infiltrar na estrutura, pelo processo de capilaridade, causando
eflorescências, mofo, problemas na pintura, corrosão das armaduras e o descolamento
dos revestimentos argamassados.
O presente artigo objetiva comparar o desempenho de diferentes impermeabilizantes
encontrados no mercado, compreendendo a importância da impermeabilização,
principalmente nas fundações, que estão em contato direto com o solo.
2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Técnicas de prevenção e controle da umidade em obras da construção civil
A impermeabilização de elementos de fundação de concreto armado, como blocos e
vigas baldrames, não só evita a ascensão da umidade do solo, como colabora para a
durabilidade da estrutura. Em casos de solos ou águas agressivas, é quase obrigatório o
uso de um sistema impermeabilizante (GABRIOLI & THOMAZ, 2002).
2.2 Problemas relacionados com a umidade em obras de construção civil
A presença de umidade e agentes agressivos pode causar corrosão com perda de massa
nas armaduras, que é o ataque de natureza eletroquímica nas barras da estrutura (RIGHI,
2009). A Figura 1 retrata o processo de corrosão de armadura em estrutura em contato
com o solo e a 2 o descolamento da argamassa em função da presença da umidade.
Através do contato prolongado com a umidade, surgem manchas e o consequente
descolamento dos revestimentos.
Figuras 1 e 2 – Corrosão da armadura de fundação e descolamento da argamassa .

Fonte: http://dennysfs.blogspot.com.br/2011/06/corrosao-de-armaduras.html.
Fonte:http://www.arq.ufsc.br/arq5661/trabalhos_2002-1/Impermeabilizacoes/desagregacaoargamassa.htm

É muito comum ocorrer eflorescências nas paredes, que se resigna na formação de sais
cristalizados originados pela migração de água rica em sais do interior da alvenaria e/ou
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concreto. Conforme pode ser visto na Figura 3, essa patologia caracteriza-se pelo
surgimento de manchas esbranquiçadas (SILVA, 2011). Geralmente, ocasionam os
descolamentos das argamassas.
Figura 3 – Descolamento da argamassa do reboco por eflorescência

Fonte: Silva (2011)

2.2.1

Umidade de obra

Lersch (2003, apud OLIVEIRA & CANTISANO, 2012) define a umidade de obra como
a que ficou interna aos materiais durante a execução e acaba se exteriorizando em
decorrência do equilíbrio do material com o ambiente. Ou seja, é a água que se deposita
nos poros dos materiais, como a água necessária para a produção do concreto, ou a
umidade contida na argamassa de revestimento.
2.2.2

Umidade ascensional

Também conhecida como umidade por capilaridade, exige um sistema de
impermeabilização nas fundações bem executado. Todo solo possui umidade, seja
proveniente das águas da chuva, ou do lençol freático.
Sendo assim, Silva (2011) afirma que seu surgimento acontece nas áreas inferiores das
paredes das construções e, por esse motivo, é conhecido com umidade que brota do
solo, podendo ser permanente, quando o nível do lençol freático é muito alto, ou
sazonal, em decorrência das águas pluviais.
2.3 Sistemas de impermeabilização
Os sistemas de impermeabilização apresentam um conjunto de camadas, dentre as quais
se destaca a camada impermeável, que apresenta propriedades distintas de resistência à
tração, alongamento, aderência, impermeabilidade, absorção de água, durabilidade,
dentre outros (SOUZA 2010). Segundo a NBR 9575 (ABNT, 2010), os sistemas
impermeabilizantes são classificados em rígidos e flexíveis, dependendo se o elemento a
ser impermeabilizado estará ou não sujeito a ocorrência de deformações.
2.3.1

Impermeabilização Rígida

O sistema impermeabilizante rígido é o que utiliza concreto e argamassa impermeável, e
é aplicado em lugares não passíveis à fissuração (VICENTINI, 1988, apud OLIVEIRA
& CANTISANO, 2012). É indicado para elementos sujeitos à mínima variação de
temperatura, pequenas vibrações e exposição solar. Portanto, é indicado para onde as
movimentações ou deformações sejam quase inexistentes, por não atuar junto com o

3429

substrato, como fundações, paredes enterradas, piscinas, dentre outros (OLIVEIRA &
CANTISANO, 2012).
Os sistemas de impermeabilização rígidos mais utilizados no Brasil, conforme Soma
(2009), são as argamassas impermeáveis com aditivo hidrofugante; as argamassas e
cimentos poliméricos; a membrana epoxídica e os cristalizantes.
As argamassas impermeáveis com aditivo hidrofugante constituem um sistema não
industrializado em que a argamassa confeccionada em canteiro é produzida com
aditivos hidrofugantes, porém, não é indicado quando há contato com o lençol freático.
(CICHINELLI, 2012). São compostos de sais metálicos e silicatos.
As argamassas e cimentos poliméricos são produtos bicomponentes, ou seja, uma parte
em pó, composta por cimento e agregados minerais, e outra líquida, com polímeros que
propiciam capacidade de absorver deformações/resiliência à argamassa. Normalmente
os produtos mais rígidos suportam melhor as pressões negativas – água atua do lado
inverso da impermeabilização – enquanto que os mais flexíveis suportam melhor as
pressões positivas – água atua pressionando a impermeabilização. Esse sistema não é
indicado quando há contato com o lençol freático (CICHINELLI, 2012).
A membrana epoxídica trata-se de um produto bicomponente à base de resina epóxi e
alcatrão. Forma uma película flexível de ótima resistência mecânica e química. É
compatível com estruturas de concreto e pode ser aplicado em locais de difícil acesso.
(DRYCO PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, 2013).
Já os cristalizantes são impermeabilizantes rígidos à base de cimentos especiais e
aditivos minerais, possuindo propriedade de penetração osmótica nos poros capilares do
concreto. Formam um gel que se cristaliza e incorpora compostos de cálcio ao concreto,
tornando-o impermeável (DENVER, 2013). Segundo Cichinelli (2012), os cristalizantes
são indicados para impermeabilizações temporárias, principalmente para combater
infiltrações localizadas.
2.3.2

Impermeabilização Flexível

O sistema impermeabilizante flexível possui capacidade de deformação suficiente para
absorver as deformações do elemento a ser impermeabilizado, com a ausência de
fissuras, rasgamentos e outras falhas que comprometam seu desempenho (BAUER,
VASCONCELOS & GRANATO, 2010). É recomendado para terraços, lajes de
cobertura, piscinas sobre laje, jardins elevados, etc.
A manta asfáltica é um produto impermeabilizante pré-fabricado, à base de asfalto
modificado com polímeros, estruturados com filme de polietileno, véu de fibra de vidro
ou não tecido de poliéster (MELLO, 2005). Gabrioli e Thomaz (2002) elencam as
principais características da manta asfáltica, destacando-se a estabilidade térmica e
dimensional; a alta resistência aos esforços mecânicos; a elevada flexibilidade; a ampla
faixa de resistência à temperatura e a elevada durabilidade. Os polímeros são
responsáveis pela flexibilidade, alongamento, correções dos pontos de escorrimento e
penetração dos asfaltos, determinando o tipo de aplicação. Os asfaltos mais utilizados
são os elastoméricos (com adição de SBS – estireno-butadieno-estireno), os
plastoméricos (com adição de APP – polipropileno atático) e os policondensados
(cimento asfáltico). Já os estruturantes são responsáveis pela resistência à tração
(GABRIOLI & THOMAZ, 2002).
As membranas, por sua vez, são moldadas in loco e podem ou não ser estruturadas.
Como principal vantagem em relação às mantas, está o fato de não apresentar emendas.
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Conforme Cichinelli (2004, apud RIGHI, 2009), as membranas exigem um rígido
controle de sua espessura e da quantidade de produto utilizado por metro quadrado.
Podem ser de material acrílico, asfáltico ou cimentício.
2.4 Materiais utilizados e resultados obtidos por outros autores
GASS (2011) realizou um estudo comparativo entre os tipos de impermeabilizantes
existentes no mercado. Nele, são realizados ensaios do índice de absorção de materiais
asfálticos e cimentícios externos e o testemunho. A Figura 4 apresenta os resultados.
Figura 4 – Índice de absorção de materiais asfálticos e cimentícios externos

Fonte: Adaptado de GASS (2011)

HAAS (2009) também realizou ensaios de absorção com diferentes tipos de
impermeabilizantes e número de demãos, cujos resultados estão expressos na Tabela 1.
Tabela 1 – Índice de absorção de diferentes tipos de impermeabilizantes
Produto e Absorção (%)
Demãos

Base Cimentícia 1

Base Cimentícia 2

Emulsão
Asfáltica 1

Emulsão
Asfáltica 2

1

19,0

5,8

20,8

8,4

2

14,7

0,1

24,4

6,2

3

13,1

0,9

25,0

1,8

4

4,2

0,5

23,6

1,6

Fonte: Adaptado de Haas (2009)

Pode-se observar que os resultados obtidos por Gass (2010 e Haas (2009), em geral,
assemelham-se, onde obtiveram os melhores resultados com o Base Cimentícia 2.
3

MATERIAIS E MÉTODOS

No presente artigo foram analisados os procedimentos de execução e o comportamento
dos materiais de base asfáltica e cimentícia na impermeabilização das fundações.
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3.1 Caracterização dos materiais utilizados
Os materiais de base asfáltica utilizados foram denominados de Emulsão asfáltica 1,
Emulsão asfáltica 2 e Emulsão asfáltica 3, enquanto que os materiais de base cimentícia
são Base Cimentícia 1 e Base Cimentícia 2.
Os impermeabilizantes de base asfáltica foram aplicados com pincel, diretamente no
substrato, conforme orientações do fabricante, analisando a influência de uma, duas, três
e quatro demãos, com a aplicação da camada seguinte após a secagem da camada
anterior.
Os impermeabilizantes de base cimentícia foram aplicados com pincel em demãos
cruzadas, de acordo com recomendações de cada fabricante, com camadas de 1mm de
espessura. A 2ª camada só foi aplicada após a cura da 1ª camada, que depende da
umidade do ambiente, variando entre 1 e 4 horas.
3.2 Procedimentos de ensaio
Para analisar o comportamento dos materiais impermeabilizantes de base asfáltica e
cimentícia, foram utilizados como corpos de prova, tijolos cerâmicos maciços, por
serem altamente porosos à umidade.
Primeiramente, os corpos de prova foram colocados em estufa, na temperatura de 45ºC,
durante 24 horas para secagem, para retirar toda a umidade do substrato. Então, foram
determinadas suas massas e, posteriormente, aplicadas uma, duas, três e quatro demãos
em uma face de fundo e em de todas as laterais, respectivamente em quatro corpos de
prova, analisando a capacidade do impermeabilizante através do ensaio de absorção. As
amostras foram colocadas em água com 1 cm de profundidade. Após secagem
superficial, suas massas foram determinadas a cada 24 horas, até se obter constância de
massa, com variação menor ou igual a 1 grama. A partir daí, foi calculada a absorção
através das seguintes equações:
Mw = Mtu – Mts

(1)

W = Mw x 100
Mts

(2)

Onde: Mw – massa da água absorvida; Mtu – Massa do corpo de prova úmido; Mts –
Massa do corpo de prova seco; e W – percentual de umidade absorvida.
A Figura 5 apresenta os corpos de prova de cada material impermeabilizante,
parcialmente submersos em lâmina d’água.
Figura 5 – Corpos de prova colocados em lâmina d’água de 1 cm de profundidade
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3.3 Análise dos resultados
A análise estatística dos resultados foi realizada através da Análise da Variância,
verificando se existem ou não diferenças significativos nos resultados. A significância
estatística da variabilidade das médias entre os grupos, isto é, o efeito de um
determinado valor sobre uma variável resposta, é determinado através de um teste, que
consiste em comparar valores calculados e tabelados para um determinado nível de
significância de uma função de distribuição da probabilidade. Se F calculado é maior que
Ftabelado a hipótese de que o efeito do valor considerado não seja significativa é rejeitada.
O valor de Fcalculado é determinado para cada fator pelo quociente entre a média
quadrática (Variância) e a média quadrática do termo de erro, ou seja, F calculado =
MQfator/MQerro. Foi utilizado o software Excel para determinação das análises.
4

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Após a realização das pesagens dos corpos de prova de cada material, para cada demão,
obedecendo todas as especificações propostas na metodologia, foram realizados os
cálculos para a obtenção do percentual de absorção.
4.1 Testemunho
O corpo de prova testemunho, sem o uso de nenhum material impermeabilizante, que
servirá para comparação com os materiais estudados, apresentou índice de absorção
média igual a 17,83%.
4.2 Materiais
A Tabela 2 apresenta os resultados médios de absorção obtidos com os corpos de prova
em que foram utilizados de 1 a 4 demãos dos produtos estudados.
Tabela 2 – Índice médio, para cada demão, de absorção dos materiais.
Demãos

Absorção de água (%)
Emulsão
Emulsão
Asfáltica 2
Asfáltica 3
20,91
22,4

1

Emulsão
Asfáltica 1
23,79

2

22,55

22,48

21,64

17,89

4,0

3

19,27

16,41

22,55

11,83

0,16

4

16,9

23,84

20,04

3,66

0,21

B Cimentícia 1

B Cimentícia 2

20,57

17,3

Analisando a Tabela 2, pode-se perceber que, se comparados com o resultado obtido
com o testemunho, os materiais de base asfáltica (Emulsão Asfáltica 1, Emulsão
Asfáltica 2 e Emulsão Asfáltica 3) não apresentaram eficiência nenhuma. Por outro
lado, os materiais de base cimentícia mostraram-se eficientes.
O produto denominado Base Cimentícia 2, foi o de menor absorção, alcançando 120
vezes superior ao Emulsão Asfáltica 1, 102,5 vezes superior ao Emulsão Asfáltica 2,
140 vezes ao Emulsão Asfáltica 3 e 73,94 vezes melhor que o Base Cimentícia 1.
Para uma melhor visualização da diferença entre os resultados obtidos com cada
produto e demão, segue a Figura 6. Na Tabela 3, foi realizada a Análise de Variância,
para melhor comparar os resultados entre cada material testado.

3433

Figura 6 – Índice de absorção de materiais asfálticos e cimentícios

Tabela 3 – Análise de Variância dos materiais.
Produto

SQ

MQ

F calc

F crítico Significância

Emulsão Asfáltica 1 X Emulsão Asfáltica 2

0,9633

0,9633

0,06802

4,051749

NS

Emulsão Asfáltica 1 X Emulsão Asfáltica 3

12,7205

12,7205

1,084422

4,051749

NS

Emulsão Asfáltica 2 X Emulsão Asfáltica 3

6,6827

6,6827

1,132081

4,051749

NS

Emulsão Asfáltica 1 X Base Cimentícia 1

611,898

611,898

18,95041

4,051749

S

2774,9125 2774,91

76,97523

4,051749

S

661,419

24,99484

4,051749

S

Emulsão Asfáltica 2 X Base Cimentícia 2

2879,2812 2879,28

95,27039

4,051749

S

Emulsão Asfáltica 3 X Base Cimentícia 1

801,0685 801,069

33,33632

4,051749

S

Emulsão Asfáltica 3 X Base Cimentícia 2

3163,3898 3163,39

113,8324

4,051749

S

16,14698

4,051749

S

Emulsão Asfáltica 1 X Base Cimentícia 2
Emulsão Asfáltica 2 X Base Cimentícia 1

Base Cimentícia 1 X Base Cimentícia 2

661,419

780,692

780,692

Nota-se que, pela Análise de Variância, entre os produtos asfálticos não existem
diferenças significativas. Se comparados com os materiais cimentícios, há ampla
vantagem no uso do Base Cimentícia 1 e, principalmente, o Base Cimentícia 2. E, por
fim, comparando-se os dois materiais cimentícios, constata-se que o material mais
eficiente é o Base Cimentícia 2, o que é confirmado pelos resultados obtidos através da
Análise de Variância.
5

CONCLUSÃO

A impermeabilização das fundações é uma ação que costuma fazer a diferença com o
decorrer dos anos, tendo em vista que a umidade do solo vai começar a emergir para a
superfície, através do fenômeno de capilaridade.
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Tendo em vista que o intuito de impermeabilizar a fundação é evitar problemas futuros,
como danos estruturais, manchas nas paredes e descolamento do reboco, o uso de
materiais impermeabilizantes eficientes torna-se necessário.
Com o presente trabalho, levando-se em consideração os resultados aqui obtidos,
conclui-se que os materiais impermeabilizantes de base asfáltica testados, independente
do número de demãos aplicadas, não proporcionam menor absorção da água presente no
ambiente, já que os resultados obtidos com os três materiais estudados apresentaram-se
muito próximos aos do testemunho. Pode-se considerar como fator determinante o fato
de os tijolos utilizados não apresentarem a mesma aparência, tendo em vista que uns
possuíam mais poros que outros.
Destaca-se, ainda, a grande eficiência dos materiais de base cimentícia testados. Os
mesmos apresentaram graus de absorção relativamente baixos. Percebe-se que o
material impermeabilizante mais eficiente foi o de Base Cimentícia 2 com três demãos.
6
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RESUMO
O setor da construção civil no Brasil passou por algumas modificações com a abertura do mercado para
produtos importados, normalmente de melhor qualidade. Para poder se tornarem mais competitivas, as
empresas construtoras foram obrigadas a investir em produtos mais racionalizados e industrializados,
como forma de reduzir as perdas geradas na obra. Este trabalho tem como objetivo analisar projetos e
custos de diferentes tipologias construtivas do sistema construtivo em Concreto e PVC por meio de
comparações com o sistema tradicional. Os resultados foram obtidos a partir da realização de um
Trabalho de Conclusão de Curso de graduação em Engenharia Civil no ano de 2010, na cidade de
Maceió-AL. Foram analisadas três diferentes tipologias construtivas: um protótipo de habitação popular,
um posto de saúde e uma escola de educação infantil. O protótipo de habitação popular e a escola de
educação infantil já haviam sido executados, no caso do posto de saúde a análise se deu em nível de
projeto. Foram comparados projetos e orçamentos com o uso do sistema em Concreto e PVC e com a
alvenaria tradicional de blocos cerâmicos para que se pudesse chegar às vantagens e desvantagens do
novo sistema. Com a análise dos projetos pôde ser constatado que o sistema construtivo inovador gerou
um acréscimo na área útil da edificação. Através dos comparativos dos orçamentos chegou-se a conclusão
de que o custo de construção do sistema em concreto e PVC é consideravelmente mais elevado que o
custo do sistema convencional. Porém deve ser analisado ainda se o custo quase inexistente com
manutenção do sistema em PVC, não compensaria este custo inicial.
Palavras-chave: Sistemas construtivos, Inovação tecnológica, Concreto e PVC.

ABSTRACT
The construction sector in Brazil gone through some changes with the opening of the market for imported
products, usually of better quality. To become more competitive, construction companies have been
forced to invest in more rationalized and industrial products, in order to reduce the losses generated in
the work. This work aims to analyze projects and costs of different building typologies of the constructive
system in Concrete and PVC by comparisons with the traditional system. The results were obtained from
the realization of a Final Graduation Work in Civil Engineering Course in 2010 in the city of Maceió-AL.
Three different building typologies were analyzed: a prototype of popular housing, a health center and a
school for early childhood education. The prototype and the school had already been executed, in case of
health center the analysis was done at the project. Projects and budgets were compared with the use of
the system in concrete and PVC and with traditional masonry ceramic bricks so that they could get the
advantages and disadvantages of the new system. With the analysis of projects could be found that the
innovative construction system resulted in an increase in the floor area of the building. Through
comparison of costs reached the conclusion that the cost of system construction and PVC in particular is
considerably higher than the cost of the conventional system. But should still be analyzed the reduction of
maintenance cost in concrete and PVC system.
Keywords: Constructive systems, Technologic innovation, Concrete and PVC.

3437

1

INTRODUÇÃO

Até o fim da década 70, a indústria da construção brasileira não apresentava nenhum
programa de qualidade e, por esta razão, embora o Estado tivesse investido grandes
cifras no setor, não se arriscavam inovações. Nas últimas décadas alguns passos foram
dados, mas o setor ainda não conseguiu se igualar ao nível de eficiência, produtividade e
qualidade de outros setores da indústria (NASCIMENTO; SANTOS, 2003).
Ainda que esteja ocorrendo industrialização de algumas técnicas construtivas e uma
substituição do trabalho artesanal por sistemas construtivos mais mecanizados e bem
organizados, a construção civil segue apresentando características antiquadas.
O objetivo principal deste trabalho é realizar uma análise crítica do sistema construtivo
em concreto e PVC, a partir da avaliação de diferentes tipologias construtivas,
indicando a viabilidade de se construir adotando-se este sistema.
O sistema construtivo composto de perfis modulares em PVC recheados com concreto
representa uma tecnologia bem atual no mercado brasileiro, por isto o domínio de suas
técnicas construtivas ainda é limitado e o uso restrito a poucas experiências (SOUZA,
2005).
O modelo proposto é modular, pois seus perfis já vêm de fábrica com determinada
espessura, porém existem peças adaptadoras, que ajustam a parede em seu comprimento
determinado em projeto.
Este sistema é composto por painéis de duplo encaixe, tipo macho-e-fêmea, ocos, em
duas camadas de PVC (coextrudados), com diversas espessuras, armados e preenchidos
com concreto no local (SILVA; KAWANO, 2009).
A utilização de novas tecnologias na construção civil, como a proposta, proporciona
muitas vantagens se for bem utilizada e fruto de uma análise prévia. Porém, muitas
inovações são inseridas sem que seja realizado um estudo de viabilidade e de
desempenho do sistema estrutural. O que acaba resultando em uma série de problemas.
2
2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Industrialização e Racionalização da Construção Civil

A construção civil possui uma grande diferença se confrontada a outros setores da
indústria: o produto não se desloca, matéria prima, mão-de-obra e equipamentos é que
se deslocam até o local de aplicação. A indústria da construção está em situação oposta
à indústria de montagem (eletrônica, automobilística), onde o processo é altamente
mecanizado e as máquinas são rigidamente locadas na fábrica, seguindo a sequência
produtiva. A falta de mecanização da indústria da construção gera uma baixa
produtividade (MAUÉS, 1996).
Portanto, as empresas do ramo estão sendo forçadas a redefinirem suas estratégias, com
o objetivo de incrementar a eficiência do método de operação, melhorando a qualidade e
reduzindo custos (PICCHI, 1993).
A racionalização pode ser entendida como um processo que tem por objetivo a melhor
utilização de todos os recursos que interferem na construção e deve ocorrer de forma
dinâmica sendo aprimorada sistematicamente (LICHTENSTEIN, 1987).
De acordo com Maués (1996), a racionalização no Brasil se dá sob várias vertentes,
dentre elas destacam-se o desenvolvimento de sistemas construtivos inovadores, a
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implantação de mudanças de forma a aprimorar o processo convencional e o uso cada
vez mais frequente de sistemas pré-fabricados.
Dentre os sistemas construtivos que contemplam aspectos relacionados à racionalização
e pré-fabricação, destaca-se, no presente trabalho, o método em concreto e PVC.
2.2

O sistema construtivo em Concreto e PVC

O sistema construtivo em concreto e PVC surgiu inicialmente no Canadá e consiste em
painéis de PVC preenchidos com concreto e aço estrutural. Os painéis em PVC servem
de fôrma, revestimento e ajudam na estruturação do conjunto. Foi desenvolvido para
projetar e construir de forma simples e industrializada vários tipos de edificações. É um
sistema modular, composto por painéis verticais que se encaixam por guias (machofêmea) (SILVA; KAWANO, 2009).
As paredes, tanto na face interna como na externa, não necessitam de revestimentos,
pinturas ou tratamentos. Porém, qualquer tipo de pintura ou outro recobrimento pode ser
colocado sobre os perfis mesmo após anos da montagem inicial (ROYAL, 2008).
Ainda segundo a Royal (2008), as instalações elétricas e hidráulicas são convencionais e
sempre no sentido vertical. Entrando pela parte superior do pé direito ou pela inferior
(base de concreto), os tubos tem um curso percorrido dentro dos painéis, favorecendo a
localização dos diferentes circuitos. Trata-se de um processo industrializado, organizado
em cinco etapas: infraestrutura, superestrutura, cobertura, acabamentos e instalações
(SOUZA, 2005).
O concreto utilizado para o preenchimento das paredes deve ser fluido e,
preferencialmente, autoadensável. A altura máxima de uma parede utilizando o sistema
em concreto e PVC, assim como de uma parede em concreto tradicional, depende da
altura máxima de queda do concreto.
3
3.1

MATERIAIS E MÉTODOS
Objetos de estudo

Os objetos de análise do presente trabalho foram: um protótipo de habitação popular,
um posto de saúde e uma escola.
O protótipo de habitação popular foi construído em julho de 2006 na sede do Sistema
Nacional de Aprendizagem Industrial de Alagoas (SENAI-AL) como um estudo da
Caixa Econômica Federal para a análise de viabilidade da construção de casas populares
utilizando o sistema construtivo em concreto e PVC. O protótipo estudado possui dois
quartos, banheiro, cozinha e sala de estar/jantar em uma área aproximada de 30 m². As
paredes não possuem revestimento assim como o piso, que é cimentado liso. As
esquadrias são em madeira e a cobertura é tradicional com estrutura de madeira e telhas
cerâmicas, a casa não possui forro ou laje de cobertura nem vigas de concreto. A
espessura das paredes é de 75 mm.
O posto de saúde é um projeto da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, que não
havia sido executado. Existem somente os projetos arquitetônicos, com locação dos
pontos elétricos e hidrossanitários, orçamento e especificações. A área construída em
projeto é de 673,66 m². O piso especificado é em granilite e o teto é em laje de concreto
pintada com tinta acrílica, a cobertura em estrutura de madeira com telhas de
fibrocimento e janelas em alumínio e portas em madeira e ferro. Na modulação do
projeto foram utilizados perfis de 140 mm, e a espessura da parede é de 100 mm.
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A escola estudada pertence à rede Municipal e está situada do bairro do Pontal em
Maceió, inaugurada pela Secretaria de Educação do município em 18 de maio de 2009.
A escola possui área de 871,46 m² e a espessura das paredes com o uso do sistema em
Concreto e PVC é de 100 mm.
3.2

Levantamento de dados

A coleta de dados ocorreu junto aos órgãos responsáveis por cada tipologia construtiva.
Foram coletados documentos como orçamentos, projetos e especificações existentes no
órgão, além de qualquer outra informação que pudesse ser fornecida sobre o sistema
construtivo. Esta etapa incluiu visitas aos prédios, com registro fotográfico e
levantamento documental.
Os documentos fornecidos referentes ao posto de saúde foram: projeto arquitetônico
completo, em alvenaria; projeto de modulação do sistema construtivo em Concreto e
PVC e os orçamentos dos dois sistemas. Quanto ao protótipo de habitação popular
foram obtidos todos os projetos, inclusive os de instalações e montagem do sistema
construtivo, orçamento e memorial descritivo. Os dados referentes ao protótipo já
contemplam a construção no sistema construtivo em Concreto e PVC. Com relação à
escola, dentre os documentos cedidos se encontram o projeto arquitetônico e o
orçamento da construção com a utilização do sistema em Concreto e PVC.
3.3

Análise do sistema construtivo em Concreto e PVC

Para analisar a viabilidade do Concreto e PVC, foi feito um comparativo entre este
sistema construtivo e a alvenaria de blocos cerâmicos, para cada tipologia estudada.
Assim, procurou-se uniformizar os documentos do mesmo sistema construtivo e
também os documentos dos dois sistemas analisados para uma mesma edificação. A
partir desta observação, de acordo com a necessidade de cada objeto de análise, foram
refeitos projetos e orçamentos.
Para os dados referentes ao protótipo de habitação popular observou-se que o projeto
arquitetônico contemplava o sistema em Concreto e PVC com modulação de 75 mm e
com espessuras de paredes de 75 mm. O projeto foi então refeito para a mesma
construção em alvenaria convencional, aumentando-se a espessura da parede de 75 mm
para 150 mm. As paredes externas foram acrescidas de 75 mm para o interior, tendo em
vista que nem sempre existirá a possibilidade de aumentar a área construída devido a
falta de espaço no terreno. Já para as paredes internas, foi feita uma divisão igualitária
destes 75 mm adicionais para os dois lados da divisória. Em seguida foi feita uma
atualização do orçamento existente, de 2006 para 2010, e elaboração de um orçamento
para o sistema construtivo tradicional.
No caso da escola, adotou-se esta mesma metodologia de análise, porém a espessura da
parede encontrada na modulação do projeto é de 100 mm, de modo que o projeto
modulado teve a espessura de suas paredes acrescidas de 50 mm, a fim de serem
atingidos os 150 mm empregados no sistema convencional. Para as paredes externas
esses 50 mm foram adicionados para o interior da edificação e para as internas dividiuse 25 mm para cada face da parede.
Com relação ao posto de saúde, percebeu-se que com a modulação do projeto
arquitetônico, ocorreram mudanças nos comprimentos das paredes, o que modifica
todos os ambientes do projeto e suas respectivas áreas. O projeto modulado do posto de
saúde possui uma área de 822,57 m² enquanto que o projeto arquitetônico, em alvenaria
de blocos cerâmicos, apresenta uma área total de 836,87 m². Com esta observação,
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verificou-se a necessidade de utilização de uma outra forma de análise. Portanto, foi
mantida a comparação dos projetos originais, pois a mudança das áreas aconteceu em
consequência da modulação, mas, além disso, a partir do projeto modulado foi
elaborado um novo projeto em alvenaria convencional, aumentando-se a espessura das
paredes. Esta segunda abordagem foi feita para manter o padrão comparativo adotado
nos demais projetos.
Os orçamentos das diversas construções, quando existentes, foram atualizados para os
preços praticados em 2010, quando da realização deste trabalho, e foram feitos os
orçamentos decorrentes dos novos projetos elaborados.
4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O artigo deverá ser estruturado da seguinte forma:
4.1

Protótipo de habitação popular

Para representar as diferenças de concepção de projeto na Tabela 1 estão apresentadas
as variações das áreas e perímetros.
Tabela 1 – Áreas e perímetros internos da casa alagoana e percentual de acréscimo
com a utilização do sistema em Concreto e PVC

Local

Convencional

Concreto e PVC

Acréscimo

Acréscimo (%)

A (m²) P (m)

A (m²)

P (m)

A (m²)

P (m)

A (m²)

P (m)

Quarto
maior

6,96

10,66

7,57

11,11

0,61

0,45

8,76%

4,22%

Quarto
menor

5,75

9,60

6,30

10,05

0,55

0,45

9,57%

4,69%

W.C.B.

1,69

5,33

1,94

5,70

0,25

0,37

14,79% 6,94%

Estar/Jantar

8,30

12,44

8,95

12,89

0,65

0,45

7,83%

Cozinha

2,54

6,84

3,00

7,21

0,46

0,37

18,11% 5,41%

TOTAL

25,24

44,87

27,76

46,96

2,52

2,09

9,98%

3,62%
4,66%

Fonte: Autor

Devido a uma diminuição de 50% da espessura da parede com a utilização do sistema
inovador, houve um acréscimo de área de aproximadamente 10% em relação ao sistema
tradicional. Houve também um aumento de 4,66% no perímetro total da construção.
Percebe-se que o ganho percentual de área é inversamente proporcional ao tamanho do
ambiente. Portanto, o menor ambiente (banheiro) teve o maior acréscimo percentual de
área enquanto que a sala de estar/jantar teve o menor.
O ganho de área total chega a 2,52 m², o equivalente a área da cozinha no projeto do
sistema tradicional. Vale salientar que esta área adicional é diluída em todos ambientes,
o que proporciona uma melhor comodidade para os moradores.
Com relação ao orçamento, foram observadas variações nas etapas de supra estrutura,
revestimentos e pintura, as quais estão apresentadas na Tabela 2. Nesta tabela conta
também o custo total da obra nos dois sistemas.
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Tabela 2 – Comparativo de custos para o protótipo de habitação popular
Preço total (R$)

Item do orçamento

Convencional

Concreto e PVC

Supra estrutura

1.671,82

8.382,36

Revestimentos

1.755,15

-

Pintura

851,84

134,66

Custo total da obra

14.859,90

18.963,45

Fonte: Autor

Observa-se um aumento no custo total do empreendimento de R$ 4.103,55 com o uso
do sistema em Concreto e PVC. Este valor corresponde a aproximadamente 30% do
custo da construção convencional.
No item supra estrutura houve um aumento de R$ 6.710,54, valor equivalente ao preço
dos serviços de fornecimento e montagem dos perfis em PVC que é de R$ 6.392,47.
Como no sistema em PVC não existe a necessidade de colocação de revestimentos, o
custo desta etapa, que é de R$ 1.755,15, no sistema tradicional, é absorvido. Isto porque
as paredes do sistema convencional recebem chapisco, emboço, reboco, pintura e
revestimento cerâmico, o que acaba diminuindo um pouco a diferença de custo das
estruturas.
Sabendo que a área construída do protótipo da habitação popular é de 30,12 m²,
dividindo-se os custos totais de cada orçamento por este valor, chegamos ao custo de
construção por metro quadrado. Para o sistema construtivo tradicional o preço do metro
quadrado de construção é de R$ 493,36. Já para o sistema construtivo em Concreto e
PVC esse preço chega a R$ 629,60. Para uma habitação popular, esta diferença de custo
de um sistema para o outro é significativa.
4.2

Posto de saúde

No caso do posto de saúde foram realizadas duas comparações: uma do projeto
arquitetônico original com o projeto modulado e outra do projeto modulado com o
projeto arquitetônico feito a partir dele para alvenaria convencional. Na primeira análise
houve um acréscimo de 12,09 m², que corresponde a 1,87% da área, e no perímetro o
acréscimo foi de 1,95 m ou 0,25%.
As áreas de alguns cômodos diminuíram, enquanto que as de outros aumentaram, o que
se deve ao fato de que as paredes tiveram que ser adaptadas ao comprimento dos
módulos, que era de 140 mm. Um grande problema deste fato é que, em projetos tão
específicos como este, a área de determinados ambientes é pré-determinada e não pode
ser alterada. Observou-se ainda que os menores ambientes chegaram a ter quase 30% de
sua área aumentada, enquanto que outros tiveram sua área reduzida em 10%. Percebeuse uma necessidade de que o projeto arquitetônico seja executado desde o início
seguindo a modulação. Desta forma são evitados retrabalhos e surpresas com a alteração
das dimensões dos cômodos.
Comparando-se agora os dois sistemas construtivos na situação em que a partir do
projeto modulado foi elaborado o projeto em alvenaria convencional, foram observados
ganhos de áreas em todos os ambientes. O acréscimo total de área com o uso desta
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metodologia foi de 2,80%, o que correspondente a 17,89 m², mas ainda não chegou a ser
tão significativo quanto no protótipo. Apesar de o acréscimo de área ser pequeno em
proporção, ainda é maior que a área de alguns ambientes, como a sala de agentes de PSF
ou o arquivo.
O sistema utilizado apresenta vantagens na concepção do seu projeto na medida em que
pode gerar um aumento na área útil, tornando o ambiente mais confortável para os
servidores da saúde, que tem o posto como o seu local de trabalho, e para os pacientes,
que vão em busca de tratamento e esperam que o local tenha melhores condições de
atendimento.
A partir da segunda metodologia de comparação dos projetos, foi feita a análise de
custos. Neste caso, as etapas do orçamento destacadas para foram: supra estrutura,
alvenaria e complementares, revestimentos e pintura, conforme a Tabela 3.
Tabela 3 – Comparativo de custos para o posto de saúde
Preço total (R$)

Item do orçamento

Convencional

Concreto e PVC

Supra estrutura

58.542,58

296.280,13

Alvenaria

38.045,37

33,92

Revestimentos

59.009,46

-

Pintura

34.232,18

7.934,49

Custo total da obra

563.820,37

638.851,89

Fonte: Autor

Pela comparação dos orçamentos do posto de saúde percebe-se uma mudança de custo
no item supra estrutura de R$ 58.542,58 no projeto convencional para R$ 296.280,13 no
projeto em Concreto e PVC. Porém o custo com alvenaria e complementares passa de
R$ 38.045,37 para R$ 33,92, o custo com revestimentos corresponde que era de
RS 59.009,46 passa a ser zero e o custo de pintura do sistema convencional, R$
34.232,18, é reduzido para R$ 7.934,49. Os preços de custo total dos orçamentos são de
R$ 563.820,37 para o sistema tradicional e de R$ 638.859,89 para o sistema em
Concreto e PVC. O item que torna o sistema em Concreto e PVC R$ 75.031,52 mais
caro, como já esperado, é a supra estrutura.
Dividindo-se o custo pela área construída é obtido um valor de R$ 754,51 por metro
quadrado com o uso do sistema em Concreto e PVC, enquanto que com o sistema
convencional este custo é de R$ 655,90 por metro quadrado. Ao compararem-se estes
valores com os do protótipo de habitação popular (R$ 629,60/m² para o sistema em
PVC e R$ 493,36/m² para o sistema em alvenaria), nota-se que o custo por metro
quadrado da construção com perfis de PVC preenchidos com concreto é mais barato
para o protótipo. Porém, a diferença entre os valores dos dois sistemas é menor no posto
de saúde – R$ 88,61 em relação ao protótipo – R$ 136,24.
4.3

Escola

O ganho em área com a utilização do sistema em PVC para a escola foi de 24 m², o
correspondente a 4,58% de aumento em relação ao sistema construtivo tradicional. Um
resultado bastante satisfatório ao se considerar a área da edificação.
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O ambiente que obteve o maior acréscimo percentual de área foi a sala do arquivo, com
13,17%, e o menor foi a sala do maternal com 2,12%. Mais uma vez, notou-se que
quanto menor a sala, maior o seu percentual de acréscimo. Porém, a menor sala, o
Almoxarifado, devido a metodologia utilizada e a sua localização em projeto, não
apresentou o maior ganho de área.
Mais uma vez, foi encontrado, com relação ao projeto, um melhor resultado do sistema
inovador em contrapartida ao sistema tradicional. O aumento de 24 m² no projeto
equipara-se ao refeitório da escola com o uso das paredes de alvenaria.
Quanto ao orçamento, para a escola em Concreto e PVC foram estudados: supra
estrutura, revestimentos e pintura (Tabela 4).
Tabela 4 – Comparativo de custos para o posto de saúde
Preço total (R$)

Item do orçamento

Convencional

Concreto e PVC

Supra estrutura

50.786,55

236.065,01

Revestimentos

48.543,75

-

Pintura

58.615,90

5.196,13

Custo total da obra

598.744,15

730.602,84

Fonte: Autor

Para a construção em alvenaria o custo total é de R$ 598.744,15, com a utilização do
sistema em Concreto e PVC este valor sobe para R$ 730.612,84 uma diferença de
R$ 131.858,69. Novamente, o custo alto da estrutura em Concreto e PVC foi um pouco
reduzido pelos revestimentos e pinturas.
Os custos com a estrutura foram R$ 50.786,55 no sistema tradicional e R$ 236.065,01
para o sistema em Concreto e PVC. Com o uso do sistema tradicional existe uma
diferença nos valores de revestimento e pintura juntos de R$ 101.963,52.
Como a área construída é de 846,71 m², chega-se a um custo por área de construção de
R$ 862,87/m² com o uso do sistema inovador, enquanto que o metro quadrado do
sistema construtivo convencional vale R$ 707,14.
5

CONCLUSÕES

Os resultados encontrados mostraram que a utilização do sistema construtivo em
Concreto e PVC em substituição ao sistema tradicional em alvenaria de blocos
cerâmicos proporciona um ganho significativo de área em projeto. Porém o custo de
construção pode ser um empecilho na seleção do sistema construtivo, tendo em vista
que o sistema em Concreto e PVC é, em média, cerca de 30% mais caro que o sistema
convencional.
Mesmo sem a necessidade do uso de revestimentos no sistema em Concreto e PVC,
ainda existe uma variação muito grande do custo inicial da construção. Um fator
determinante neste quesito é que os perfis de PVC, não são fabricados no país, o que
eleva o seu custo devido ao processo de importação.
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Apesar do alto custo inicial, o custo de manutenção do sistema em Concreto e PVC é
quase nulo. Em uma cidade com alto grau de agressividade ambiental, como Maceió
(devido a altos níveis de umidade e proximidade do mar), as estruturas convencionais
estão sempre sofrendo com patologias, necessitando de reparos constantes. Para uma
verificação exata de qual sistema proporciona uma melhor economia é necessária uma
análise mais aprofundada de custos de manutenção de edificações.
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RESUMO
Este trabalho verificou o aumento de resistência à compressão axial de um sistema construtivo de
alvenaria estrutural composto por tijolos cerâmicos antigos, através da utilização de um sistema composto
estruturado de fibra de carbono. Esta alternativa reparadora pode suprir as necessidades de reforços
estruturais existentes nestes monumentos sem que haja grandes descaracterizações na sua concepção
estrutural e estética original, procurando respeitar algumas premissas de salvaguarda do patrimônio
material. Foram realizados ensaios de compressão axial em modelos reduzidos, que procuraram
reproduzir as características originais das construções antigas. Nestes ensaios foram aplicados o sistema
estruturado de fibra de carbono – CFC. O resultado destes ensaios demonstrou que a utilização de mantas
de fibra de carbono em modelos reduzidos com argamassa cimentícia, aumentou a resistência à
compressão destas estruturas em torno de 50%. Assim, a aplicação do sistema composto estruturado de
fibra de carbono em estruturas de alvenaria estrutural pode ser uma alternativa para intervenções em
edifícios de valor histórico que apresentem manifestações patológicas devido ao comprometimento
estrutural ao longo do tempo.
Palavras-chave: Restauro, Reforço Estrutural, Fibra de Carbono, Alvenaria.

ABSTRACT
This work evaluated the increase of axial compressive strength of a structural masonry composed of old
ceramic bricks, present in several buildings of historical value, by using a Carbon Fiber Reinforced
Polymer (CFRP). Due to the precarious state of many buildings of patrimonial interest nowadays, this
technics can supply the needs of structural reinforcements in these monuments without large
modifications in its original structural and architectural design, respecting certain principles of
preservation and safeguarding of society’s material heritage. Tests were performed to determine the axial
compressive strength on reduced models. For some models was applied the Carbon Fiber Reinforced
Polymer (CFRP), placed in two different ways on the sidewalls of the samples. The final result of these
tests demonstrated that the use of CFRP in models with composite mortar (cement, lime and sand)
increased the axial compressive strength of these old constructive systems about 50%. Thus, the
application of CFRP on structural masonry structures can be an alternative in historical buildings’
interventions with pathological manifestations due to lack of structural strength.
Keywords: Restoration, Structural Reinforcement, Carbon Fiber, Masonry.

1

INTRODUÇÃO

Este trabalho visa estudar os efeitos da aplicação de sistemas compostos com fibra de
carbono em modelos reduzidos de alvenaria de tijolos cerâmicos antigos através de
ensaios de resistência à compressão. Pode-se afirmar que atualmente a utilização de
compostos estruturados de fibra de carbono para reforço estrutural do concreto armado
tem-se difundido bastante entre os profissionais do ramo da engenharia de recuperação,
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oferecendo a estes uma nova e segura opção às demandas projetuais para serviços de
recuperação e reforço estrutural [MACHADO, 2006]. A importação desta tecnologia
para alvenarias se deve pela presença de várias manifestações patológicas presentes
nestas estruturas.
O conhecimento hoje envolvendo a utilização de sistemas compostos estruturados com
fibra de carbono (CFC) deve-se a pesquisas envolvendo sua utilização no reforço de
estruturas de concreto armado. Contudo, novos estudos têm mostrado que com a
utilização das fibras de carbono, muitas das causas de colapso em estruturas de
alvenaria podem ser prevenidas ou reduzidas. Porém, ainda é necessário desenvolver
mais estudos na área de recuperação e reforço de alvenarias com CFC [MACHADO,
2006].
Desta forma, este trabalho procura verificar a viabilidade técnica de utilização desta
técnica, tão conhecida em estruturas de concreto armado, em edifícios históricos de
alvenaria de tijolos cerâmicos antigos, como forma de recuperação e reforço estrutural,
através de ensaios laboratoriais.
2

OBJETIVO

Avaliar se há ganho de resistência à compressão de uma parede de tijolos cerâmicos
antigos após aplicação de sistema composto estruturado com fibra de carbono através de
ensaios laboratoriais em modelos reduzidos.
3

JUSTIFICATIVAS

Segundo Castriota (2009) os antigos centros históricos transformaram-se em zonas
excluídas dentro do próprio tecido urbano das cidades, fruto de uma sociedade industrial
moderna que destruiu qualquer quadro de referências de usos, costumes e valores. Esta
nova concepção de ocupação destruiu uma infinidade de “memórias individuais e
coletivas” da sociedade, principalmente nos países em desenvolvimento, onde a
expectativa e esperança contam mais que as reminiscências do passado.
Para o IPHAN (2004) a preservação é motivada pelo fato de nesses bens históricos
serem reconhecidos um significado cultural, tornando-os dignos de medidas para ser
tutelados para as próximas gerações, para que continuem a ser documentos fidedignos e
efetivos suportes do conhecimento e da memória coletiva.
No âmbito da restauração, os princípios de intervenção em edifícios de valor histórico
estão norteados pelas Cartas Patrimoniais. Estes documentos do ICOMOS (Conselho
Internacional de Monumentos e Sítios), órgão vinculado à UNESCO (Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) são referências para projetos de
restauro em todos os países consignatários da ONU (Organização das Nações Unidas)
(KUHL, 2008).
Seguindo estes princípios, Kanan (2008) afirma que deve-se sempre buscar materiais
que sejam compatíveis com os originais em projetos de conservação e restauração. O
uso de materiais como o cimento Portland, em casos de conservação de estruturas
construídas com sistemas tradicionais (sem a utilização deste material), tem apresentado
problemas devido à incompatibilidade de propriedades que exibem essas argamassas em
relação aos materiais antigos. Por este motivo, a utilização da fibra de carbono pode ser
indicada para obras de restauração e conservação devido a sua característica, do ponto
de vista estrutural, de não alterar as propriedades dinâmicas da estrutura, visto que estas
permanecem inalteradas, pois não há acréscimo sensível de peso ou espessura
(MACHADO, 2006). Assim, a adição do composto estruturado de fibra de carbono em
edifícios de valor patrimonial interferiria pouco na natureza da edificação, ou seja, não
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afetaria a harmonia do conjunto arquitetônico, e resolveria problemas estruturais
recorrentes de enfraquecimento estrutural do monumento fruto do desgaste natural ou
imposto pela sua utilização inapropriada.
4

MÉTODO DE PESQUISA

Este trabalho estudou técnicas de recuperação que viabilizem o reforço de estruturas
antigas sem comprometer sua autenticidade e adotando o preceito da reversibilidade
(capacidade de recuperação do estado físico antes da intervenção aplicada) e mínima
intervenção em restauração de bens imóveis.
Desta forma, primeiramente foram estudados e analisados os materiais e técnicas
construtivas que envolvem a execução de alvenarias de blocos cerâmicos antigos
autoportantes com argamassas aéreas e mistas, através de uma revisão bibliográfica dos
materiais empregados neste trabalho.
Continuando esta revisão bibliográfica, foi realizado uma pesquisa referente a utilização
de materiais a base de fibra de carbono para recuperação e reforço de estruturas. Em
seguida, realizaram-se ensaios laboratoriais para verificar a resistência média à
compressão dos prismas e das argamassas aéreas e mistas de assentamento. Os prismas
foram submetidos a ensaios de compressão conforme NBR 8215 (ABNT, 1983) e as
argamassas conforme NBR 13279 (ABNT, 2005).
Por se tratar de uma pesquisa experimental, que envolve procedimentos em laboratório,
foram confeccionados modelos reduzidos de alvenaria de tijolos cerâmicos (55x55cm) e
estes foram submetidos a ensaios de compressão axial.
Ressalta-se que estes modelos reduzidos foram executados com tijolos cerâmicos
antigos, assentados com argamassa aérea e mista, conforme tipologias da época.
Após estes ensaios, foram apresentadas tabelas com os resultados obtidos nos ensaios de
compressão dos prismas, argamassas e dos modelos reduzidos. Foram analisados os
dados dos resultados dos ensaios das mini paredes (com aplicação ou não) pelo método
de comparação, e assim foi possível dar um indicativo sobre a viabilidade técnica de
utilização deste sistema de reforço estrutural em edificações de alvenaria estrutural de
blocos cerâmicos antigos, em virtude do ganho ou não de resistência à compressão nos
ensaios realizados em laboratório.
5
5.1

PESQUISA EXPERIMENTAL
Ensaios de Corpos de Prova de Argamassa

Durante a preparação para os ensaios com os modelos reduzidos de 55x55cm, foram
confeccionados doze corpos de prova para verificar a resistência à compressão da
argamassa de assentamento. Estes estavam divididos em dois grupos – oito com
argamassa aérea e quatro com argamassa mista, adotando os traços 1:4 (cal : areia
média) e o traço 1:2:8 (cimento : cal : areia média), respectivamente.
O ensaio para obtenção da resistência à compressão da argamassa procurou atender a
NBR 13279 (ABNT, 1995) – Argamassa para Assentamento e Revestimento de Paredes
e Tetos – determinação da resistência à compressão e foi realizada em uma máquina
universal de ensaios marca Emic, modelo DL 10.000, devidamente calibrada. Por razões
técnicas não foi utilizada a norma atualizada para determinação da resistência à
compressão de argamassa, a NBR 13279 (ABNT, 2005).
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5.2

Ensaios de Prismas

Simultaneamente à elaboração dos corpos de prova de argamassa, foram
confeccionados seis prismas com quatro blocos cerâmicos antigos cada, utilizando em
cinco prismas a argamassa aérea (cal : areia média, 1:4) e no sexto argamassa mista
(cimento : cal : areia média 1:2:8). Quatro prismas foram rompidos com sete dias de
cura e os outros dois com 40 dias de cura, de acordo com a NBR 8215 [ABNT, 1983].
Estes foram rompidos em um prensa servo-controlada, modelo DL 30.000 marca Emic,
devidamente calibrada. Assim foi possível medir a resistência à compressão destes
corpos de prova, pois este tipo de ensaio considera uma série de fatores como: a
resistência à compressão dos blocos, a resistência à compressão das argamassas, a
espessura da junta de assentamento e a qualidade da mão de obra. Os prismas foram
assentados com argamassa com juntas de 01 cm de espessura aproximadamente.
5.3

Ensaios de Modelos Reduzidos

Foram produzidos dez modelos reduzidos ou “mini-paredes”, de 55x55cm, de tijolos de
cerâmicos antigos (idade aproximada de 100 anos), que foram submetidos a um período
de cura de 40 dias, divididos em dois grupos distintos. O primeiro grupo foi assentado
com argamassa aérea (cal e areia, traço 1:4) e contou com quatro corpos de prova ao
todo. O segundo grupo foi assentado com argamassa mista (cimento:cal:areia, traço
1:2:8) e continha seis modelos. A argamassa de assentamento foi aplicada com uma
espessura de 1,0 cm nas fiadas das mini-paredes de alvenaria. Foi utilizada a cal
hidratada para a produção da pasta de cal e esta foi “queimada” e reservada por sete dias
para carbonatação até a sua utilização para produção da argamassa aérea e mista.
Conforme modelo esquemático mostrado na figura 1, ambos os grupos foram
submetidos a ensaios de resistência à compressão axial.
Figura 1 – Resumo Esquemático dos ensaios das mini-paredes

Fonte: Autores (2011)

Utilizou-se uma máquina universal de ensaios 30 T, devidamente calibrada, conforme
figura 2. Por não existir norma específica para a realização deste ensaio, utilizou-se a
mesma velocidade de carregamento aplicada nos ensaios de determinação da resistência
à compressão dos prismas.
Figura 2 – Máquina Universal de ensaios Prensa 30T
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Fonte: Autores (2011)

Na primeira série de ensaios, os corpos de prova foram ensaiados sem qualquer
aplicação de reforço com o sistema composto de fibras de carbono (CFC) com o
propósito de se obter valores de referência das resistências dos modelos reduzidos.
Nesta série foram utilizadas duas mini-paredes com argamassa aérea e outras duas
argamassa mista, conforme figura 3. Assim, monitorou-se as tensões e deformações nos
corpos de prova até seu rompimento.
Figura 3 – Máquina Universal de ensaios Prensa 30T

Fonte: Autores (2011)

A segunda série de ensaios com os modelos reduzidos foi realizada após aplicação do
CFC sobre a argamassa de revestimento nas duas faces opostas das mini-paredes, sem
que ocorra a possibilidade de ancoragem por envolvimento (Ω = 0,75). Mais uma vez,
rompeu-se dois modelos com argamassa aérea e outros dois com argamassa mista,
conforme figura 4. Para aplicação das mantas de fibra de carbono se executou uma
camada reguladora, além de uma base reguladora e um adesivo epoxídico. Todos os
modelos foram completamente revestidos em um único sentido.

Figura 4 – 2ª série de ensaios
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Fonte: Autores (2011)

A última série de ensaios com as “mini-paredes” foi realizada com apenas dois modelos
assentados com argamassa mista, ao passo que desta vez o composto estruturado foi
aplicado envolvendo completamente o painel (Ω = 0,2), conforme figura 5. As
características de aplicação seguem as mesmas do ensaio anterior.
Figura 5 – 3ª série de ensaios

Fonte: Autores (2011)

6

RESULTADOS

Os resultados obtidos nestes ensaios podem ser vistos nos tópicos abaixo.
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6.1

Resultado do ensaio de resistência à compressão axial das argamassas

Este ensaio mostrou que os corpos de prova de argamassa mista são em média,
aproximadamente 2,5 vezes mais resistentes à compressão que os mesmos com
argamassa aérea. Ressalta-se mais uma vez que os resultados dos ensaios dos corpos de
prova com 07 dias foram descartados e não constam na tabela 1.
Tabela 1 – Resistência à compressão axial das argamassas (NBR 13279, 1995)
Tipo de
Argamassa

Argamassa
Aérea

Argamassa
Mista

Corpo de Prova

Força Máxima
(N)

01
02
03
04
Média
01
02
03
04
Média

573
850
836
756
753,75
2116
1409
1716
1613
1713,5

Resistência à
compressão
(MPa)
0,3
0,4
0,4
0,4
0,375
1,1
0,8
0,9
0,9
0,925

Idade
(dias)

28

28

Fonte: Autores (2011)

6.2

Resultado do ensaio de resistência à compressão axial dos prismas

Este ensaio demonstrou mais uma vez que os corpos de prova com argamassa mista são
mais resistentes que os modelos com argamassa aérea, porém com uma diferença
menor, em torno apenas de 50%. Este ensaio mostra ainda a progressão de resistência da
argamassa aérea, mostrando uma aumento de carga de quase 100% depois de 30 dias
após a aferição de resistência com 07 dias, como se pode ver na tabela 2.
Tabela 2 – Resistência à compressão axial de prismas (NBR 8215, 1983)
Tipos de
Argamassa

Argamassa
Aérea

Argamassa
Mista

Prisma
01
02
03
04
Média
05
Média
01
Média

Força Máxima
(N)
32.960,2
33.479,9
26.889,8
38.393,0
32.930,725
58.516,3
58.516,3
84.278,4
84.278,4

Resistência em
MPa
1,1
1,1
0,9
1,2
1,075
1,9
1,9
2,7
2,7

Idade
(dias)
7

40
40

Fonte: Autores (2011)

6.3

Resultado do ensaio de resistência à compressão axial dos prismas

A tabela 3 descreve o comportamento dos modelos reduzidos nos ensaios de
compressão axial, levando-se em conta o tipo de argamassa e o modo de aplicação da
manta. Pode-se observar pelos resultados que as amostras que foram executadas com
argamassa aérea, não apresentaram nenhum aumento de resistência com a aplicação do
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CFC. As tensões de ruptura foram basicamente as mesmas. Já nas amostras com
argamassa mista, observou-se que houve um ganho em média de 50% de resistência
quando submetidos à compressão, independente do modo como a manta foi aplicada
(paralelamente ou por envolvimento completo).
Tabela 3 – resultado dos corpos de prova ensaiados à compressão axial
Condição de
reforço

Tensão de ruptura
(MPa)

Amostra

Força Máxima
(N)

ARGAMASSA AÉREA
Sem reforço de
fibra de carbono
CFC sem
ancoragem,
aplicação
paralela(Ω =
0,75)

P01

1,1

66.685,2

P02

1,4

91.201,8

MÉDIA

1,25

78.943,5

P03

0,9

58.839,9

P04

1,4

95.124,5

MÉDIA

1,15

87.034,0

ARGAMASSA MISTA

Sem reforço de
fibra de carbono

CFC sem
ancoragem,
aplicação
paralela
(Ω = 0,75)
CFC
envolvendo
completamente
o painel
(Ω = 2,0)

P05

2,0

130.428,4

P06

1,9

112.776,5

MÉDIA

1,95

121.602,45

P07

2,8

180.442,4

P08

2,8

184.365,0

MÉDIA

2,8

182.403,7

P09

2,8

185.345,7

P10

2,8

179.461,7

MÉDIA

2,8

182.403,7

Fonte: Autores (2011)

7

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Ao analisar os valores obtidos nas tabelas e gráficos acima, verificou-se que as
argamassas que apresentam o cimento Portland como aglomerante junto à cal possuem
capacidade de resistência 2,5 vezes maior que as argamassas aéreas, e assim como os
prismas, que apresentaram uma resistência 50% maior que os mesmos executados com
argamassa aérea.
Em relação aos modelos reduzidos de 55x55cm, constatou-se que a utilização de
sistemas compostos de fibra de carbono em amostras com argamassa mista garantiu ao
conjunto um aumento de resistência em torno de 50% em relação aos valores de
referência (mini-paredes sem aplicação de manta de fibra de carbono), independente do
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tipo de ancoragem da mesma. Já o mesmo sistema mostrou-se ineficiente quando
aplicado nas amostras com argamassa aérea, sem qualquer aumento de resistência.

8

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa mostrou que modelos reduzidos de alvenaria de blocos cerâmicos antigos,
quando reforçados com sistemas compostos estruturados com fibra de carbono,
apresentam ganho 50% de resistência quando submetidos à compressão axial. Porém os
resultados obtidos não foram semelhantes quando se compara com o outro tipo de
argamassa utilizada nos modelos. As amostras com argamassas aéreas não tiveram
ganho algum de resistência à compressão neste trabalho como as amostras com
argamassas mistas. Este efeito se deve em parte ao curto espaço de tempo de
carbonatação da cal para produção da argamassa aérea. Assim, acredita-se que os
modelos reduzidos com argamassas aéreas não representaram a veracidade com que
estes sistemas construtivos se comportam hoje, sendo necessário em próximos estudos
tentar reproduzir mais fielmente as características físicas, químicas e mecânicas destes
elementos construtivos e desta maneira, refazer os ensaios de resistência à compressão.
Contudo, esta técnica de reforço estrutural poderá vir a ser uma alternativa viável,
tecnicamente, em construções de valor patrimonial, após novos ensaios e estudos a
serem executados, já que este sistema interfere minimamente nos sistemas construtivos
originais, preservando a dimensionalidade dos espaços originais, bem como os valores
históricos que estão presentes em cada centímetro quadrado de cada parede, seja através
de policromias parietais ou simplesmente a técnica construtiva antiga em si; pois este
sistema de reforço estrutural mostrou-se inicialmente eficiente para recuperação
estrutural de edifícios de valor patrimonial, desde que apresente argamassas mistas em
seus elementos construtivos.
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RESUMO
O desenvolvimento do setor da construção tem impulsionado a busca de novas tecnologias para
proporcionar a otimização dos sistemas envolvidos no trabalho civil. A maioria das falhas em sistemas de
construção se origina nos processos de concepção e execução. A correta definição de requisitos do
sistema é essencial, para o sucesso do projeto sustentável. Existem alguns requisitos gerais na definição
dos sistemas de construção que necessitam ser considerados, tais como: padrão de qualidade, custo,
economia de insumos, nível tecnológico, durabilidade, segurança, facilidade de operação e manutenção.
Na presente pesquisa é realizada uma pesquisa bibliográfica e, a identificação da aplicabilidade de
conceitos de zoneamento bioclimático no desempenho em edifícios, para torná-los mais sustentáveis.
Como estudo de caso foi analisado o edifício dos laboratórios de solos da Pontifícia Universidade
Católica de Campinas (PUC-Campinas), localizada em Campinas - SP. Identificaram-se adequações na
edificação com o uso das normas da ABNT-NBR. Por fim, foram sugeridas medidas a serem tomadas
para adequação ambiental, garantindo uma reforma da edificação em conformidade com os critérios de
sustentabilidade mencionados pela Norma.
Palavras-chave: Conforto Térmico, Zoneamento Bioclimático, Sustentabilidade

ABSTRACT
The construction sector development has studied new technologies to increase the systems optimization
involved in work. Most failures in buildings system originate from the design processes and their
implementation. The correct definition of requirement systems is essential to sustainable project. There
are some general requirements in the system Project building are needed, such as: quality pattern, target
costing, economics input, technological level, durability, safety, operation and maintenance. This
research was started with the bibliographical research and identification of the bioclimatic zoning
concepts that apply in buildings. It was shown how to make them more sustainable. As a case study, it is
analyzed the soil laboratory of the Pontificia Universidade Católica de Campinas (PUC), located in
Campinas-SP. Some possibilities are identified with the standards ABNT use. Finally, they are suggested
measures to be taken a more sustainable building, ensuring the edification rebuilding in accordance with
sustainability criteria.
Keywords: Thermal Comfort, Bioclimatic Zone, Sustainability
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1

INTRODUÇÃO

Pesquisas relatam que o Brasil possui um grande déficit habitacional, que pode ser
representado por um número próximo de 7,0 milhões de habitações. Essa estatística
reflete a necessidade urgente moradias. Existe ainda uma parcela das moradias
existentes que ainda carecem de uma readequação das condições mínimas necessárias.
A necessidade constante de construção de novas moradias não deve diminuir o cuidado
na fase de projeto das residências. Atualmente, ao se investigar as construções
existentes, observa-se que uma grande porcentagem das edificações foram realizadas de
maneira inapropriada, tanto em relação à qualidade de vida, quanto com o meioambiente. O acelerado crescimento da sociedade, impacta exigências ambientais, que
cada vez mais estão entrelaçadas nas leis orgânicas municipais e estaduais. Pinto et al.,
2009, destaca os conceitos de sustentabilidade, que podem ser apresentados em três
pilares: social, econômico e ambiental, e tem como objetivo diminuir o impacto
ambiental, e favorecer o desenvolvimento de projetos mais integrados em seu ambiente,
dessa forma, garantindo a qualidade de vida dos moradores das habitações.
O artigo apresenta o conteúdo de uma pesquisa desenvolvida na Pontifícia Universidade
Católica de Campinas, que propõe a avaliação prévia do conforto térmico do edifício
que abriga o laboratório de mecânica dos solos. A avaliação inicial para a proposição de
modificações e adaptações sustentáveis, que nem sempre exigem um aporte de recursos
financeiros para a adequação do espaço já existente. A pesquisa ilustra a aplicação de
conhecimentos, para a adaptação do edifício já construído que apresenta problemas de
conforto térmico, adicionados a avaliação de conceitos de sustentabilidade, para garantir
uma melhor adequação, a partir de medidas simples de adaptação. A pesquisa mostra
resultados da análise da Norma, proposta de adequação a partir de condições
sustentáveis, e com um dos resultados a minimização do consumo de energia. Mostra
também alguns cálculos do desempenho térmico conforme a Norma de zoneamento
bioclimático. O trabalho é desenvolvido de forma exploratória e preliminar em um
estudo de iniciação científica PUC-Campinas. O objetivo do estudo de caso é verificar a
possibilidade de propor melhorias no projeto para a adaptação de uma edificação.
2
2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Sustentável

Atualmente, o projeto sustentável é um novo modelo de projeto de edificação, que já
tem sua própria história – e o projeto sustentável resulta de uma evolução do projeto
arquitetônico. Pode-se também dizer que uma edificação sustentável também é uma
edificação inteligente, a medida que a mesma busca atender os requisitos do cliente,
com o mínimo gasto de recursos possíveis. E ainda os projetos sustentáveis tentam
atender às necessidades ambientais do futuro empreendimento, de forma que os recursos
sejam aproveitados de maneira eficiente ao consumo de energia, água e materiais, sem
comprometer os recursos das gerações futuras. Lins (2012) define a sustentabilidade
corporativa, e explica o que é projeto sustentável:
“Sustentabilidade corporativa nada mais é do que, a incorporação de
critérios socioambientais no processo de tomada de decisões,
conferindo a eles peso semelhante ao das variáveis econômicofinanceiras. Em outras palavras, significa dizer que em decisões de
investimentos, compra e venda de ativos, mudanças no processo
produtivo ou desenvolvimento de novos produtos serão levados em
conta aspectos como emissão de gases de efeito estufa, existência de
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passivos ambientais, respeito aos direitos humanos na cadeia produtiva
ou pagamento pelo uso da água, dentre outros” (LINS,2012).

2.2

Edifícios Sustentáveis

O conceito de edifícios sustentáveis intercepta tanto os conceitos de edifícios
inteligentes, como os princípios discutidos no Lean Construction, onde existe a
preocupação com a redução dos desperdícios encontrados durante o processo de projeto,
construção e manutenção das edificações. Para Godfaurd et. al. (2004), existe uma
importância singular em compreender e participar dos processos de criação do ambiente
construído. Nessa linha de pensamento é possível buscar inspiração da natureza, não só
sobre os materiais e mecanismos, mas sobre o risco, e manutenção de um projeto
executado. O mesmo autor explica que a construção sustentável deve considerar todo o
ciclo de vida dos edifícios, que buscam a qualidade ambiental, funcionalidade e valores
futuros das novas gerações.
Para Godfaurd et. al. (2004) a construção sustentável é, portanto, a pensativa integração
da arquitetura, com todos os aspectos dos projetos, de forma integrada (projetos:
elétricos, mecânicos, estruturais). Além da preocupação estética tradicional de
aglomeração, orientação, escala proporcional, textura, sombra e luz, a equipe de design
precisa se preocupar com custos de longo prazo: ambiental, econômico e humano. Os
edifícios sustentáveis contribuem para o aumento de qualidade de vida dos habitantes.
Segundo Martinez (2009) estão sendo implantados os conceitos de sustentabilidade, na
construção civil, com o intuito de reduzir o consumo de energia (desperdícios inerentes
que o conceito do Lean Construction aborda), como é o caso das construções
sustentáveis, conhecidas por sua denominação em língua inglesa, como Green Building.
Martinez (2009) ainda menciona que os edifícios ou construções verdes são concebidos
dentro do conceito de que as edificações agridam o mínimo possível o meio ambiente.
O conceito envolve desde a escolha dos materiais que serão utilizados durante a
construção, até os custos ambientais e de manutenção do edifício ao longo de sua vida
útil.
2.3

Edifícios inteligentes

Segundo Messias (2007), o conceito de edifícios sustentáveis tem evoluído muito, e
alguns estudos apontam que o mesmo caminha próximo aos conceitos de otimização e
inteligência em edificações. Os Edifícios inteligentes, assim como sugere a definição,
seguindo o IBI (Intelligent Buildings Institute dos EUA), são os edifícios que oferecem
um ambiente produtivo e econômico, a partir da otimização de quatro elementos
básicos: estrutura (componentes estruturais do edifício, elementos de arquitetura,
acabamentos de interiores e moveis), sistemas (controle de ambiente, calefação,
ventilação, ar-condicionado, luz, segurança e energia elétrica), serviços (comunicação
de voz, dados, imagens, limpeza) e gerenciamento (ferramentas para controlar o
edifício) das inter-relações entre eles.
“Uma edificação “inteligente” deve promover aos usuários conforto,
segurança e sobre tudo economia, tanto em custos diretos (água, luz,
telefone, etc.), quanto em custos indiretos, tais como manutenção e
operação, além de possuir na sua concepção todos os estudos de
questões ambientais, sustentabilidade, aproveitamento de recursos e de
tecnologias de forma eficiente” (MESSIAS, 2007).
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Os Edifícios inteligentes apresentam, atualmente, uma tendência para um custo
compatível com o grande mercado de consumo, desde que planejado em projeto
preliminar e projeto integrado.
2.4

Conforto ambiental

Segundo Pinto et al. (2009), o conceito de sustentabilidade ambiental implica em
diminuir o impacto ambiental que uma construção causa em seu ambiente, porém
garantindo a qualidade de vida daqueles que nela residem ou a freqüentam. Para isso,
um dos fatores mais importantes é a redução do consumo de energia, a qual é um
recurso escasso mal utilizado nas edificações. Apesar da população brasileira ter um
baixo consumo – se comparado com outros países – ainda há potencial para a redução
do mesmo segundo a NBR 15220 - Desempenho Térmico de Edificações, que propõe
uma avaliação de conforto térmico, esta podendo ser feita tanto na fase de projeto, ou
após a sua realização. Em relação à edificação construída, a avaliação deve ser realizada
a partir de medições “in loco” de variáveis representativas ao desempenho (NBR
15575), enquanto que na fase de projeto esta avaliação pode ser feita por meio de
simulação computacional ou a partir da verificação do cumprimento de diretrizes
construtivas. A NBR 15220 - parte III apresenta recomendações quanto ao desempenho
térmico de habitações, e recomendações de diretrizes construtivas e detalhamento de
estratégias de condicionamento térmico passivo, com base em parâmetros e condições
de contornos fixados. Outros parâmetros que também poderiam ser adotados com
relação a eficiência energética seria o Procel (RTQ-C, 2014), entretanto, não
contemplado nessa pesquisa.
3

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica para se
compreender a sustentabilidade e importantes conceitos de conforto térmico aplicados
ao tema. Escolheu-se analisar o conforto térmico, devido a facilidade em se coletar as
informações, realizar o diagnóstico e promover sugestões de melhorias a partir de
conceitos de sustentabilidade em projetos. Foi estudado então o zoneamento
bioclimático da região de Campinas relativos a edificação, e realizados os cálculos de
desempenho térmico. Esse laboratório tem a função de acolher os estudantes nas aulas
experimentais ligadas a área de solos (Mecânica dos Solos e Geologia) na Pontifícia
Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas). A metodologia contemplou as
seguintes etapas, (i) Conhecimento sobre as normas vigentes para o aprofundamento
técnico em zoneamento bioclimático (ii) Definição de Parâmetros necessários ao
projeto; (iii) Cálculos de desempenho térmico e Zoneamento bioclimático. Para atender
ao item (ii) e (iii) foram estudadas as diretrizes construtivas de forma a atender ao
Zoneamento bioclimático da cidade de Campinas, onde se encontra o laboratório, são:
A cidade de Campinas-SP se encontra na Zona Bioclimática Brasileira 3, de acordo com
a NBR 15220 – Desempenho térmico de edificações. E esta caracterizada por ser uma
zona de aquecimento solar da edificação, esta norma estabelece para a zona 3 para as
seguintes diretrizes construtivas:
• Aberturas para ventilação de tamanho médio e sombreamento das
aberturas permitindo sol durante o inverno;
• Vedações externas Leves e refletoras nas paredes e Leves e isoladas nas
coberturas;
• Estratégias de condicionamento térmico passivo para o Verão:
Ventilação cruzada; e para o Inverno: Aquecimento solar da edificação e
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Vedações internas pesadas (inércia térmica).
Os parâmetros de Desempenho Térmico especificados para a Zona Bioclimática de
Campinas são:
• Transmitância Térmica < ou = 3,60
• Atraso Térmico < ou = 4,30
• Fator Solar < ou = 4,00
4

ESTUDO DE CASO

Após o estudo de conceitos de sustentabilidade e das Normas de Conforto Térmico,
optou-se por estudar uma edificação que, atualmente, tem como finalidade o
desenvolvimento de atividades didáticas para as classes de Engenharia Civil e
Ambiental com o conteúdo de Mecânica dos Solos e Geologia. O laboratório faz parte
do complexo do CEATEC, e fica localizado no Campus I da Pontifícia Universidade
Católica de Campinas. O laboratório abriga três ambientes distintos: uma sala de aula
com seis bancadas para desenvolvimento de experimento, uma sala de aula anfiteatro
para o desenvolvimento de aulas expositivas e um mezanino onde existem salas
menores para docentes da Faculdade com dedicação exclusiva. Além disso, o espaço
conta com vários equipamentos, e amostras de rochas e solos. As dimensões do
laboratório analisado: 11,75 metros x 13,20 metros, sendo que, a envoltória da
edificação é composta por vários materiais (alvenaria, portas e janelas) cujas áreas são
apresentadas na tabela 1.
Tabela 1 – Áreas que compõe a envoltória da edificação
Materiais

Dimensões

Total em metros
quadrados
281,69 m2

Bloco de Cimento
Porta de Madeira

2,10m x 0,90m

1,90 m2

Portão de Ferro

3,30m x 3,40m

11,22 m2

Janelas de Vidro

(1,50 x 13,20)m + (2,10x13,20)m

47,52 m2

A Tabela 2 mostra os cálculos de Fator Solar para o Laboratório e nas figuras 1 a 4
apresentam vistas internas e da fachada da edificação.
Tabela 2 – Fator Solar do Laboratório
Laboratório de Solos
m2

% m2

FS

Ponderado

Bloco

281,60

0,82

6,18

5,08

Vidro

47,52

0,14

14,60

2,03

Madeira

1,90

0,01

0,30

0,00

Ferro

11,22

0,03

8,76

0,29

Fator Solar

7,40

342,24
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Figura 1 – Fachada do laboratório

Figura 4 – Vista das Bancadas

Figura 3 – Vista do Mezanino
5

Figura 2 – Vista Interna

ANÁLISE DE RESULTADOS

Os cálculos de desempenho térmico foram realizados para analisar a envoltória da
edificação do laboratório em questão. Verificou-se a resistência térmica, resistência
térmica total, transmitância térmica e capacidade térmica. Considerou-se a seguinte
orientação solar: o sol da manhã cobre a fachada principal no período das 9:00 às
12:00hs, e começa a se por ao fundo da edificação por volta de 16:00hs (durante os
meses de Setembro à Janeiro). A fachada norte recebe o sol da tarde, portanto, elevando
a temperatura da edificação na parte de trás da edificação, principalmente após às
15:00hs, nas estações de verão e primavera a temperaturas altas (mais de 32 graus
Celsius).
Observou-se que o Fator Solar (FS) da edificação (calculado) não atende ao previsto
pela NBR 15220, para o zoneamento bioclimático da região de Campinas. O fator solar
deveria ser igual ou inferior a 4,0. A envoltória analisada não atende a norma, e nem
possibilita um bom conforto térmico. Para se obter os valores adequados a zona
bioclimática foi refeito os cálculos do Fator Solar, a partir de novas especificações de
projeto, tais como:
• Mudança para pintura clara externa (para cor Branca)  alpha = 0,20
• Redução na metragem quadrada de pano de vidro.

3461

Figura 5 – Planta do Laboratório

Figura 6 - Laboratório indicado com um “X” verde, seguindo a indicação do
Norte. Fonte: Google Earth (2014)
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Tabela 3 – Áreas contribuintes e Fator Solar
Material Construtivo

Área contribuinte (%)

Fator Solar (FS)

Bloco de Concreto

82,00%

5,06

Madeira

1,00%

0,30

Ferro

3,20%

0,27

Vidro

14,00%

1,40
7,03

TOTAL

Tabela 4 – Tabela com as sugestões de projeto
CENÁRIOS

Fator Solar
(FS)

Percepção do
Conforto

Cenário Atual

FS = 7,03

Conforto térmico
comprometido e
Iluminação
Insuficiente

Cenário 1

FS = 5,1

Conforto térmico
com potencial de
melhoria na
temperatura do
ambiente

Cenário 2

6

FS = 4,0

Grande melhoria no
conforto térmico e na
Iluminação das salas
de aula

Melhorias Sustentáveis sugeridas

- Alteração da pintura externa para branco.
- Redução de 10 m2 de janelas de vidro.
.
- Alteração da pintura externa para branco,
- Redução de 15 m2 de janelas de vidro e
sombreamento de 10 m2 de janelas na
parte do mezanino. Redistribuição das
janelas restantes pela edificação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações apresentadas nos dois cenários tiveram o intuito de buscar a melhoria
de qualidade e conforto das atividades desenvolvidas no laboratório de solos. A
ventilação cruzada também foi apontada como uma solução viável, entretanto deveria
estar previsto um novo posicionamento das aberturas, atualmente existentes na
edificação. Além de atender as diretrizes construtivas especificadas para a zona
bioclimática 3, a redução do pano de vidro e, a modificação da pintura nas paredes já
possibilitaria uma melhora significativa no conforto. Concluí-se que para tornar a
edificação sustentável, além de conhecer as técnicas disponíveis para a adequação da
edificação, é necessária uma avaliação da edificação, com relação a sua adequação
perante as normas técnicas disponíveis, para uma possível solução ambiental. A
pesquisa apontou a importância da avaliação das edificações já construídas, e a
possibilidade de facilmente indicar mudanças, que promovam o conforto e a
sustentabilidade do ambiente. Deve-se enfatizar que, o conceito de conforto ambiental,
corretamente aplicado em todas as obras e ainda contemple outras tecnologias, visa a
redução do consumo de energia. Para atender, manter e preservar um ambiente
3463

agradável a todos é necessário corrigir as falhas, que agravam os problemas ambientais
e minimizar o impacto com tecnologias viáveis adequadas a cada ambiente.
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